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داءـــــــــــإاله  
: ، فهو ٔأوىلوإال�الص و�متنان ٕاذا اكن إالهداء جيزئ يف التعبري عن الوفاء   

بال انقطاع وال مقابلالوفاء س�ند العطاء و  منبع -ٕاىل الوا��ن الكرميني    

.. رمحهام هللا ...يف مثواهام أ��ري احلبيبة ٕاىل ٔأيم ؤأخيت مرمي          

ٕالخوة وأ�خوات والصدیقاتٕاىل لك ا               

عطش لطلب العمل تٕاىل لك م                     

امعة عبد امحلید �ن �د�س مس�تغامن�–العلمي الفيت  املنارٕاىل هذا                       

واملهين مستشاري التوجيه وإالرشاد املدريس  -يف املهنة ٕاىل لك زماليئ                           

ويف اجلزا�ر �اصة،  ني بتطو�ر املوارد البرشیة يف الوطن العريبٕاىل لك املهمت  
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 شكر وتقد�ر
� س�ب�انه وامحلد الشكر ، وبعد  لك معنييف تقدمي  النبيل ٔأن �شكر إال�سان ٔأحصاب ذو الفضل مجیلمك هو 

 وتعاىل ا�ي هدا� وما كنا �هنتدي لوال أٔن هدا� هللا.

        وم ٔأمحد ا�كتور قيد فضی�املرشف �ىل هذه أ�طرو�ة ،، ٔ�س�تاذي القد�ر الشكر والتقد�ر و  العرفان لك
         ماهو عسري �ىل التنقيح والتذلیل �لكوصربه الطویل ، سعة ٔأفقه النريةو  ا�مثینة ؤأفاكره اجلهیدةهوده جل 

وام داجلواد  فأٔسال هللا لفض�، طریق العمل املدید  ومفيد خلدمة قميوا�ي مل یتواىن يف تقدمي لك ماهو 
 . و�سدید اخلطى حنو الفالح والعافية،  الص�ة

ه طلبت فزيوحت، ٕارشافه �ىل التكو�ن  �ىلأ�س�تاذ ا�كتور طا�ني فضی� ٕاىل  خبالص الشكر والتقد�ر مٔأتقد
  ٕارساءيفسابق الفضل  اكن � ؤأجسل لك العرفان ملن بصفته رئيسا ملرشوع التكو�ن ،إالجناز  حنو سلوك

               منجبامعة مس�تغاا�لكیة  تأٔسيسطالب �مل النفس يف البدا�ت أ�وىل من  مللمحا��امئ أ�ساس�یة 
  . )2002( دفعهتا أ�وىل خرجيةواليت حظیت ٔأن ٔأ�ون مقاري محمد ،  فضی� أ�س�تاذ ا�كتور -

 موٕارشاداهتة الوجهيأٓراهئم بهذا العمل املتواضع  مبناقشةلتفضلهم  و�متنانالشكر مبوفور  هلمدم كام ٔأتق
 .ؤأوفاه اجلزاءجزامه هللا �ري - السدیدة

          كتورأ�س�تاذ ا� فضی�ما� ٕا�راهمي و  ا�كتور لفضی� أ�س�تاذ كام ٔأتقدم خبالص الشكر والتقد�ر 
الكرمي  مرسهٕا�رائه بطیب غو ، املتواضع لعمل هذا اوتقيمي   مناقشة بقبول  �ىل حسن �كر�م بوفل�ة غیاث 

 . جزامه هللا �ري اجلزاء وأٔوفاه -الرشیف ال یتواىن يف �دمة  طریق العملبصفهتم مهنال �ر� 

 وكذا ،راسة ٕاىل أ�ساتذة ا��ن �كرموا بتحكمي صدق احملتوى ٔ�دوات ا� كذ�  ؤأتو�ه �لشكر و�متنان
 .لنفساىل �مل ٔأیدهيم عرفنا طریقنا إ  �ىل ا��ن عة عبد امحلید �ن �د�س �مل النفس جبام مجیع ٔأساتذة قسم

 ٔ�س�تاذاؤأخص ���ر ، من خسره هللا عو� يف مسا�ديت ٕالجناز هذا البحث املتواضع  وعرفا� جبمیل لك
ش تمحمد مف  أ�س�تاذ بلقامس، املطمر سابقا  -مد�ر �نویة صفية حيي�دي عبادي �رو�ة الشارف ، أ�س�تاذ 

شهادة  أ�س�تاذةأ�س�تاذ ولید جامل و دون أٔن ٔأ�ىس فضل ، املدريس واملهينالرتبیة الوطنیة للتوجيه وإالرشاد 
ري �مه هللا جزا- وإالرشاد التوجيهومستشاري ولك مدراء مراكز التوجيه وإالرشاد املدريس واملهين ، فتی�ة

 .اجلزاء ؤأوفاه



 
 ت

 

 ملخص الدراســـة

محددات الرضا الوظیفي على دافعیة اإلنجاز لدى  سة الحالیة إلى التعرف على تأثیرالدرا تهدف
لعینة اوأهم هذه المحددات المنبئة بدافعیة اإلنجاز لدى ، والمهني لتوجیه واإلرشاد المدرسيمستشاري ا
 وقامت �إعداد، الوصفي التحلیلي ولتحقیق أغراض الدراسة اعتمدت الباحثة على المنهج . المبحوثة 
               الثاني خاص �قیاس دافعیة اإلنجاز . و  األول خاص �محددات الرضا الوظیفي:مقیاسین

 من�سیطة تم اختیارها �طر�قة عشوائیة ، ) مستشارا ومستشارة 300طبقت الدراسة على عینة قوامها (
هران و شلف،  ،الجزائر ،: أدرار، �اتنة ة لعشر وال�اتمراكز التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني التا�ع

 تلمسان ، عین تموشنت ، سیدي بلعباس ، معسكر ، سعیدة .

 ةاإلحصائی الحزمةعن طر�ق بیانات الالتأكد من الخصائص السیكومتر�ة ألدوات القیاس ومعالجة عد � 
الوزن و  بي واالنحراف المعیاري او�استخدام المتوسط الحس ، spss20النسخة العشرونللعلوم االجتماعیة 

               و�ذا تحلیل التباین الثنائي والمتعددالمتعدد، البسیط و  الخطي تحلیل االنحدار ،النسبي
 جاءت النتائج �ما یلي:

اد  ز لدى مستشاري التوجیه واإلرشوظیفي( الدرجة الكلیة) على دافعیة اإلنجاال تؤثر محددات الرضا ال -
   التوجیه ستشاري �ات مختلفة( متوسطة، منخفضة) في الرضا الوظیفي وأ�عاده الفرعیة لدى متوجد مستو  -

 یه وجد مستو�ات مختلفة ( مرتفعة ، متوسطة) في دافعیة اإلنجاز وأ�عادها الفرعیة لدى مستشاري التوجت -

جنس والسن والخبرة في محددات الرضا الوظیفي تعزى لمتغیرات الذات داللة إحصائیة ال توجد فروق  -
 المؤهل العلمي والتخصص العلمي لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد.المهنیة، 

لسن والخبرة المهنیة في دافعیة اإلنجاز تعزى لمتغیرات الجنس وا ذات داللة إحصائیةال توجد فروق  -
 شاري التوجیه واإلرشاد .والمؤهل العلمي والتخصص العلمي لدى مست

تخطیط الدرجة الكلیة لدافعیة االنجاز و�عد اللمستو�ات الرضا الوظیفي على  معنوي  تأثیر یوجدال  -
 ة.والمثابر ة أ�عاد مستوى الطموح والمسؤولی على تأثیر معنوي یوجد بینما ، للمستقبل والتنافس و�دراك الزمن 

        لدى مستشاري التوجیه واإلرشادالوظیفي  حددات الرضا�مكن التنبؤ بدافعیة االنجاز من خالل م -
لذات ( العمل نفسه ، قیمة اإلنجاز ، تقدیر ا أ�عادال �مكن التنبؤ بها على و  ،على �عد محتوى العمل

 . ظروف العمل) الوظیفي، النموالترقیة ، فرص  تحقیق الذات،

یه ، مستشار التوجیه واإلرشاد، التوجنجازالرضا الوظیفي ، دافعیة اإل : محدداتالكلمات المفتاحیة
 واإلرشاد المدرسي والمهني.
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Résumé : 
La présente étude vise à déterminer l'impact  des déterminants de satisfaction au 
travail sur la motivation de réussite chez les conseillers d'orientation scolaire et 
professionnelle, et d'identifier les déterminants jugés importants pour prédire la  
motivation de la réussite chez les conseillers.  
Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, la chercheuse a utilisé la méthode  
descriptive analytique, et construit deux questionnaires : le premier pour 
mesurer les déterminants de satisfaction au travail, et le deuxième pour mesurer 
la motivation de la réussite. L'étude a été appliquée à un échantillon de (300) 
conseillers choisis aléatoire dans les centres d'orientation scolaire et 
professionnelle des dix wilayas qui sont : Adrar, Batna, Algérie, Chlef, Oran, 
Tlemcen, Ain T’émouchent, Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida. 
Après avoir confirmé les propriétés psychométriques des instruments de mesure 
et traitement des données par le programme statistique pour les sciences sociales 
version20, en utilisant la moyenne, l'écart type, la mesure de ration, coefficient 
de régression linéaire simple  et multiple, l'analyse de variance (anova,manova).  
 Il en est ressorti ce que suit : 
 Les déterminants de satisfaction au travail (score totale) n'a aucun impacte  sur 
la motivation de réussite chez les conseillers d'orientation scolaire                                
et professionnelle. 
-Il existe de différents niveaux (moyen, bas) dans la satisfaction au travail et ses 
dimensions chez les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. 
- Il existe de différents niveaux (haut, moyen) dans la motivation de réussite et 
ses dimensions chez les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. 
- Aucune différence statistique significative dans les déterminants de  
satisfaction au travail en raison de sexe, l'âge, l'expérience professionnelle                      
la qualification, la spécialisation scientifique chez les conseillers d'orientation 
scolaire et professionnelle. 
- Aucune différence statistique significative dans la motivation de réussite en 
raison de sexe, l'âge, l'expérience professionnelle la qualification, la 
spécialisation scientifique chez les conseillers d'orientation scolaire et 
professionnelle. 
- Il n’ya pas d’impacte significatif dans le degré total de la motivation de 
réussite, la planification pour l'avenir, compétition, la perception du temps en 
raison des niveaux de satisfaction au travail chez les conseillers d'orientation 
scolaire. Bien qu'il existe des différences statistiques significatives dans les 
dimensions du niveau d’ambition, la responsabilité et la persévérance. 
-Il peut prédire la motivation de la réussite par la dimension du contenu de 
travail, par contre les autres dimensions (le travail lui-même, valeur 
d’accomplissement, estime de soi, réalisation de soi, opportunités de promotion 
croissance de carrière, les conditions de travail) ne peuvent être prédictibles  
Mots clés: déterminants de satisfaction au travail, la motivation de réussite 
conseiller d’orientation, l'orientation  scolaire et professionnelle. 
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Abstract: 
The objective of this study is to know the impact of the determinants of job 
satisfaction on the achievement motivation among the counselors of guidance 
school and vocational, and identify the most important determinants predictors 
of achievement motivation among the sample. 
In order to achieve the purposes of this study, the researcher adopted the 
descriptive analytical method, and she has built two questionnaires: the first for 
measuring the determinants of job satisfaction, the second one for measuring 
achievement motivation. The study was applied on sample of (300) counselors 
hade been selected in a random sample from school and vocational guidance 
centers of ten provinces that are: Adrar, Batna, Algeria, Chlef, Oran, Tlemcen, 
Ain Temouchent ,Sidi Bel Abbes, Mascara, saida 
After confirming the psychometric properties of the measurement instruments 
and data processing by the statistical package for social sciences version20 using 
the statistical mean, standard deviation, ration weight, simple and multiple linear 
regression, variance analysis (anova,manova).  
We summaries the results as: 
- The determinants of job satisfaction (total score) don’t affect the achievement 
motivation among guidance and consoling school and vocational counselors. 
- There are different levels (medium, low) in job satisfaction and its dimensions 
among guidance and consoling school and vocational Counselors. 
- There are different levels (high, medium) in achievement motivation and its 
dimensions of guidance and consoling school and vocational counselors. 
- No statistically significant differences in the determinants of job satisfaction 
due to gender, age, professional experience , qualifications and scientific 
specialization of guidance and consoling school and vocational counselors. 
- No statistically significant differences in achievement motivation due to 
gender, age, professional experience , qualifications and scientific specialization 
of guidance and consoling school and vocational counselors. 
- There is no significant impact in the total degree of achievement motivation 
and, planning for the future, competition and perception of time due to the levels 
of job satisfaction, while there were statistically significant differences in the 
dimensions of the level of ambition, responsibility and perseverance. 
-  The motivation of achievement can be predicting through the dimension of 
work content, but can not be predicted with other dimensions (work itself 
achievement value, self actualization, self esteem, promotion opportunities 
carrier growth, work conditions). 
 
Key words: determinants of job satisfaction, achievement motivation, guidance 
and counseling counselor, school and vocational guidance. 
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 ة:ــــــمقدم

الذي مس جمیع  المستمر والتغییر التطو�ر �سرعة هائلة نحو العمل منظمات تتجه   
 جملة�تأثرت التي هذه األخیرة  .ماعیة منها واالقتصاد�ة والمهنیةاالجت حیاة العامل مناحي
�ثیر من  على �بیر�شكل  أثرتو ة والتنظیمیة یالبیئالشخصیة و المتغیرات العوامل و من 
                          .قلیةصحة العامل النفسیة والع� وأحیاة المنظمة سواء تلك المتعلقة � ،تج التنظیمیةالنوا

ها الذي �عتبر مؤشرا من مؤشرات نجاح المنظمة وسعی التنظیمي المناختغیر  على كما أثرت
یفیة �نظر في المؤسسات التنظیمیة إعادة ال األمر الذي یتطلب من .نحو تجو�د أداء أفرادها

جال ن في م، ومن الباحثیلتحقیق أهدافها التنظیمیة االحاجات الماد�ة والمعنو�ة ألفرادهإشباع 
بین  السلوك التنظیمي دراسة المحددات المرتبطة بتحقیق هذه اإلشباعات قصد تحقیق التوازن 

إلى  ىالتي تسعهذا العصر  ومتطلباتتوقعات العامل في خضم جهده المبذول في العمل ، 
 رغبات الفرد وحاجات المجتمع . التوفیق بین 

ا من وما ینتج عنهواالجتماعیة، نظرا ألهمیة العالقة التي تر�ط العامل �حیاته المهنیة و 
الرضا تترجم في سلوك وجدانیة  وما �كونه من مشاعرلد�ه، تنظیم إدراكي لتصور العمل 

      شخصیة والبیئیة والتنظیمیة.ال المحدداتمحصلة لمجموعة من الذي �عتبر الوظیفي 
وقع معبرا عن مدى تحقیق اإلشباعات التي یت قد �خفیه العامل وقد �ظهره هذا السلوك الذي

الحصول علیها من عمله والتي حصل علیها فعال ، فإذا �ان التوقع والحصول الفعلي 
ع أقل من التوقمتوافقان تحقق اإلشباع وحصل الرضا لدى العامل و�ذا �ان الناتج الفعلي 

  عامل.التوافق المهني واالجتماعي لدى ال على استمر التوتر وانعدم اإلشباع مما یؤثر سلبا

عتبار أحد المجاالت الهامة في حیاة الفرد والمجتمع على ا التر�یة والتعلیم  منظمة وتعتبر
لتي ا، و ة التنظیمیو الماد�ة والبشر�ة  المدخالت وتسییر في توظیف كفاءة مواردها البشر�ة

ؤهلة موارد �شر�ة م إعداد وتكو�نفي  نظامها التر�وي  تلتقي عند بؤرة هامة مفادها مساهمة
ة في �فاءات مسیر هي األخرى لتصبح  الواسعة عملیا للولوج إلى عالم الحیاة مدر�ة  علمیا و

 احتیاجات سوق العمل بذلك ملبیة، اختالف تخصصاتهاعلى المؤسسات التنظیمیة 
میزها توظیفة المنظمة التر�و�ة التي وفي هذا المضمار �الذات تتجلى  االجتماعیة.ومؤسساته 

  . في نوع مخرجاتها التي ترتبط �المنتوج البشري مشروع المستقبل عن المنظمات األخرى 
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ي الت المتخصصة و�عتبر مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني أحد الموارد البشر�ة
 لیمي     المخرجات النهائیة للنظام التعتحقیق في  الجزائر�ةة التر�و�ة مو المنظ علیها تعتمد

 یةلالمستقب الموارد وتنمیة شخصیات تكو�نو التي تضطلع إلى بلورة أهداف واعیة وذ�یة في 
دراسیة یة اختیاراتهم ال�وتر ، احتیاجاتهم ووعي  على فهم أنفسهم مساعدة المتعلمینمن خالل 

أسس  الذي �ستند إلى الدراسي والمهني في بناء مشروعهم الشخصي ومساعدتهم، والمهنیة
مسارهم  حولتحقیق أهداف تنم عن إدراك منظم وتصور واضح و  قرارات سلیمة التخاذ علمیة

 الدراسي.

لمدرسي ا واإلرشاد توجیهالبرامج  تدخل خدماتإلى في اآلونة األخیرة زاد إلحاح الحاجة ولقد 
 للتلمیذالدراسي معرقلة للمسار  عدة ظواهر وجودلتعلیمیة من معاناة المؤسسات انظرا ل

لتي اتعلمي متعلقة �الفعل التعلیمي الالبیداغوجیة وتفاعله داخل البیئة المدرسیة سواء منها ال
 وأدائهم االجتماعيماتعلق منها �سلوك التالمیذ ، أو المبكرتستدعي التشخیص والعالج 

 إلى خدمات المنظومة التر�و�ةحاجة مر الذي استدعى األ .وخارجه  داخل المحیط الدراسي
 التشخیصدراسات علمیة  تفي �أغراض لتقد�م المدرسي والمهني مستشار التوجیه واإلرشاد 

تفي �أغراض اإلرشاد النفسي والمدرسي لحل المشكالت أسالیب تقنیة و العالج، و 
  .النفسیة واالضطرا�ات

 التوجیه حجم ونوع المسؤولیات الملقاة على عاتق مستشار وقیاسا على ،ومن هذا المنطلق
في تقد�م خدمات التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني التي تضطلع إلى مراتب  واإلرشاد

وظیفي �حالة الرضا الاالهتمام ضرورة  �صبح من األكیدالتفوق في األداء �فاعلیة وامتیاز، 
 الرضا الوظیفي ودافعیةمحددات ا موضوع وفي هذا اإلطار أثرن .لدى هذا المورد البشري 

تي �أحد الموضوعات الرئیسیة ال المدرسي والمهني اإلنجاز لدى مستشار التوجیه واإلرشاد
العملیة  وأهداف أساسا ضمن مكونات تدخلعملیة هامة واقع تمكننا من تسلیط الضوء على 

       ي رشاد المدرسي والمهنعملیة التوجیه واإلوهي  ،للمؤسسة التر�و�ة المعاصرة التر�و�ة 
ل في العمل تتحقق من خال و�حساسه �قیمة إنجازه البشري  الموردفضال على أن سعادة هذا 

 بةالمناسة �عدالة العوائد  الماد�ة والمعنو� یتمیز هذا العملأن  فاألحرى لذلك ، رضاه الوظیفي
 ازلوك االنجدفعه نحو سو�، تحقیق إشباع حاجاته في العمل مما �ساهم في جهود المبذولة ل
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ة إلى ستفقد تم تقسیمها  والشمولیة،یح و�عطاءها حقها من التوضو��فاء �أغراض الدراسة 
           :یتم توضیح أهم ما تضمنته فیما یلي تطبیقیان، وفصالن، أر�عة منها نظر�ة فصول

 اتها ودواعيتضمن مشكلة الدراسة وتحدید فرضی" تقد�م الدراسة :" �عنوان الفصل األول
 متغیراتاإلجرائیة ل المفاهیم شرحاختیار موضوع الدراسة ، ثم توضیح أهمیتها وأهدافها ، ثم 

                     .وأخیرا الدراسات السا�قة ذات العالقة �متغیرات الدراسة وتقییمها ،الدراسة
           تم التطرق  وفیه ، "محددات الرضا الوظیفي " عنوان:فقد أوردناه تحت  الثانيالفصل 

            أفضناطبیعته وأهمیته، ثم  محدداته، الوظیفي، التطور التار�خي،مفهوم الرضا  إلى
                              .عمة لهوالبرامج الدا  قیاسهوأخیرا �یفیة  ، لهمن التفصیل إلى أهم النظر�ات المفسرة �شيء 
صنیف تم التطرق إلى مفهوم الدافعیة وت وفیه إلنجاز"تحت عنوان:" دافعیة ا الثالث الفصل

یها فؤثرة الدوافع ، ثم مفهوم دافعیة اإلنجاز ، التطور التار�خي لها ، أهمیتها والعوامل الم
مكوناتها وأنواعها ، الخصائص السلو�یة للشخصیة اإلنجاز�ة في العمل ، ثم النظر�ات 

             فعیة لإلنجاز .وأخیرا قیاس الدا، المفسرة لدافعیة اإلنجاز

قد ف،  "" التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني: تحت عنوان عرضالذي  الرا�ع الفصلأما   
 اف جانبین : األول متعلق �التوجیه واإلرشاد ، التعر�ف ، األسس والمبادئ ، األهدتضمن 

لثاني ار . والجانب وأخیرا النظر�ات التي وردت في هذا اإلطا، ثم مناهج التوجیه واإلرشاد 
 مهامه ، وتنظیم عمله. خصائصه،متعلق �مستشار التوجیه واإلرشاد ، تعر�فه ،

راسة حیث تناولنا فیه الد،  المیدانیة اإلجراءات المنهجیة للدراسة تضمن: الفصل الخامس
 تصمیمثم خطوات  ،إلى خصائص عینة الدراسة ، من أهداف وحدود الدراسة  االستطالعیة

       .كومتر�ة ألدوات القیاس یدراسة ، ثم الخصائص السأدوات ال

والمكاني  إلى منهج الدراسة واإلطار الزمانيمن خاللها التطرق فقد تم  األساسیة،اسة الدر أما 
    الفقرات  و، ثم تم وصف أدوات الدراسة من حیث األ�عاد حجم العینة ومواصفاتها لها، 

    المستخدمة.األسالیب اإلحصائیة ح وشر تصحیح وأخیرا تم عرض �یفیة ال و

في ضوء ومناقشة وتفسیر الفرضیات  عرض نتائج الدراسة األساسیةلأفرد  السادسالفصل  
و ختمت الدراسة �استنتاج عام  صلة �موضوع الدراسة.ما تیسر من دراسات سا�قة ذات 

  .المراجع المعتمدة والمالحقتم ذ�ر وأخیرا  المقترحة،أهم التوصیات و 
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 :اإلشكالیة -1

ات ذ نهائیة تحقیق مخرجاتفي  ةالبشر� �فاءة مواردهاعلى  التنظیمیةمؤسسات ال تتوقف فاعلیة
صاف مإلى  واالرتقاء�تجو�د منتجاتها  ،على حد سواء المجتمعالمنظمة و  قیمة �النسبة للفرد و

ت المدخال سییرتفي �ل منظمة رسالة استراتیجیة تتباین وعلیه  ،أدائهاوالتمیز في المنافسة 
 األخرى على مدى اهتمامها والتي تتوقف هي ،في العمل المرتبطة �أداء أفرادهاوالعملیات 

 لتيوع المثیرات انمن خالل معرفة  وذلك ،استثمار طاقاتهم في العمل�إشباع حاجات أفرادها و 
 ئفهم.قبل وظاوت ةالمهنی ذواتهمالذي �مكنهم من إثبات العمل  نحو وتنشط دوافعهم أهدافهم توجه

ي فللعمل  المعلمین التي هدفت إلى تحدید العوامل التي تدفع Egan,2001)ففي دراسة ا�قان ( 
دى مستخدمة نظر�ة هیرز�رغ أظهرت نتائجها ستة عوامل للدافعیة لالمدارس العامة في شیكاغو 

لنمو تمالیة اوالتقدم واحالمعلمیین هي اإلنجاز واالعتراف والتقدیر والعمل نفسه والمسؤولیة 
                األهم في تحدید دافعیة المعلمینوالتطور ، �ما وجدت أن حجم المدرسة هو العامل 

 . بتصرف) 146:2006(عیاصرة ،

 وتوضیح تحدید حاجات األفراد في تساهم التي الهامة المؤشرات أحد الوظیفي الرضا �عتبرو 
حیاتهم  في هؤالء �قضیه الذي الوقت أن إلى األهمیة هذه تعودو  ،نحو عملهم   تصوراتهم

هم وظائفبذلك ، فتصبح  واإلجتماعیة األسر�ة حیاتهم في �قضونه الذي الوقت من أكثر المهنیة
لعمل فر�ق ا مع المستمر ومالذا للتفاعل، العمل النفسیة واالجتماعیة واالقتصاد�ة  قیملرمزا 

 و�براز مكانتهم االجتماعیة. لتحقیق أهداف المنظمة

علیه �مكن القول أن قدرة المؤسسات التنظیمیة على تحقیق رسالتها في التنظیم إنما یتوقف و 
سواء تلك التي تتجسد ، �الكثیر من النواتج التنظیمیةنظرا الرتباطه الوظیفي ألفرادها  رضاعلى ال

 دراسةتوصلت  السیاقوفي هذا  ،والتزامه التنظیمي وانتمائه والء العامل� في سلو�ات ا�جابیة 
 في مختصة  �شر�ة  فیه البقاء ورغبة العمل عن الرضا محددات حول Blais2004 بلیس

 فرص و�ذا التنظیمي وااللتزام العمل عن الرضا أثر معرفة إلى هدفت البیئیة ، والتي الهندسة
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 بین موجبة ارتباطیه عالقة إلى وجود العمل في االستمرار في العمال رغبة على الخارجیة العمل
 . العمل في االستمرار في والرغبة الوظیفي رضاال

 أو تلك التي تتجسد في سلو�ات سلبیة تضر �صحة الفرد والمنظمة مثل الغیا�ات والتأخرات 
 على مجموعتین1982ففي إحدى الدراسات التي أشار إلیها أحمد بدر ،المتكررة ودوران العمل

ین رجة الرضا ، وجد أن مجموعة العاملیمن العاملین ذوي الظروف المتشابهة والمختلفین في د
وفي دراسة ، ذوي درجة الرضا المرتفع �انت أقل في معدل دوران العمالة وفي نسبة الغیاب

لیین أخرى تتعلق �حر�ة االنضمام إلى اإلتحادات العمالیة وجد أنه �لما زادت درجة رضا العام
 ).333 :2010،لخضرا وآخرون (ایةضمام إلى االتحادات العمالعن وظائفهم �لما قل معدل االن

ترتبط  التي وعة من المشاعر اإل�جابیة أو السلبیة ممحصلة مجالرضا الوظیفي  و�اعتبار
صحة العامل  فهو یؤثر بال شك على ،في نفسه تظهر في سلوك الفرد أو تبقى �امنة�العمل و 

  Christophe Dejoursوالصورة التي �كونها حول ذاته ، فقد أشار �ر�ستوف د�جور  العقلیة
 تتكون من عنصر�ن ، معنى المحتوى المرتبط معنى محتوى العمل �إلى أن عالقة العامل 

وأن هناك عدة عوامل تساهم قي تشكیل صورة ، الموضوع ومعنى المحتوى المرتبط � �الهدف
  الذات لدى العامل ، فمستوى التأهیل المهني والتكو�ن غیر �افیان لتحقیق طموحات الفرد

           ) Dejours,2000 :74-75تبدأ معاناة العامل عندما یتم تجمید تطور هذه العالقة ( علیهو 
الدراسات أن هناك عالقة قو�ة بین حوادث الوفاة �سبب مرض القلب وعدم  أحدوجدت وقد 

الرضا الوظیفي المتسبب عن ضغط العمل والملل والنزاعات التنظیمیة ، �ما وجدت دراسة 
ر لعاملین الراضین عن أعمالهم �انت ذات معنى وفائدة عاشوا أكثر من زمالئهم غیأخرى أن ا
وجد و ووجد ت دراسة ثالثة أن هناك عالقة قو�ة بین الرضا الوظیفي والصحة النفسیة  الراضین .

في  أن األعمال التي تتصف �التحدي وتعطي الفرص للعاملین الستخدام قدراتهم ومهاراتهم تسهم
جدا  یدة �ما وجد أن االستیاء الكبیر من العمل �مكن أن ینشأ من األعمال المملةصحة نفسیة ج

حیث وجد أن هذه األعمال تضر �الصحة  والمشوشة والتي تكثر فیها النزاعات التنظیمیة ،
  . Dj Cherrington) نقال عن 333مرجع سابق :الخضرا وآخرون ، الجسمیة والنفسیة للعاملین(
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ة على متغیرات �ثیر  �متغیر مستقل أو تا�ع الرضا الوظیفي عالقة عدیدة كما تناولت دراسات
 معرفة إلى هدفت التي )1998( العز�ز عبد بن شا�ع دراسةوغیرها ، ففي كالدافعیة واألداء 

 األخصائیات و االجتماعیین األخصائیین لدى الناقد التفكیر و الوظیفي الرضا بین العالقة
 بین وجود عالقة إلى عدمتوصلت المكرمة  مكة �منطقة الحكومیة �المستشفیات االجتماعیات

 . الناقد والتفكیر الوظیفي الرضا

 الرضا بین العالقة طبیعة عن للكشف التي هدفت )2010( الخلیفي وفي دراسة لحنان 
وصلت ت المكرمة مكة �مدینة الثانو�ة الحكومیة المدارس معلمات لدى الوجداني والذ�اء الوظیفي

 رجةوالد الفرعیة وأ�عاده الوظیفي للرضا الكلیة الدرجة موجبة بین ارتباطیه جود عالقةإلى و 
 الفرعیة . أ�عاده وجمیع الوجداني للذ�اء الكلیة

ا  التي هدفت إلى معرفة إمكانیة اتخاذ الرضا المهني مؤشر )2009أما دراسة الزهراني ورشدي(
وقوف على طبیعة العالقة في ضوء �عض نفعالي لدى معلمي التر�یة الخاصة والللذ�اء اال

فقد توصلت إلى أنه �مكن التنبؤ �الرضا المهني على �عد المهارات ، المتغیرات الشخصیة 
        الوعي �الذات ، تنظیم الذات ت أ�عاد الذ�اء االنفعالي األخرى(االجتماعیة بینما �ان

 خاصة.التعاطف ) غیر منبئة �الرضا المهني لدى معلمي التر�یة ال

       المجتمع و خدمة الفرد  الهادفة إلىالمنظومة التر�و�ة إحدى المؤسسات التنظیمیة  و تعتبر
�موارد �شر�ة تصبح مسیرة لجمیع مؤسساته  إمداد هذا األخیر�حیث تقوم  ،سواءعلى حد 

 المدخالت الماد�ة والبشر�ة المعاش في المؤسسات التر�و�ة أثبت قصورالواقع لكن  .مستقبال
        والنفسیة تر�و�ةالبیداغوجیة و الظواهر ال عالج العدید منوالعملیات التر�و�ة والتقنیة في 

إلى في العالم  التر�و�ة الجزائر�ة �غیرها من المنظوماتتأسست حاجة المنظومة التر�و�ة وعلیه 
و�ناء  همذواتدور مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني في مساعدة التالمیذ على فهم 

هذا المورد البشري الذي مازالت  .الدراسیة والمهنیة وتر�یة اختیاراتهم  ةالشخصی ار�عهممش
هذا �اإلضافة  .التالمیذ أنفسهمأمور  أولیاء حتىتصورات الكثیر�ن و غامضة في المهنیة صورته 

 تینوس دراسةففي إلى وجود مشكالت عدیدة �عاني منها القائم بهذه العملیة نفسه ، 
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(Tennyson) المرحلة مرشدو: " �عنوان 1989 سنة �انجازها قام مسحیة دراسة عن عبارة هي و 
 المرشدین أدوار معرفة إلى الدراسة هذه هدفت حیث "، ؟ المهم هو ما ؟ �عملون  ماذا:  الثانو�ة
 �مینوسوتا الثانو�ات من العدید على موزعین امرشد 155 شملت و التر�و�ة المؤسسات داخل
 وتوقعات أدوارهم المرشدون  بها یدرك التي الكیفیة بین محدودة عالقة هناك أن نتائجها بینت

 ینبغي كما بدوره �قوم أن �ستطیع ال األخیر هذا وأن،  المرشد لدور المدرسي اإلرشادي البرنامج
 اقترح ، وقد أخرى  جهة من التالمیذ عدد و�ثرة جهة من اإلرشاد خدمات إلى الحاجة تزاید �سبب

 تتحقق ال التي االحتیاجات تحقیق أو تلبیة من المرشد یتمكن حتى الجمعي اإلرشاد آلیة الباحث
         .1999السهل، راشد عننقال  )16: 2011 ،فنطازي (الفردي اإلرشاد طر�ق عن

 مستشاري  نظر وجهات على التعرف إلى التي هدفت )2014( محمد عمراني دراسةفي و   
 اسةدر  فيالجزائر�ة  التر�و�ة المؤسسات في دورهم تفعیل عملیة حول سيوالمدر  المهني التوجیه

 ودوج توصلت إلى عدم ، الغر�ي الشمال ووال�ات الغر�ي الجنوب وال�ات بین مقارنة استكشافیة
 المشاكل حول الغر�ي الجنوب في زمالءهم و الغر�ي الشمال مستشاري  بین حقیقیة فروق 

        المدرسي التوجیه مستشاري  وأن معاش ، النصوص في ةالوارد مهامهم لممارسة المعیقة
 في زمالءهم معاش عن تختلف ال النصوص في الواردة تلك غیر �مهام النشغالهم المهني و

 .  المهام لتلك الغر�ي الجنوب

 لفي مجا العملالرضا عن � المحددات المرتبطة تساؤالت تستثار �شأنومن الطرح السابق فثمة 

من ة المدرسة الجزائر� تنتظرهوما ، في ظل تحد�ات العصر إلرشاد المدرسي والمهني التوجیه وا

 ئموعلیه �جب تخصیص جانب من الدراسات العلمیة للقا، نواتج �شر�ة ذات �فاءة علمیة وعملیة

       هالمتعلقة �عملكونها نحو الجوانب �التي والمشاعر بهذه العملیة لمعرفة نوعیة التصورات 

صورة واضحة عن  ، هذا األخیر الذي �عطيمن خالل الرضا الوظیفي لد�ه تجسد والتي ت

 ه.من عملمستشار التوجیه واإلرشاد الحصول علیها اإلشباعات الماد�ة والمعنو�ة التي یتوقع 



ةـــدراستقدیـــــــــــــم الالفصل األول:   
 

 
9 

 

 مجال التوجیه واإلرشادفي الوظیفي حالة الرضا بدراسة  اهتمت قلة دراساتلوجود ونظرا  
 عن �الرضا الدور غموض عالقة معرفة إلى هدفتالتي  )2008( ري والبجا الجمیلي دراسةك

                 الدور غموض بین سالبة ارتباطیه عالقة وجود ، وخلصت إلى  التر�و�ین المرشدین لدى العمل
  . العمل عن الرضا و

 فيالوظی الرضا درجات بین موجبة ارتباطیة عالقة التي أثبتت وجود )2008( الخیري  دراسةو 
 ة أنهارتأت الباحث وقنفدة ، اللیث �محافظتي المدرسیین المرشدین لدى اإلنجاز دافعیة ودرجات

ا لحاجة اعتبار  علمیة دراسة إلىمن الضروري تسلیط الضوء على هذه الفئة التي تحتاج 
 لمرتبطةفي المتغیرات التنظیمیة او�ذا ومة التر�و�ة إلیها في تحقیق أهدافها ومرامیها ، المنظ

ین �ضم أكثر من مؤسستالذي  اسع�قطاع التدخل الو ، ببیئة العمل في مجال التوجیه واإلرشاد 
 ، والتعداد الكبیر للتالمیذ وتزاید خدمات المسترشدین .تر�و�تین في الغالب 

قتا و التي تتطلب  المسؤولیات الملقاة على عاتق مستشار التوجیه واإلرشادوأمام تنوع وتعدد  

النفسیة  للخدمات وأمام اإللحاح المتزایدعمله ،  مؤسساتداخل وخارج  وجهدا متواصال

تهم ى اختالف مستو�اتهم وشخصیاللتالمیذ علالتي �قدمها  والتقو�میة والتوجیهیة واإلرشاد�ة

فقد وجدت الباحثة نفسها متسائلة عن حالة الرضا الوظیفي لدى مستشار  ،خصصاتهم وت

 لالمجا هذادافعیة اإلنجاز التي لم تنل حقها من الدراسة في لى ومدى تأثیره ع واإلرشاد التوجیه

وفي طبیعة ، عامة اإلنسانیةأحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع  �الرغم من أنها تمثل

 .خاصة اإلرشاداالنجازات المرتبطة �عمل مستشار التوجیه و 

 صور مشكلتها من جوانبفهذه الدراسة تحمل إضافات للدراسات السا�قة في ت ومن خالل ماسبق

د حیث لم تج ،و�ذا في العینة المبحوثة، یهاالتي ذ�رت ف غیر متعلقة برضا األفراد ومحددات

الباحثة دراسات اهتمت �الرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز لدى مستشار التوجیه واإلرشاد 

 . والمهني المدرسي
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 الیة: وعلى هذا األساس تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤالت الت

 العامة:اإلشكالیة -

افعیة اإلنجاز لدى مستشاري دعلى  ( الدرجة الكلیة )هل تؤثر محددات الرضا الوظیفي -

 التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني؟

 :الفرعیةالتساؤالت  -

إلرشاد المدرسي لدى مستشاري التوجیه واومحدداته الفرعیة توى الرضا الوظیفي ما مس -1
 والمهني؟

رشاد المدرسي ستوى دافعیة اإلنجاز وأ�عادها الفرعیة لدى مستشاري التوجیه واإلما م -2
 والمهني؟

المؤهل الخبرة المهنیة و ات الجنس والسن و متغیر تعزى ل الرضا الوظیفيتوجد فروق في هل  -3
 ؟لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني والتخصص العلمي العلمي 

مؤهل الخبرة المهنیة والات الجنس والسن و متغیر اإلنجاز تعزى ل فعیةتوجد فروق في داهل  -4
 ؟لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني والتخصص العلمي العلمي 

لدى ادها الفرعیة على دافعیة اإلنجاز وأ�ع مستو�ات الرضا الوظیفيل تأثیر معنوي یوجد هل  -5
 ؟ني والمه مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي

ة ( محتوى العمل ، قیممن خالل محددات الرضا الوظیفي بدافعیة اإلنجازهل �مكن التنبؤ  -6

قدم تقدیر الذات ، تحقیق الذات ، ظروف العمل ، فرص الترقیة ، التالعمل نفسه ، االنجاز ، 

 ؟لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني  الوظیفي) 
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 فرضیات الدراسة : -2

رات والتي لها عالقة �متغی،  ل استقراء النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السا�قةمن خال

 العمل عن الرضا مستوى  على للتعرف التي هدفت )2000( الشهري  عراد أبو �دراسة الدراسة 

 ببعض مقارنة المكرمة �مكة االبتدائیة المرحلة في المتخصصین المرشدین لدى اإلرشادي

 العمل عن الرضا مستو�ات في اختالف حیث أثبتت وجود والشخصیة الوظیفیة الخصائص

 النتائج أشارت المتخصصین، �ما وغیر المتخصصین االبتدائیة المرحلة مرشدي بین عام �شكل

 . الخبرة ومدة العلمي المؤهل لمتغیر تبعا إحصائیا دالة فروق  وجود إلى

 تاتجاها بین إحصائیا دالة فروق  جودو  توصلت إلى عدم التي) 2001( ولیبرمان ولیام ودراسة 
 نحو واتجاهاتهم المرشدین فعالیة في دور الجنس، و�ینت أن للعمر متغیر حسب المرشدین

 أعلى وتقدیرا الفاعلیة، مقیاس على أدنى تقدیرا سنا األصغر المرشدون  أظهر حیث المهنة
 خبرتهم حسب المهنة، ونح اتجاهاتهم و المرشدین فاعلیة النفسي، �ما وجدت اإلرشاد لخدمات
 .المرشد لخدمات أعلى تقدیرا سنا األكبر المرشدون  أظهر حیث المهنیة

عالقة بین الحوافز الماد�ة  التي توصلت إلى وجود) Stumpf,2003دراسة ستیومف(�ذا و 
والرضا الوظیفي للموظفین ، وأظهرت عدم وجود عالقة بین جنس الموظف والرضا الوظیفي في 

لكلیة أن الدرجة ا إلى) التي توصلت 2003دراسة راندة واصف (�اإلضافة إلى ، نیا وال�ة �الیفور 
 .للمعدل العام للرضا الوظیفي للمرشدین والمرشدات �انت متوسطة �محافظة الضفة الغر�یة 

 �المدارس التر�و�ین المرشدین ممارسة التي هدفت إلى معرفة درجة) 2014( العاجز دراسة و 

 ، توصلت إلى لدیهم الوظیفي �الرضا وعالقتها المهنة ألخالقیات غزة ظاتمحاف في الحكومیة

 الرضا لدرجة الدراسة عینة تقدیر درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود عدم

 الجنس وسنوات الخبرة. لمتغیر تبعا الوظیفي
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        ةللباحث المهنیة �اإلضافة إلى الخبرة وأخرى،الدراسات  إن النتائج التي توصلت إلیها هذه
 :التالي على النحوتساؤالت الدراسة  علىفي مجال التوجیه واإلرشاد أسست لإلجا�ة المؤقتة 

 العامة : الفرضیة-

إلنجاز لدى مستشاري التوجیه اعلى دافعیة  (الدرجة الكلیة)تؤثر محددات الرضا الوظیفي -
 واإلرشاد المدرسي والمهني.

 الجزئیة:الفرضیات  -

لدى الرضا الوظیفي ومحدداته الفرعیة في  منخفضة) متوسطة،( مختلفةتوجد مستو�ات  -1
 والمهني.مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي 

لدى  دافعیة اإلنجاز وأ�عادها الفرعیة عة ، متوسطة) فيمختلفة( مرتفتوجد مستو�ات  -2
 .مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني

المؤهل و الخبرة المهنیة ات الجنس والسن و متغیر تعزى ل الرضا الوظیفيفي توجد فروق  ال -3
 .لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني والتخصص العلمي العلمي 

مؤهل الخبرة المهنیة والات الجنس والسن و متغیر توجد فروق في دافعیة اإلنجاز تعزى ل ال -4
 .توجیه واإلرشاد المدرسي والمهني لدى مستشاري الوالتخصص العلمي العلمي 

لدى عیة مستو�ات الرضا الوظیفي على دافعیة اإلنجاز وأ�عادها الفر ل یوجد تأثیر معنوي  -5

 . والمهني مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي

( محتوى العمل ، قیمة �مكن التنبؤ بدافعیة االنجاز من خالل محددات الرضا الوظیفي  -6

نفسه ، تقدیر الذات ، تحقیق الذات ، ظروف العمل ، فرص الترقیة ، التقدم االنجاز ، العمل 

 .لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني الوظیفي) 
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 اختیار موضوع الدراسة: دواعي -3

 من دواعي اختیار الباحثة لموضوع دراستها مایلي :

تي �حملها مستشار والمشاعر ال بوجود تساؤالت حقیقیة متعلقة �التصوراتإحساس الباحثة  -
وتأسیس في ظل حداثة هذا المجال وذلك ، التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني نحو عمله 

 م أكثر، و�ذا تواجد مستشار التوجیه في مقاطعة واسعة تضوجوده في البیئة التر�و�ة الجزائر�ة 
بوجود وهذا اإلحساس  ،عالقاته في مجال عمله و�ثرت مهامه  بذلك فاتسعت، من مؤسستین 
 الذيالمدرسي والمهني عمل التوجیه واإلرشاد فرضه الواقع المعاش في میدان مشكلة حقیقیة 

 من الخبرة المهنیة.عشرة سنوات  راود الباحثة �عاملة في نفس المیدان لمدة تز�د عن

ي والمهني م الباحثة �قضا�ا التر�یة والتعلیم عامة و�قضیة التوجیه واإلرشاد المدرساهتما -
ومة خاصة ، إذ ترى في هذه األخیرة الدعامة األساسیة التي تستند إلیها �ل ما یتعلق �المنظ
نظام التر�و�ة من تعلیم و�رشاد وتوجیه وتقو�م، �ما تعتبر منطلق التفكیر السلیم للنهوض �ال

 التر�وي نحو تجو�د مخرجاته وتجسید أهداف اإلصالح.

لتي إلرشاد�ة والتقو�میة اأهمیة الخدمات اإلعالمیة والتوجیهیة وااقتناعها �إ�مان الباحثة و  -
یف سعیا منه للوصول �الفرد إلى أقصى غا�ات التك المدرسي �قدمها مستشار التوجیه واإلرشاد

 البشري.ضرورة وجود دراسات علمیة تعنى بهذا المورد  يو�التال�أنواعه، 

 ستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهنيم �مرغبة الباحثة في إضافة دراسة علمیة تهت -

 .والجماعاتوتوضح أدواره التي الزالت غامضة عند �ثیر من األفراد  عمله،وتصوراته نحو 

 وجدت الباحثة وتعتبر دواعي اختیار الموضوع هذه أساس تصور مشكلة الدراسة الحالیة التي

�عض الدراسات هتمام من قبل أنها مشكلة حقیقة تستحق البحث والدراسة، وقد �انت محطة ا 

 الدراسة.من زوا�ا غیر التي تطرح في هذه  والمحلیة األجنبیة والعر�یة
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 الدراسة:أهمیة -4

         رــــفي الجزائالدراسة في �ونها تمثل موضوعا لم �حظ �البحث والدراسة مسبقا  أهمیةتتجلى 
مستشاري التوجیه دى ل إلنجازا ودافعیةالرضا الوظیفي وهو موضوع  -على حد علم الباحثة-

دیهم الستثارة التساؤالت ل آخر�ن�احثین �مهد السبیل أمام  مما،  واإلرشاد المدرسي والمهني
 التر�و�ة.للبیئة التنظیمیة  ةالموضوع الذي �مثل استفادة �بیر هذا  لبحث فيوا

 ة الرضاحال علىصة عامة وقسم التوجیه واإلرشاد خابوزارة التر�یة والتعلیم  ون المعنی إطالع -
 وهو مستشار التوجیه المتعلمین،تنمیة شخصیات في  �األهمیةمورد �شري جدیر  الوظیفي لدى

لدى  ، �ما قد تفیدهم أ�ضا في معرفة آلیات تدعیم دافعیة اإلنجاز المدرسي والمهني واإلرشاد
 .المبحوثة العینة

 داري واإل الفكر التر�وي في  لإلنجاز)الدافعیة  الوظیفي، الرضا (أهمیة المتغیرات المبحوثة  -
 المعاصر.والتنظیمي 

 واستثارةلعوامل والظروف التي تساعد على تحسین حالة الرضا الوظیفي االوقوف على  -
 .لدى مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهنيدافعیة اإلنجاز 

جیه واإلرشاد الذي وهو حال مستشار التو ، ج أهمیة العنصر البشري في دفع عجلة اإلنتا -
خصصه ت، وهو مرتكز الفعل التر�وي فبحكم  المستقبلیة�ساهم �فعالیة في تنمیة وتر�یة األجیال 

و�فاءته �مكن االعتماد علیه في تشخیص وعالج جمیع الظواهر والمشكالت المتعلقة �أطراف 
  .العملیة التر�و�ة

ئج هامة تتعلق �مدى التنبؤ بدافعیة ها فهي تضطلع إلى نتاأهمیة مشكلة الدراسة في حد ذات -
اإلنجاز من خالل محددات الرضا الوظیفي ، هذه األخیرة التي تعطي صورة واضحة عن 

�ة مستشار التوجیه واإلرشاد نحو عمله، ومدى تحقیقه لإلشباعات الماد المشاعر التي �حملها
 والمعنو�ة التي یتوقع أن �حصل علیها.
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 إلى:سة تهدف الدرا الدراسة:أهداف -5

 ي لدى مستشار  إلنجازادافعیة  ومستوى وأهم محدداته الوظیفي الرضا  مستوى التعرف على  -
 .المدرسي والمهني  واإلرشادالتوجیه 

 أثیر محددات الرضا الوظیفي على دافعیة اإلنجاز لدى العینة المبحوثة. تمعرفة  -

 أ�عادها الفرعیة .ضا الوظیفي على دافعیة اإلنجاز و معرفة تأثیر مستو�ات الر  --

 واإلرشادمستشار التوجیه دى لالرضا الوظیفي محددات �مقیاس خاص  تصمیممحاولة  -
 .مهنةالخصائص التي تعكس المدرسي والمهني من واقع التجر�ة المیدانیة 

 .المدرسي والمهني واإلرشادمجال التوجیه محاولة بناء مقیاس خاص بدافعیة اإلنجاز في  -

یة تأثیر المتغیرات الشخصیة والوظیفیة ( الجنس ، السن ، الخبرة المهن الكشف عن مدى  -
المؤهل العلمي ، التخصص العلمي ) على محددات الرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز لدى 

 .المدرسي والمهني واإلرشادالتوجیه  ي مستشار 

                    التنبؤ بدافعیة اإلنجاز من خالل محددات الرضا الوظیفي معرفة إمكانیة -
ت فرص الترقیة ، النمو الوظیفي، ظروف العمل ، تقدیر الذات ، تحقیق الذا ،( محتوى العمل

 قیمة اإلنجاز ، العمل نفسه ). 

  :الدراسة لمتغیراتاإلجرائیة  المفاهیم -6

  الوظیفي:محددات الرضا  -

ة سواء �انت إ�جابی عملهالعوامل المكونة لهي محصلة مشاعر مستشار التوجیه واإلرشاد نحو 
و �ستدل علیها من خالل لإلشباعات التي �حصل علیها   تصوره تعكس والتي، أو سلبیة 

 مجموع استجا�اته على أ�عاد المقیاس المعد لهذا الغرض ، حیث تعكس الدرجة العلیا مستوى 
 یا مستوى منخفض من الرضا الوظیفي.عال من الرضا الوظیفي والدرجة الدن
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                              األنشطة التي �قوم بها مستشار التوجیه واإلرشاد �قصد �ه :عملال محتوى 
ى وضوح ومد، في اإلعالم المدرسي ، التوجیه ، التقو�م ، اإلرشاد والمتا�عة النفسیة  والمتمثلة
من و�عطاء المستشار جانب ، متعة و�بداع توفره من وما،  تصورهفي المسندة إلیه  المهام 

درات وما تتطلبه من مهارات وق واتخاذ القرارات �شأنها،الحر�ة  وتحمل المسؤولیة في أدائها 
ه الدرجة التي �حصل علیها مستشار التوجی و�ستدل علیه من خالل .وتطو�ر للمعارف والخبرات

 محتوى العمل. ممجموع الفقرات الخاصة ببعدواالرشاد  من خالل اجابته على 

للتقدم في منصبه أو مناصب أعلى  لمستشار التوجیهبها الفرص المتاحة  �قصد:  الترقیة
 رها.عدالتها ووضوح معاییمدى وماتمثل له هذه الفرص من تحقیق لطموحاته وأهدافه المهنیة ، و 

ته الدرجة التي �حصل علیها مستشار التوجیه واالرشاد  من خالل اجاب و�ستدل علیها من خالل
 بعد فرص الترقیة.صة بمجموع الفقرات الخاعلى 

ى ، ومداتيو�ذا تكو�نه الذالتكو�ن الذي یتلقاه المستشار أثناء الخدمة  �قصد �ه: الوظیفي النمو
ها مدى مناسبته لطبیعة المهام التي �قوم بو ، تلبیة الحاجات الوظیفیة للمستشاركفایته في 

ر ر�بیة و�عالم المستشاو�ذا مایتمیز �ه التكو�ن من ندوات ودورات تدا، والوقت المخصص له
الدرجة التي �حصل علیها مستشار التوجیه واالرشاد  من  و�ستدل علیه من خالل .�كل جدید

 النمو  الوظیفي. ببعد مجموع الفقرات الخاصة  خالل اجابته على

 ات)  وتعني شروط العمل في مجال التوجیه واإلرشاد الماد�ة ( المكتب والتجهیز  :العمل ظروف 
ود وجو ، �فا�ة الوقت بیئة العمل المتمثلة في تجاوب األولیاء والتعداد للتالمیذ و  خصائصو 

وهي الدرجة التي �حصل علیها مستشار  .وسیلة نقل و�عد المسافة بین مؤسسات القطاع 
 بعد ظروف العملالفقرات الخاصة بالتوجیه واالرشاد  من خالل اجابته على 

مالء تشار �مكانته من خالل عمله من قبل العائلة ، الز : وتعني مدى شعور المستقدیر الذات  
وهو  المجتمع والمشرفین على عمله ( مدیر المؤسسة ومدیر المر�ز) من خالل قیامه �عمله.
 ت.الدرجة التي �حصل علیها مستشار التوجیه واالرشاد  من خالل اجابته على �عد تقدیر الذا
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ل للمستشار من إنجازات شخصیة وأهداف ونعني �ه مدى ما یوفره العم :تحقیق الذات 
ومدى تحقیق المستشار لصورته في الحیاة و�براز وجوده من خالل شعوره مهنیة ، وطموحات 

الدرجة التي �حصل علیها  و�تدل علیها من خالل �قیم عمله ونجاحه وتحمل مسؤولیاته .
 تحقیق الذات. دالفقرات المكونة لبعمستشار التوجیه واالرشاد  من خالل اجابته على 

 دافعیة اإلنجاز :  -

من التفوق عال سعیه للوصول إلى مستوى  هي رغبة مستشار التوجیه واإلرشاد في النجاح و
ه جابتمن إمجموع الدرجات التي �حصل علیها والتمیز في أداء عمله ، و�ستدل علیها من خالل 

 ن ستة عوامل هي : والمتكون معلى مقیاس دافعیة اإلنجاز المصمم من قبل الباحثة 

 بدقة ه�قصد �ه المستوى الذي �شعر �ه مستشار التوجیه أنه قادر على إنجاز  : المسؤولیة تحمل
حتى و�ن �انت ظروف عمله غیر صارمة ، ومدى  ، مهما تطلب ذلك من مجهودات ومهارات

     .ئها نتائج  في حالة الفشل في أداتر�یزه في القیام �مهامه و�حساسه �أهمیتها، وتحمل ال
 واإلرشاد       و�ستدل علیها من خالل مجموع الدرجات التي �حصل علیها مستشار التوجیه 

 من خالل إجابته على الفقرات المكونة لبعد تحمل المسؤولیة .

فوق التام في الت �الرغبة واالستعدادمستوى شعور مستشار التوجیه �قصد �ه  :التنافس مستوى 
عمال میله لأل و�ذا نجاحه،حیال  ومدى شعوره �المتعة والسعادة لعمل،اوالتمیز على زمالئه في 

و�ستدل علیه من خالل مجموع الدرجات التي  التنافسیة.الجماعیة ومشار�ته في النشاطات 
 �حصل علیها مستشار التوجیه من خالل إجابته على الفقرات المكونة لبعد مستوى التنافس 

الذي یرغب مستشار التوجیه في الوصول في األداء قدیر الت�قصد �ه مستوى  مستوى الطموح:
ومیله ، وسعیه إلى إضافة ما�خص العمل من تعدیالت ، إلیه مهما تطلب ذلك من وقت وجهد 

ومدى سعیه  ،للتجدید واالبتكار وتنمیة مهاراته �مطالعة المراجع المتخصصة في مجال عمله 
علیه من خالل مجموع الدرجات التي �حصل و�ستدل  للوصول إلى أعلى التقدیرات في العمل.

 علیها مستشار التوجیه من خالل إجابته على الفقرات المكونة لبعد مستوى الطموح .
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له �قصد بها المستوى الذي �شعر فیه مستشار التوجیه �الجد�ة واالجتهاد في عم : المثابرة
           حلول للمشاكل  و�حساسه �المتعة وعدم الیأس في وجود ،و�صراره على تحقیق أهدافه

و الصعو�ات التي تعترضه في عمله وحیاته ، وقدرته على أداء عمله دون ملل أو شعور 
و�ستدل علیها من خالل مجموع الدرجات التي �حصل علیها مستشار �الفشل أو االنسحاب.  

 التوجیه من خالل إجابته على الفقرات المكونة لبعد المثابرة  .

 والحفاظ أداء مهامهقصد �ه مستوى شعور مستشار التوجیه �قیمة الوقت في � :الزمنإدراك  
       وفق تخطیط مسبق  ودون تأجیل  نشاطاتهومدى حرصه على تنفیذ ، في العمل على مواعیده 

 و متا�عتها وفق ماتم التخطیط له .

لتخطیط ألهمیة الزمن في ا مستشار التوجیهإدراك �قصد �ه مستوى  :للمستقبلالتخطیط  
 ومدى إدراكه والصدفة،إلنجازاته المستقبلیة دون االكتراث للماضي أو تر�ها لعامل الحظ 

و�ستدل علیه من خالل مجموع  الفشل.ألهمیة التخطیط في استثمار الوقت وتجنب توقعات 
الدرجات التي �حصل علیها مستشار التوجیه من خالل إجابته على الفقرات المكونة لبعد 

 .مستقبلالتخطیط لل

والدرجة ،  لدى مستشار التوجیهاإلنجاز دافعیة حیث تعكس الدرجة العلیا مستوى عال من  
 من دافعیة اإلنجاز لد�ه. الدنیا مستوى منخفض

 والمهني:المدرسي  واإلرشادمستشار التوجیه  -

على مؤهل جامعي في تخصص علم النفس  متحصل ،التر�یة والتعلیم  تا�ع لقطاعتر�وي عضو 
    الثانو�ة�قیم �، قد�م أو حدیث العهد �المهنة أو علوم التر�یة ، ذ�ر أو أنثى،  االجتماععلم  أو
 ولوجيوالتكنالتعلیم الثانوي العام  اتالمدرسي والمهني �مؤسس واإلرشادیزاول مهام التوجیه و 

  عباس  لمسان ، سعیدة ، معسكر ، بلبوال�ات : وهران ، توالمتوسطات التا�عة لقطاع تدخله 
 .نیةطبقا لقرارات وزارة التر�یة الوطعین تموشنت ، شلف ، �اتنة ، الجزائر ، أدرار ، وذلك 
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 الدراسات السا�قة : -7

 إلیه التوصل تم لما ومعرفیة علمیة قاعدة اإلحاطة �موضوع الدراسة ، واالستناد إلى إلى سعیا 

لى عامكننا الحصول  فعیة اإلنجاز)،( الرضا الوظیفي ودا المبحوثة المتغیرات حول دراسات من

 الفرضیات وصیاغة تساؤالتال بناء في نتائجها من االستفادة �مكن التي مجوعة من الدراسات

 حوالن على الزمني لتسلسلها تبعا محاور ثالثة إلى تم تقسیمها وقد،  الدراسة نتائج وتفسیر

 :التالي

 :الوظیفي الرضا تناولت التي الدراسات 7-1

 :األجنبیة ساتالدرا-أ

 :1989 (Tennyson) تینوس دراسة -1

          المرحلة مرشدو:"�عنوان 1989 سنة �انجازها قام مسحیة دراسة عن عبارة هي و
 مرشدینال أدوار معرفة إلى الدراسة هذه هدفت حیث".  ؟ المهم هو ما  ؟ �عملون  ماذا:  الثانو�ة
 . �مینوسوتا الثانو�ات من العدید على عینموز  مرشد 155 شملت و التر�و�ة المؤسسات داخل

 أدوارهم المرشدون  بها یدرك التي الكیفیة بین محدودة عالقة هناك أن النتائج بینت قد و 
 دورهب �قوم أن �ستطیع ال األخیر هذا وأن،  المرشد لدور المدرسي اإلرشادي البرنامج وتوقعات

 ى أخر  جهة من التالمیذ عدد و�ثرة جهة من اإلرشاد خدمات إلى الحاجة تزاید �سبب ینبغي كما
 التي االحتیاجات تحقیق أو تلبیة من المرشد یتمكن حتى الجمعي اإلرشاد آلیة الباحث اقترح كما
  .السهل راشد عن) نقال16 سابق:مرجع  ، فنطازي ( الفردي اإلرشاد طر�ق عن تتحقق ال

 ): 2001( ولیبرمان ولیام دراسة -2

 على الدراسة هذه أجر�ت، "المتغیرات �عض حسب النفسانیین المرشدین فعالیة" �عنواندراسة 

 على التعرف بهدف األمر�كیة المتحدة الوال�ات في واجتماعیا نفسیا مرشدا276من مكونة عینة
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 والمنطقة والخبرة الجنس �متغیرات الفعالیة هذه وتأثر مهنتهم ممارسة خالل من المرشدین فعالیة

 إعداد من الفاعلیة مقیاس استخدام وتم ،االقتصاد�ة والحالة والعمر علمیةال والدرجة الجغرافیة

 :  ما یلي الدراسة التي توصلت إلیها نتائجالومن بین .  الباحثین

 .الجنس متغیر حسب المرشدین اتجاهات بین إحصائیا دالة فروق  توجد ال -

 ناس األصغر المرشدون  أظهر حیث ، المهنة نحو واتجاهاتهم المرشدین فعالیة في دور للعمر -
 .النفسي اإلرشاد لخدمات أعلى وتقدیرا الفاعلیة، مقیاس على أدنى تقدیرا

 أظهر حیث المهنیة خبرتهم حسب ، المهنة نحو اتجاهاتهم و المرشدین فاعلیة تختلف -
 مقیاس على أعلى تقدیرات على حصلوا و المرشد لخدمات أعلى تقدیرا سنا األكبر المرشدون 

 . لیةالفاع

 ).18: سابق ،مرجع ، فنطازي ( 

 :)Stumpf,2003( ستیومف دراسة -3

 قتهاوعال ، كارولینا نورث وال�ة في المدیر�ن لدى القیاد�ة األنماط على للتعرف هدفت دراسة 

 ومستوى  ، والتخصص ، الخدمة متغیرات وأثر المؤسسات في الموظفین لدى الوظیفي �الرضا

 نم الدراسة مجتمع تكون  . الوظیفي الرضا على مستقلة كمتغیرات والعمر ، والجنس ، التعلیم

 تمو ،  فردا )232( اختیار وتم ، المتحدة الوال�ات في كارولینا وال�ة في الموجودة المؤسسات

 . االلكتروني البر�د طر�ق عن شخص لكل استبانة إرسال

 وأظهرت ، الوظیفي االرض ومستوى  للموظف المؤهل مستوى  بین عالقة وجود النتائج وأظهرت

 بین عالقة وجود عدم وأظهرت ، للموظفین الوظیفي والرضا الماد�ة الحوافز بین عالقة وجود

 ).137: 2008 الصلیبي،.( الوظیفي والرضا الموظف جنس
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 Blais2004 بلیس دراسة -4

 ىإل الدراسة هذه هدفت وقد ،" فیه البقاء ورغبة العمل عن الرضا محددات:"  �عنوان دراسة

 لالعما رغبة على الخارجیة العمل فرص و�ذا التنظیمي وااللتزام العمل عن الرضا أثر معرفة

 �مقر البیئیة الهندسة في مختصة �شر�ة الدراسة هذه وأجر�ت ، العمل في االستمرار في

 اتقنی موظفا17 و المعنیة المصالح عن ممثلون  منهم 32 ، فردا 55 قوامها عینة على العاصمة

 . إدار�ا فاموظ 06و

 البیانات ولتحلیل ، المتغیرات لقیاس لیكرت سلم على تصمیمه من استبیانا الباحث استخدم

     یاري المع واالنحراف الحسابي المتوسط ، االنحدار تحلیل: التالیة اإلحصائیة األسالیب استخدم

 : مایلي الدراسة نتائج ومن بین

   .العمل في االستمرار في والرغبة ظیفيالو  الرضا بین موجبة ارتباطیه عالقة وجود -

: هي العمل في االستمرار في العمال رغبة على تأثیرا األكثر الوظیفي الرضا محددات -

 اإلدارة قبل من والدعم الخارجیة األجور في الز�ادة إلى �النظر الرواتب في المساواة 
Blais,2004) ( . 

 :Saba .2011) ( سا�ا دراسة -5

  كستان�ا– األكاد�میة والبور �اها كلیات في للموظفین الوظیفي الرضا درجة قیاس" �عنواندراسة 

 والبور �اها في التدر�س هیئة ألعضاء الوظیفي الرضا درجة على للتعرف الدراسة هدفت

 من تالمعلوما لجمع كأداة  االستبانة �استخدام الباحث وقام،  التجر�بي المنهج الدراسة ووظفت

 تالكلیا من المعلمین من) 108( من مكونة عشوائیة عینة على الدراسة طبقتو ،  الباحث إعداد

  .والبور �اها في الخمس
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 : مایلي الدراسة نتائج  أهم وأظهرت

 .) %76( و�نسبة الوظیفي الرضا درجة عن سعداء الباحثین معظم -

 ).%68( متوسطة نسبة العمل ظروف عن الرضا درجة بلغت-

 ).%65( متوسطة نسبة والرواتب ألجورا عن الرضا درجة بلغت -

                    ).%85( جدا كبیرة و�نسبة ورضا ارتیاح بها یوجد العمل في الزمالء مع العالقة إن -
 )72:2015، جراد أبو( 

 :العر�یة الدراسات -ب 

  ):1981( حسین دراسة-1

 �قمن الذي العمل عن اتاالجتماعی والباحثات المرشدات رضا مدى لمعرفة الدراسة هذه هدفت
 ودرجات الرضا عدم إلى تؤدي التي والعوامل الرضا إلى تؤدي التي العوامل معرفة و�لى  �ه

 ن المكو  العمل عن الرضا مقیاس الباحثة طبقت ، والباحثات المرشدات بین الرضا في االختالف
 �احثة) 30(و متوسطة مؤهالت �حملن اجتماعیات مرشدات) 110( عینة على فقرة) 42( من

 : إلى الدراسة وتوصلت ، عالیة مؤهالت �حملن اجتماعیة

  راضیات غیر" 80و العمل عن راضیات البحث عینة من"20 -

 لعملل الماد�ة اإلمكانات توفر عدم األجور، مناسبة عدم: هي الرضا لعدم المسببة العوامل -

 .العمل في السائدة النفسیة والظروف

 یة�أهم اإلحساس ، المر�ز �عضوات المرشدة عالقة:  هي العمل عن للرضا المسببة العوامل -

 .العمل في المنقضیة المدة أثر ، العمل

 ).317-316: 2008 ، والبجاري  الجمیلي(  
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 ) :1998( العز�ز عبد بن شا�ع دراسة-2

 یناألخصائی لدى الناقد التفكیر و الوظیفي الرضا بین العالقة معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

              المكرمة مكة �منطقة الحكومیة �المستشفیات االجتماعیات األخصائیات و االجتماعیین

 .اجتماعیة وأخصائیة اجتماعیا أخصائیا 97 من العینة وتكونت

 ناقدال التفكیر واختبار ،)1401( العدیلي إعداد من الوظیفي للرضا استبیان الباحثة واستخدمت

 معامل الباحثة استخدمت إحصائیا البیانات تحلیل ولغرض ،) 1406( وسلیمان السالم لعبد

 : یةالتال النتائج التحلیل هذا عن تمخض وقد ، الفروق  لداللة" ت" واختبار لبیرسون  االرتباط

 .  الناقد والتفكیر الوظیفي الرضا بین عالقة توجد ال -

 . الجنس لمتغیر �عزى  یفيالوظ للرضا العام المستوى  في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال-

 األخصائیین بین الوظیفي الرضا أ�عاد مختلف في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال-

 هناك أن وجد حیث االجتماعیة المكانة �عد ماعدا،  االجتماعیات واألخصائیات االجتماعیین

 . االجتماعیین األخصائیین لصالح إحصائیة داللة ذات فروق 

 العمر لمتغیر �عزى  الوظیفي للرضا العام المستوى  في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال - 

 . التعلیم ومكان الخبرة ومدة الشهري  والدخل

 ): 2000( الشهري  عراد أبو دراسة-3

 المرشدین لدى اإلرشادي العمل عن الرضا مستوى  على للتعرف الدراسة هذه هدفت
 الوظیفیة الخصائص ببعض قارنةم المكرمة �مكة االبتدائیة المرحلة في المتخصصین

 مجال في والخبرة ،العلمي والمؤهل التخصص(  في الخصائص هذه وتتمثل ،والشخصیة
 .) والراتب ،المرشد وخصائص وصفات ،اإلرشاد
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 غیر مرشدا) 34(و متخصصا، مرشدا) 34( منهم مرشدا 68 من الدراسة عینة تكونت
 العمل عن الرضا استبانة  استخدام وتم ، المكرمة �مكة االبتدائیة المرحلة في متخصص
 . �ار إعداد من للمرشد الالزمة الشخصیة الصفات ومقیاس ، للمرشدین اإلرشادي

 لتحدید شیفییه واختبار .teste t ت اختبار من كل اإلحصائیة معالجته في الباحث واستخدم
 .مئو�ةال والنسب كراراتوالت ، االتجاه أحادي التباین وتحلیل ، المجموعات بین االختالف مواقع

 :إلى  الدراسة نتائجتوصلت 

 االبتدائیة المرحلة مرشدي بین عام �شكل العمل عن الرضا مستو�ات في اختالف وجود -
 . المتخصصین وغیر المتخصصین

 اإلرشادي العمل عن الرضا مستوى  في إحصائیة داللة ذات فروق  وجود إلى النتائج أشارت كما
 المتخصصین وغیر المتخصصین االبتدائیة المرحلة مرشدي بین الرضا أ�عاد من �عد كل في

 وجود عدم على النتائج دلت التي األ�عاد �عض عدا ، المتخصصین غیر المرشدین لصالح
 لالمؤه لمتغیر تبعا إحصائیا دالة فروق  وجود إلى النتائج أشارت كما ، إحصائیا دالة فروق 

 ومتغیر الراتب لمتغیر تبعا إحصائیا دالة فروق  یوجد ال حین في ، الخبرة ومدة العلمي
 .االرشاد�ة الخصائص

 ):2003( سالمة رتیبة دراسة-4

 �ةالثانو  المدارس لمدیري  اإلدار�ة الممارسات واقع على للتعرف هدفت د�توراه  أطروحة دراسة

 الدراسة ینةع وتكونت ، للمعلمین التنظیمي والوالء الوظیفي �الرضا وعالقتها ، األردن في العامة

 الدراسة عینة اختیار وتم ، األردن في العامة الثانو�ة المدارس ومعلمات معلمي جمیع من

 658 العینة أفراد عدد و�لغ األصلي،  المجتمع من %10نسبته ما ومثلت ، العشوائیة �الطر�قة

 .ومعلمة معلما
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 المدیر�ن أن إلى كذل سبب الدراسة وتعزو ، عملهم عن راضون  المعلمین أن النتائج أظهرت
 الحتراما شعور و�بادلونهم ، المعلمین و�حترمون  ، اإلدار�ة �اإلجراءات عملهم �عرفون  والمدیرات

 يف الثانو�ة المدارس لمدیري  اإلدار�ة الممارسات بین إحصائیة داللة ذات عالقة هناك وأن 
 یفيالوظ الرضا بین ئیةإحصا داللة ذات عالقة وجود و�ذلك ، للمعلمین الوظیفي والرضا األردن
 ). 133- 132مرجع سابق:  الصلیبي،.( للمعلمین التنظیمي والوالء

 ): 2003( واصف راندة دراسة-5

 الحكومیة المدارس ومرشدات مرشدي لدى الوظیفي الرضا درجة معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 ینةع اختیرت األهداف هذه ولتحقیق الغر�یة، الضفة محافظات في والتعلیم التر�یة مدیر�ات في

  .ومرشدة مرشدا235 من المتكونة الدراسة

 لقتتع التي )1999( فرحة أبو إستبانة على معتمدة بتطو�رها قامت استبانة الباحثة واستخدمت
  فلسطین في مهنة اإلرشاد التخاذ المشجعة وغیر المشجعة �العوامل

 تینلمجموع)ت( واختبار المئو�ة النسبو  والتكرارات الحسابیة المتوسطاتعلى  الباحثة واعتمدت
 �ةالبعد للمقارنات )L.S.D( واختبار )One way Anouva( األحادي التباین وتحلیل ، مستقلتین

 .  الحسابیة المتوسطات بین

 : الدراسة نتائج

 یثح ، متوسطة كانت والمرشدات للمرشدین الوظیفي للرضا العام للمعدل الكلیة الدرجة إن -
 يف التدر�سیة الهیئة مع العالقة مجال و�ان ،) %66.2( إلى لالستجا�ة المئو�ة النسبة وصلت
 ،)%76.2( إلى لالستجا�ة المئو�ة النسبة وصلت حیث الوظیفي الرضا لمجاالت األولى المرتبة

 إلى ةلالستجا� المئو�ة النسبة وصلت حیث ، األخیرة المرتبة في الرواتب أنظمة مجال كان بینما
)%40.6( 
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 لدى الوظیفي الرضا درجة في) a0.05=(مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق  توجد -
 الجنس لمتغیرات تعزى  الغر�یة الضفة محافظات في الحكومیة المدارس ومرشدات مرشدي
 وعدد ، نالسك ومكان ، األوالد وعدد ، االجتماعیة والحالة ، والخبرة ، العلمي والمؤهل ، والعمر
 . الطلبة

  ):2003( الطر�في دراسة -6

 وعالقته عمان مدینة في والمرشدات المرشدین لدى الوظیفي الرضا مستوى :"  �عنوان دراسة
    ومرشدة مرشدا) 221( قوامها عینة على البحث أجري  ،" الد�مغرافیة المتغیرات ببعض

 نتبایال وتحلیل المعیاري  واالنحراف المتوسط الباحثة استخدمت إحصائیا البیانات ولمعالجة
 : مایلي الدراسة نتائج و�ینت ، األحادي

 والتخصص الجنس لمتغیر تعزى  الوظیفي الرضا في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 یرلمتغ تعزى  الوظیفي الرضا في إحصائیة داللة ذات فروق  توجدو . العلمیة والدرجة األكاد�مي

 .االجتماعیة والحالة  والخبرة والدخل العمر

 ).2003 الطر�في،( المجاالت جمیع في عملهم عن راضین كانوا والمرشدات شدینالمر  إن -

 ):2008( والبجاري  الجمیلي دراسة -7

 وهدفت ،" عملهم عن برضاهم وعالقته التر�و�ین المرشدین لدى الدور غموض:"  �عنوان دراسة

 عینة تكونتو  ، التر�و�ین المرشدین لدى العمل عن �الرضا الدور غموض عالقة معرفة إلى

 تحقیق ولغرض ، عشوائیة �طر�قة واختر�ت ننوي  �محافظة ومرشدة مرشد) 100( من البحث

 الدور غموض لقیاس فقرة) 40( من متكون  استبیان بتصمیم الباحثان  قام البحث أهداف

 فقرة) 30(  من والمتكون  ،)1999 النعیمي( أعده الذي العمل عن الرضا مقیاس واستخدما

 . بیرسون  االرتباط ومعامل) ت( اختبار الباحثان استخدم إحصائیا یاناتالب ولمعالجة
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 : مایلي أهمها نتائج عدة إلى البحث توصل  

 . التر�و�ین المرشدین لدى العمل عن الرضا في منخفض مستوى  وجود -

 ینالتر�و� المرشدین لدى العمل عن الرضا و الدور غموض بین سالبة ارتباطیه عالقة وجود -
 )2008 ، والبجاري  میليالج(

 :)2008ة خلیل وعبد هللا شر�ر (دراس -8

هدفت و دراسة �عنوان : "الرضا الوظیفي وعالقته ببعض المتغیرات الد�مغرافیة لدى المعلمین "، 
ا هذه الدراسة إلى معرفة مدى شیوع الرضا الوظیفي لدى المعلمین ومعرفة العالقة بین الرض

 مغرافیة.الد� �عض المتغیراتو الوظیفي 

 18تم أخذها �طر�قة عشوائیة عنقود�ة من ) معلما ومعلمة 360من ( الدراسةتكونت عینة  

 لیلي.مدرسة من مدارس السلطة الوطنیة الفلسطینیة ، واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التح

ن لقیاس الرضا الوظیفي متكون م استبیان بتصمیم الباحثان  قام البحث أهداف تحقیق ولغرض

تحلیل و ) ت( اختبارالنسبة المئو�ة و  الباحثان استخدم إحصائیا البیانات ، ولمعالجةأر�عة أ�عاد

 .التباین األحادي 

 : مایلي أهمها نتائج عدة إلى البحث وتوصل 

 ).%51سطة بلغت (درجة شیوع الرضا الوظیفي بنسبة متو  -

وظیفي تعزى لمتغیر الجنس یة في الدرجة الكلیة للرضا التوجد فروق ذات داللة إحصائ -
 لصالح اإلناث.

المؤهل ق ذات داللة إحصائیة في الدرجة الكلیة للرضا الوظیفي تعزى لمتغیر توجد فرو  -
 ).2008،خلیل وعبد هللا شر�ر ( .دبلوم متوسطلصالح  العلمي
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 ):2009( عثمان دراسة -9

 �ةبوال اإلیدز مجال في ینالعامل النفسانیین المرشدین لدى الوظیفي الرضا:"  �عنوان دراسة

 وتكونت الرتباطي،ا الوصفي المنهج الباحثة استخدمت ،" المتغیرات ببعض وعالقته الخرطوم

 جنسیا المنقولة واألمراض اإلیدز مكافحة �مصلحة الصحة بوزارة مرشدا) 67( من البحث عینة

 ومقیاس ألساسیةا المعلومات استمارة في البحث أدوات تمثلت ، قصد�ة �طر�قة اختیرت حیث

 إعداد من الوظیفیة االحتیاجات ،ومقیاس) 1999( شلول أنور إعداد من العمل عن الرضا

 نيوت– مان واختبار) ت( اختبار من كل الباحثة استخدمت إحصائیا البیانات ولمعالجة الباحثة

 بالرت االرتباط ومعامل بیرسون  االرتباط معامل إلى �اإلضافة األحادي التباین وتحلیل

 لسبیرمان.

 : مایلي البحث إلیها توصلت التي النتائج أهم ومن 

 لحوافزوا �اإلدارة العالقة �عدي في �االنخفاض النفسیین المرشدین لدى الوظیفي الرضا یتسم -
 .الوظیفیة قبول �عد في �االرتفاع یتسم بینما الكلیة، والدرجة

 مجال في النفسیین المرشدین لدى الوظیفي الرضا في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 . الذ�ور لصالح الزمالء مع العالقة �عد في إال النوع لمتغیر تبعا االیدز

 مجال في النفسیین المرشدین لدى الوظیفي الرضا في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 )2009، عثمان(  العلمي والمؤهل العمر لمتغیر تبعا االیدز

 ):2009شدي(دراسة الزهراني ور  -10

هدفت ،  دراسة �عنوان : " الرضا المهني �منبئ للذ�اء االنفعالي لدى معلمي التر�یة الخاصة"
نفعالي لدى معلمي التر�یة للذ�اء االالرضا المهني مؤشرا   اتخاذ إمكانیة الدراسة إلى معرفة

لدراسة والوقوف على طبیعة العالقة في ضوء �عض المتغیرات الشخصیة ، واعتمدت االخاصة
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و�رامج التر�یة معلما ومعلمة �معاهد  )207وطبقت على عینة قوامها ( على المنهج الوصفي
 .الر�اضالخاصة �مدینة 

في واستخدم الباحثان لقیاس الذ�اء االنفعالي استبیانا من تصمیمهما ، ولقیاس الرضا الوظی
). 2004د الجبار (استخدما مقیاس الرضا الوظیفي لبر�فیلد روث وترجمه إلى العر�یة عب

این و�غرض معالجة البیانات إحصائیا تم استخدام �ل من معامل االرتباط بیرسون ، تحلیل التب
 النتائج التالیة :أهم األحادي وتحلیل االنحدار المتعدد، وأسفر هذا التحلیل على 

 ذات داللة إحصائیة في الرضا المهني تعزى لمتغیر سنوات الخبرة . وجود فروق  -

الي اء االنفعكن التنبؤ �الرضا المهني على �عد المهارات االجتماعیة بینما �انت أ�عاد الذ��م -
 المهني لدى معلمياألخرى ( الوعي �الذات ، تنظیم الذات ، التعاطف ) غیر منبئة �الرضا 

 ).2009التر�یة الخاصة( الزهراني ورشدي ،

 ): 2009/2010( الخلیفي حنان دراسة -11

 هدفت كما ، الوجداني والذ�اء الوظیفي الرضا بین العالقة طبیعة عن للكشف الدراسة هدفت
 �عض ضوء في البحث عینة لدى الوجداني والذ�اء الوظیفي الرضا في الفروق  عن الكشف إلى

 الشهري  الدخل ، العمل في الخبرة سنوات ، التخصص ، الدراسي المؤهل ، السن(  المتغیرات
 الحكومیة المدارس معلمات من معلمة) 307( من البحث عینة تتكون وقد ،)  الوظیفة نوع

 . المكرمة مكة �مدینة الثانو�ة

) 1993( ومتولي الجواد عبد إعداد من للمعلمین الوظیفي الرضا مقیاس الباحثة استخدمت
 ادإعد من الشخصیة البیانات استمارة ، )1998( ورزق  عثمان إعداد من الوجداني الذ�اء مقیاس
 : اآلتیة اإلحصائیة واألسالیب المقارن  الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وأ�ضا ، الباحثة
 بارواخت شیفیه اختبار ، االتجاه أحادي التباین تحلیل ،) ت( اختبار ، بیرسون  ارتباط معامل
LSD  . 
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 : یلي ما الدراسة نتائج أهم ومن 

 یةالكل الدرجة بین) 0.05(و)0.01( مستوى  عند إحصائیا دالة موجبة ارتباطیه عالقة توجد -

)  اعياالجتم التفاعل ، االنتماء ، الذات واحترام التقدیر:(  التالیة وأ�عاده الوظیفي للرضا

 دالة بین ةموجب ارتباطیه عالقة توجد كما ، الفرعیة أ�عاده وجمیع الوجداني للذ�اء الكلیة والدرجة

 الوجداني للذ�اء الكلیة والدرجة العمل طبیعة بین) 0.05(و)0.01( مستوى  عند إحصائیا

 تباطیهار  عالقة توجد كما ،) االنفعالیة المعرفة التعاطف،(  �عدي ماعدا الفرعیة أ�عاده وجمیع

 أ�عاده عوجمی الوجداني للذ�اء الكلیة والدرجة والمهني اإلداري  التفاعل بین إحصائیا دالة موجبة

 ) االجتماعي التواصل ، الیةاالنفع المعرفة ، التعاطف(  �عد ماعدا الفرعیة

 يالوظیف للرضا الكلیة الدرجة في المعلمات درجات متوسط بین إحصائیا دالة فروق  توجد ال- 
 .)2010، 2009( خلیفي  التخصص لمتغیر تبعا الفرعیة أ�عاده وجمیع

 ): 2014( محمد عمراني دراسة -12

 تفعیل عملیة حول والمدرسي المهني التوجیه مستشاري  نظر وجهات على التعرف إلى وهدفت
              الغر�ي الجنوب وال�ات بین مقارنة استكشافیة دراسة في التر�و�ة المؤسسات في دورهم

 من الدراسة عینة تكونت حیث ،) معسكر ، غلیزان( الغر�ي الشمال ووال�ات) أدرار ، �شار (
 فقرة56من متكونة الباحث یمتصم من استمارة في الدراسة أداة  وتمثلت ومستشارة مستشار125
 . أ�عاد أر�عة على موزعة

 و�استخدام spss اإلحصائي البرنامج �استخدام تمت التي اإلحصائیة المعالجة وأسفرت
 سطوالمتو  ، المئو�ة النسب ، التكرارات(  الوصفي اإلحصاء في المتمثلة اإلحصائیة األسالیب
) ت( واختبار بیرسون  االرتباط معامل( تداللياالس واإلحصاء ،)  المعیاري  واالنحراف الحسابي
 : التالیة النتائج نع)  الفروق  لدراسة
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  سيالمدر  التوجیه مستشاري  ممارسة عدم أو لممارسة محددا عامال لیست الجغرافیة المنطقة -
 . علیها المنصوص للمهام المهني و

 حول الغر�ي الجنوب في زمالءهم و الغر�ي الشمال مستشاري  بین حقیقیة فروق  وجود عدم -
 .  النصوص في الواردة مهامهم لممارسة المعیقة المشاكل

 صالنصو  في الواردة تلك غیر �مهام النشغالهم المهني و المدرسي التوجیه مستشاري  معاش -
 .  المهام لتلك الغر�ي الجنوب في زمالءهم معاش عن تختلف ال

 �اختالف دورهم تفعیل عملیة حول نيالمه و المدرسي التوجیه مستشاري  رؤ�ة تختلف ال -
 .)2014( عمراني ، الجغرافیة المنطقة

 ):2014( العاجز دراسة -13

 غزة محافظات في الحكومیة �المدارس التر�و�ین المرشدین ممارسة درجة"دراسة �عنوان :
 ". لدیهم الوظیفي �الرضا وعالقتها المهنة ألخالقیات

 �المدارس التر�و�ین المرشدین ممارسة درجة بین ةالعالق إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت
 من كل وأثر لدیهم الوظیفي �الرضا وعالقتها المهنة ألخالقیات غزة محافظات في الحكومیة

 وصفيال المنهج الباحث واستخدم ،)  التعلیمیة المنطقة ، الخدمة سنوات ، الجنس( المتغیرات  
 تر�و�ینال المرشدین ممارسة درجة لقیاس األولى نتینواستبا المقابلة من كال واستخدم الدراسة في

 من ن المكو  لدیهم الوظیفي الرضا درجة لقیاس والثانیة فقرة) 35( من المكون  المهنة ألخالقیات
 .) 116( عددهم والبالغ المجتمع أفراد جمیع من الدراسة عینة وتكونت ، فقرة) 32(

 : یليما الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أهم ومن 

  )78.6%( بلغت نظرهم وجهة من الوظیفي للرضا التر�و�ین المرشدین تقدیر درجة إن -
 .كبیرة بدرجة
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 لدرجة الدراسة عینة تقدیر درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود عدم -

 ). التعلیمیة المنطقة ، الجنس(  لمتغیر تبعا الوظیفي الرضا

 لدرجة الدراسة عینة تقدیر درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود عدم -

 ).67: سابق مرجع ، جراد أبو(  الخبرة سنوات لمتغیر تبعا الوظیفي الرضا

 : االنجاز دافعیة دراسات 7-2

 : األجنبیة الدراسات -أ

 Ramzan&Galin,2013) ( وقالین رمزان دراسة -1

 ."اإلنجاز ، حالة من طالب الجامعة  راسة �عنوان: " العالقة بین السعادة ودافعیةد

ة دى طلبهدفت هذه الدراسة لمعرفة العالقة بین السعادة ودافعیة اإلنجاز بین الذ�ور واإلناث ل 

(دراسات عامة ، علم النفس العیادي  تخصص علم النفسآزاد اإلسالمیة  �قسم الماجستیر

 .�إیران جامعة ساري كلیة العلوم االنسانیة �� والتر�وي )

اناث ) تم اختیارها �طر�قة 25ذ�ور و25) طالب وطالبة (50طبق البحث على عینة قوامها (

عشوائیة ، ولتحقیق أغراض البحث استخدم الباحثان استبیان (اكسفورد ) لقیاس السعادة 

لباحثان ولتحلیل البیانات إحصائیا استخدم ا )، Helmreich(  واستبیان دافعیة اإلنجاز أللمیر�ش

 .الرتباط بیرسون واختبار (ت) معامل ا

 :و�انت نتائج البحث �ما یلي  

 .رتباطیه بین السعادة ودافعیة االنجاز لدى الطالب والطالباتاوجود عالقة  -

 .االنجاز دافعیة مستوى  في واإلناث الذ�ور بین فروق  التوجد -

 ) (Ramzan&Galin,2013  
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 Adsul,Kambale.2008)( و�امبل أدسیل دراسة -2

 بقاتالط واختالف االقتصاد�ة، الخلفیة الجنس، وجود فيكوظیفة  اإلنجاز دافعیة":�عنوان اسةدر 
 والخلفیة الجنس من كل أثر لمعرفة هدفت استكشافیة دراسة وهي ،" الكلیة طالب لدى

 لوال�ة التا�عة سنغالي �مدینة العلیا الدراسات طالب لدى الطبقات واختالف االقتصاد�ة
  ائیةعشو  �طر�قة اختیارهم تم الكلیات مختلف من وطالبة طالبا)192(العینة شملتو  ماهراراشترا،

 ابهارجاف طوره الذي اإلنجاز دافعیة مقیاس على الباحثان اعتمد البحث أهداف تحقیق ولغرض 
 راختبا ، التالیة اإلحصائیة األسالیب �استخدام البیانات معالجة وتمت ،Bhargave 1994 سنة

 . الثالثي التباین تحلیل اختبار ـ المتعدد دنكن اختبار ،) ت(

 : مایلي النتائج أهم من و�انت 

 . لذكورا لصالح الجنس لمتغیر تعزى اإلنجاز دافعیة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد -

  ادياإلقتص المستوى إلى تعزى اإلنجاز دافعیة في إحصائیة داللة ذات فروق التوجد -
(Adsul,Kambale,2008) 

 ):2013( وآخرون  روي  دراسة -3

 هذه فتوهد ،"  ارتباطیة دراسة:  األكاد�مي اإلنجاز ودافعیة العاطفي الذ�اء: "  �عنوان دراسة
 اءالذ� في الموجودة والفروق  االنجاز ودافعیة طفياالع الذ�اء بین العالقة لمعرفة الدراسة

 وطالبة طالبا) 105( من لعینةا وتكونت ، االنجاز دافعیة ومنخفضي لمرتفعي تبعا العاطفي
 الثاني الصف مدارس طالب من عشوائیة �طر�قة اختیارها تم أنثى) 57( و ذ�ور) 48( منهم
 الذ�اء ناستبیا:  التالیة األدوات استخدام تم البحث أغراض ولتحقیق ، الهند�ة �اتنة �مدینة عشر

واستبیان دافعیة اإلنجاز  ) K. Mangal and Mrs. Shubra Mang( شیبرا و لمناجل العاطفي
 االرتباط لمعام الباحثون استخدم إحصائیا البیانات ولتحلیل ،(T. R. Sharma )لشارمااألكاد�مي 

 عن:  النتائج وأسفرت ،

 .(Roy and all,2013) اإلنجاز ودافعیة العاطفي الذ�اء بین موجبة ارتباطیه عالقة وجود -
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 :العر�یة الدراسات -ب

 :)2006( نز�ا شامي دراسة -1

 إنجاز دافعیة مستو�ات على المتوسط التعلیم لمدراء االتصال أنماط تأثیر: "�عنوان دراسة
 التصالا ذات المتوسط التعلیم مؤسسات مقارنة إلى الدراسة هذه وتهدف ." تیبازة بوال�ة األساتذة

 في الفوضوي  االتصال ذات مؤسسات و األوتوقراطي االتصال ذات مؤسسات و الد�مقراطي
 زعینمو  مدراء 10 و أساتذة 233 الدراسة عینة شملت و ، المتوسط التعلیم أساتذة انجاز دافعیة
 واتألد �النسبة أما ، عشوائیة �طر�قة العینة اختیار وتم ، المتوسط للتعلیم مؤسسات 10 على

  المتوسط التعلیم مؤسسات في للمدراء االتصال أنماط لقیاس مقیاس بناء تم فقد الدراسة
 زاالنجا دافعیة مقیاس على الباحث اعتمد االنجاز دافعیة لقیاس و المقابلة، إلى �اإلضافة
 . األزرق  صالح الرحمان عبد الد�تور لألساتذة

 (Dunn) دان وطر�قة الفروق  لداللة والیس كال كروس اختبار استخدام تم البیانات لتحلیل و
 :عما یلي الدراسة نتائج وأسفرت . مئو�ةال النسب و الحسابي المتوسط ، المقارنات لتحدید

 . مدرائهمل الد�مقراطي االتصال نمط في المتوسط التعلیم أساتذة لدى االنجاز دافعیة ارتفاع  -

 درائهملم األوتوقراطي االتصال نمط في المتوسط التعلیم أساتذة لدى االنجاز دافعیة انخفاض -
 هملمدرائ الفوضوي  االتصال نمط في المتوسط التعلیم أساتذة لدى االنجاز دافعیة انخفاض -
 ).بتصرف 15- 14 ،2010: وسطاني(

 ):2010( مر�م عثمان دراسة-2

 الحما�ة أعوان لدى اإلنجاز بدافعیة المهنیة الضغوط عالقة على للتعرف الدراسة هذه هدفت
 وتم ، حلیليالت الوصفي المنهج الدراسة هذه في واتبع ، �سكرة بو�ة الرئیسة �الوحدة المدنیة
 األول مقیاسین على االعتماد وتم عونا119 من مكونة عشوائیة عینة على الدراسة تطبیق
 اإلنجاز دافعیة ومقیاس المهنیة الضغوط لقیاس Maslash Burnont Inventor مقیاس خاص
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 یونس بني محمود الد�تور قبل من والمترجمNemov RC1999 ، س.ر نیموف لصاحبه
 الحسابي والمتوسط المئو�ة والنسب التكرارات الباحثة استخدمت یاناتالب ولتحلیل .2004

 المتغیر�ن بین العالقة الختبار بیرسون  االرتباط معامل إلى �اإلضافة ، المعیاري  واالنحراف
 : إلى الدراسة نتائج وتوصلت

 .النجاح ودافع المهنیة الضغوط بین سالبة ارتباطیه عالقة وجود -

 .الفشل تجنب ودافع المهنیة الضغوط بین سالبة طیهارتبا عالقة وجود -

 ).2009، مر�م عثمان( اإلنجاز ودافعیة المهنیة الضغوط بین سالبة ارتباطیه عالقة وجود -

 ):2011( الهلول دراسة -3

 عالداف تنمیة في العصبیة اللغو�ة البرمجة استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 مجموعة ، متكافئتین مجموعتین إلى الدراسة عینة الباحث قسم وقد ، ینالمعلم لدى لالنجاز
 التعلیم �مرحلة ومعلمة معلما34ب ضا�طة ومجموعة ومعلمة معلما 34 من متكونة تجر�بیة

 . العصبیة اللغو�ة البرمجة التجر�بة المجموعة على الباحث طبق ثم ، �غزة األساسي

) 1991 الفتاح عبد تعر�ب( للراشدین هیرمانز اختبار زلالنجا الدافعیة لقیاس الباحث استخدم
 واختبار ،)ت( اختبار على الباحث اعتمد الفرضیات والختبار ، إعداده من تدر�با و�رنامجا

 : عن الدراسة نتائج وأسفرت . شیفیه واختبار األحادي التباین تحلیل

 قبليال التطبیقین في ر�بیةالتج المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود -
 . البعدي التطبیق لصالح والبعدي

 درجات ومتوسط التجر�بیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود -
 على التجر�بیة المجموعة لصالح والتتبعي والبعدي القبلي التطبیقین في الضا�طة المجموعة

 ).2011 ، الهلول(االنجاز دافعیة مقیاس
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 ):2011( وآخرون  سمارة دراسة -4

 تر�یة ةلمدیر� التا�عة المدارس في الدنیا األساسیة المرحلة معلمي تقدیر درجة: " �عنوان دراسة
 معلما) 108( من الدراسة عینة تكونت ،" لدیهم اإلنجاز بدافعیة وعالقاتها لذواتهم الرصیفة لواء

 راسةالد أهداف ولتحقیق ، عشوائیة �طر�قة واختیرت الدنیا األساسیة المرحلة معلمي من ومعلمة
 في المستخدم اإلنجاز دافعیة ومقیاس ، تصمیمهم من الذات تقدیر مقیاس الباحثون  استخدم
 ناتالبیا ولتحلیل ، االرتباطي الوصفي المنهج على الباحثون  واعتمد ،) 2000( القادري  دراسة

 المعیاري  واالنحراف الحسابي لمتوسطوا بیرسون  االرتباط معامل من كل استخدام تم إحصائیا
 : مایلي الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أهم من. الثنائي التباین تحلیل و�ذا

 .مرتفعا كان الدنیا األساسیة المرحلة معلمي لدى اإلنجاز دافعیة مستوى  -

 لميالع والمؤهل الجنس لمتغیر تعزى  اإلنجاز دافعیة في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 .الدنیا األساسیة المرحلة معلمي لدى التدر�سیة والخبرة

 ساسیةاأل المرحلة معلمي لدى االنجاز ودافعیة الذات تقدیر بین موجبة ارتباطیه عالقة وجود -
 .)2011وآخرون  سمارة(الدنیا

 ):2014( حنان فوزي  دراسة -5

 د�ةببل العمومیة الصحة أطباء ىلد اإلنجاز بدافعیة وعالقته المهني الضغط: "  �عنوان دراسة
 ."الدوسن

 العمومیة الصحة أطباء لدى اإلنجاز ودافعیة المهنیة الضغوط مستو�ات على للتعرف هدفت
 . المتغیر�ن بین العالقة وطبیعة

 المتغیر�ن لقیاس مقیاسین ببناء وقامت العیادي المنهج الباحثة اتبعت الدراسة أهداف ولتحقیق
 األسالیب طر�ق عن النتائج �معالجة وقامت ، المقیاسین نتائج لتأكید لةالمقاب إلى �اإلضافة

 المئو�ة والنسب والتكرارات المعیاري  واالنحراف الحسابي المتوسط في المتمثلة اإلحصائیة
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 نتائج على بناء اختیارهم تم وطبیبات أطباء ثمانیة على الدراسة وطبقت ، بیرسون  ومعامل
 قوامها عینة على الدوسن الجوار�ة للصحة العمومیة �المؤسسة یةالمهن الضغوط مقیاس تطبیق

 :إلى الدراسة نتائج توصلت. وطبیبة طبیبا عشرون 

 . منخفض العمومیة الصحة أطباء لدى اإلنجاز دافعیة مستوى  -

        العمومیة الصحة أطباء لدى اإلنجاز ودافعیة المهنیة الضغوط بین عكسیة عالقة هناك -
 .)2014( فوزي ، 

 : المتغیر�ن بین �العالقة اهتمت التي الدراسات -7-3

 ):2008( الخیري  دراسة-1

 من عینة لدى اإلنجاز ودافعیة الوظیفي الرضا بین العالقة عن للكشف الدراسة هذه هدفت
 من ةالدراس عینة وتكونت ، وقنفدة اللیث �محافظتي العام التعلیم �مراحل المدرسیین المرشدین

 دمتواستخ ،)  ثانوي  ، متوسط ، ابتدائي(  الثالث �أطواره العام التعلیم مدارس نم مرشدا 98
 إعداد من اإلنجاز دافعیة ومقیاس ،) 1417( للشا�حي الوظیفي الرضا مقیاس الباحث

 االرتباط معامل من كل الباحث فاستخدم اإلحصائیة لألسالیب �النسبة أما ) .1986(المنصور
 : إلى الدراسة نتائج وتوصلت . األحادي تباینال وتحلیل ،"ت" واختبار

 لدى اإلنجاز دافعیة ودرجات الوظیفي الرضا درجات بین موجبة ارتباطیه عالقة توجد -
 .وقنفدة اللیث �محافظتي المدرسیین المرشدین

 مرتفعي بین اإلنجاز دافعیة درجات متوسطات في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 ) العمل بدأ قلق ، الفشل من الخوف ، المثابرة(  األ�عاد في إال ظیفيالو  الرضا ومنخفضي

 . الوظیفي الرضا مرتفعي لصالح

 متغیر إلى ترجع الوظیفي الرضا درجات متوسطات في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 .سنوات10 من أكثر لصالح الراتب عن الرضا �عد في إال الخبرة سنوات
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 متغیر إلى ترجع اإلنجاز دافعیة درجات متوسطات في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد ال -
 والدرجة قالل،واالست ، والمنافسة ، �النفس والثقة المغامرة:(  التالیة األ�عاد في إال الخبرة سنوات
 ).2008، الخیري ( سنوات5 من أقل إلى1 من الفئة لصالح و�انت،  الكلیة

 ):2015( جراد أبو درسة-2

 دافعیة بین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد كانت ماإذا معرفة إلى الحالیة سةالدرا هدفت
 لدى أخرى  ناحیة من الوظیفي والرضا ناحیة من الوظیفي االنتماء من كل ودرجة اإلنجاز

 �طر�قة اختیرت 302 من الدراسة عینة تكونت وقد ، غزة قطاع �محافظات التر�و�ین المرشدین
 . الغوث وو�الة الحكومیة المدارس في �عملون  الذین لمرشداتوا المرشدین من عشوائیة

 ثالثةال األدوات استخدم كما ، التحلیلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقیق
 الرضا ومقیاس ،) 2012(عواد إعداد من الوظیفي االنتماء مقیاس:  البیانات لجمع التالیة

 والنابلسي ناهیة أبو إعداد من اإلنجاز دافعیة ومقیاس ،)2003( مقبول إعداد من الوظیفي
 الحسابي المتوسط من كل استخدام تم إحصائیا ومعالجتها البیانات ولتحلیل ،) 1998(

 اینالتب وتحلیل" ت" اختبار ، لبیرسون  االرتباط معامل ، النسبي والوزن  المعیاري  واالنحراف
 .  فیهشی اختبار إلى �اإلضافة ، والثنائي األحادي

 : التالیة النتائج إلى الدراسة توصلت

 الوظیفي الرضا مقیاس بین" 0.01" الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة موجبة عالقة وجود -
 . الكلیة ودرجته أ�عاده �جمیع اإلنجاز دافعیة ومقیاس الكلیة ودرجته أ�عاده �جمیع

 تعزى  الوظیفي الرضا جاتدر  في" 0.01" الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة فروق  وجود-

            لمتغیر تعزى  فروق  وجود وعدم ) العمل جهة ، السكن مكان ، الشهري  الدخل( لمتغیر

 .) العمل وجهة السكن مكان ، الشهري  الدخل ، االجتماعیة الحالة ، الخبرة وسنوات الجنس( 
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 لإلنجاز الدافعیة درجات في" 0.05" الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة فروق  وجود عدم- 
          السكن مكان ، الشهري  الدخل ، االجتماعیة الحالة ، الخبرة وسنوات الجنس لمتغیر تعزى 
 .العمل وجهة

 في الوظیفي الرضا )منخفضي– مرتفعي(درجة متوسطات بین إحصائیا دالة فروق  وجود -
 ).2015 جراد، أبو(  العینة أفراد لدى اإلنجاز دافعیة

 :السا�قة الدراسات ىعل تعقیب 7-4

 التيو  ، والمحلیة العر�یة و منها األجنبیة السا�قة الدراسات من العدید إلى سبق فیما تطرقنا
 إلنجازا ودافعیة الوظیفي الرضا في والمتمثلة الدراسة في المبحوثة المتغیرات مجملها في تناولت
 یرالمتغ نفس  تناولت ما نهاوم ،أخرى  �متغیرات وعالقته الوظیفي الرضا تناولت ما منها حیث
 في اإلنجاز دافعیة متغیر ر�طت من الدراسات من یوجد كما ، أخرى  �متغیرات ر�طه دون 

 التشا�ه �عض هناك أن الدراسات لهذه استعراضنا خالل من و�الحظ ، أخرى  �متغیرات عالقته
 : التالي النحو على توضیحه و�مكن الحالیة دراستنا مع واالختالف

 :حیث األهداف من 7-4-1

 .دراسة كل موضوع طبیعة حسب السا�قة الدراسات أهداف وتعددت تنوعت -

 درجة لقیاس وهدفت أخرى  �متغیرات ر�طه دون  الوظیفي الرضا متغیر عالجت دراسات هناك -
 ).1981( حسین ودراسة ،  Saba .2011  ) ( سا�ا كدراسة المبحوثة العینة لدى الوظیفي الرضا

 إلختبار تا�ع كمتغیر وأخرى  مستقل كمتغیر الوظیفي الرضا متغیر عالجت دراسات هناك-
 معظم وفي ،)2003( سالمة رتیبة دراسة و ،)Stumpf,2003( ستیومف كدراسة بینهما العالقة

             والوظیفیة الشخصیة المتغیرات�لمعرفة ارتباطه  الوظیفي الرضا معالجة تم الدراسات
 ). العلمي التخصص ، المهنیة رةالخب ، السن ، الجنس( 
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 ینب العالقة الختبار هدفت حیث تا�ع كمتغیر اإلنجاز دافعیة متغیر عالجت الدراسات معظم -
 ).2013،2014( حنان فوزي  ودراسة) 2013(وآخرون  روي  كدراسة المبحوثة المتغیرات

 راسةد وهما نجازاإل ودافعیة الوظیفي الرضا فقط اهتمت بدراسة العالقة بین دراستین وجود -
 ) .2015( جراد أبو ودراسة) 2008( الخیري 

 :العینة حیث من 7-4-2

 تذةوأسا معلمین إلى والمتوسط الثانوي  التعلیم مدراء من مختلفة �عینات الدراسات اهتمت -
   المدنیة الحما�ة أعوان و واألطباء الممرضین على اشتملت كما ، وتقنیین إدار�ین وموظفین

 . االجتماعیین واألخصائیین النفسانیین ینالمرشد و�ذا

 في لةوالمتمث المبحوثة العینة في الحالیة دراستنا مع اتفقت فقط محلیة واحدة دراسة وجود -
) 2014-2013 محمد، عمراني( دراسة وهي،  والمهني المدرسي واإلرشاد التوجیه مستشاري 

 في دورهم تفعیل عملیة لحو  والمدرسي المهني التوجیه مستشاري  نظر وجهة:" �عنوان
 ".  التر�و�ة المؤسسات

            العینة نفس لدى اإلنجاز ودافعیة الوظیفي �الرضا اهتمت محلیة لدراسات وال وجود 
 المیدان نحو الموجهة األخرى  والدراسات الدراسة هذه مع دراستنا تتكامل الحال �طبیعة و

 خاصةو  المیدان هذا في الفعالة البشر�ة �الموارد االهتمام من المز�د وتقد�م إلثرائه التر�وي 
 . لدراسته المخصصة البحوث تقل الذي واإلرشاد التوجیه مستشار

 العشوائیة الطر�قة على اعتمدت الدراسات فمعظم العینة اختیار طر�قة �خص فیما أما -
 . الحالیة دراستنا مع یتفق ما وهوالبسیطة ، 

 : المستخدم المنهج حیث من 7-4-3

 تهتم التي الدراسة حالة في األنسب المنهج �عتبر حیث الوصفي المنهج تبنت الدراسات معظم -
 . الحالیة الدراسة أغراض مع یتفق ما وهو المتغیرات بین العالقة �اختبار
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 :الدراسة أدوات حیث من 7-4-4 

 لمبحوثةا والعینة الدراسة وأهداف الموضوع طبیعة حسب الدراسة أدوات وتنوعت اختلفت -
 زةجاه ومقاییس استبیانات استخدم من الباحثین من نجد الوظیفي الرضا متغیر لقیاس فبالنسبة
 تبعا خاصة أدوات بتصمیم قام من ومنهم ، المقاییس هذه بتعدیل قام أو ، منیسوتا كمقیاس
      سمقایی بتطبیق قامت الدراسات فكل اإلنجاز دافعیة لمتغیر �النسبة أما ، دراستهم ألغراض

 لقب من البحث أدوات تصمیم في تهااسا�ق عن الحالیة الدراسة وتختلف.  جاهزة استبیانات أو
 قبل من �االهتمام تحظ لم الوظیفي الرضا استبیان في أ�عاد �إضافة قامت كما ، الباحثة

 .اإلنجاز قیمة ، الذات تحقیق ، الذات تقدیر والمتمثلة في 

 :ائیةاإلحص األسالیب حیث من -7-4-5

 وأ االرتباط(  الدراسة أهداف حسب وذلك الدراسات من الكثیر في اإلحصائیة األسالیب تشابهت
 اختبارو  األحادي التبیان تحلیل ، بیرسون  االرتباط معامل مجملها في استخدمت والتي)  المقارنة

لنسبیة ا وزانواأل المعیار�ة واالنحرافات المتوسطات فاستخدمت �ل من الحالیة دراستنا أما ،"ت"
رات العالقة بین متغی وصفألن هدفها لیس مجرد  والمتعدد البسیط الخطي االنحدار تحلیل و�ذا

متغیر قیم ال وانما تتعدى ذلك الى التنبؤ �قیم المتغیر التا�ع (دافعیة اإلنجاز) من خالل، الدراسة 
       .      والمتعدد ئيالثنا التباین تحلیل استخدمتمستقل( محددات الرضا الوظیفي )، �ما ال
 :السا�قة الدراسات عن الحالیة الدراسة ممیزات 5 -7

 عیةوداف الوظیفي الرضا محددات بین �العالقة اهتمت التي الدراسات أولى الدراسة هذه تعتبر 
، وتجاوز هدفها وصف العالقة المحلي الصعید على واإلرشاد التوجیه مستشاري  لدى اإلنجاز

ة �اإلضاف،  في الدراسات السا�قة التناول القلیلة العینات من المبحوثةأن العینة  �ما ،إلى التنبؤ
  .إلى استخدامها للتحلیل العاملي االستكشافي الذي لم �ستخدم في �ل الدراسات السا�قة

 �ضفي مما التر�وي  النفس وعلم ،والتنظیمالعمل  النفس علم تخصص بین الدراسة هذه ر�طت
 تطبیقاتها میدانیا. من واالستفادة التخصصات بین التكامل طا�ع



 

 انيـــــالفصل الث
 محددات الرضا الوظیفي

 
 تمھید

 تعریف الرضا الوظیفي  -1
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 عوامل ومحددات الرضا الوظیفي-4
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 د:ـــــــتمهی-

     الهامة  العوامل أحدفكر السلوك التنظیمي و  من منجزات اواحد الرضا الوظیفيموضوع 
 فمن، لالعموهو مرتكز العملیة اإلنتاجیة في منظمات  والمهنیة، االجتماعیة العاملفي حیاة 

 نتتحسالتي یود الفرد الحصول علیها من عمله  الماد�ة والمعنو�ة خالل تحقیق اإلشباعات
 شري ��مورد االحتفاظ ، و�صبح �إمكان المنظمة وذاته المهنیة وظیفته ومشاعره نحو هتصورات

 .نجاحب واالقتصاد�ةونمو حیاتها المهنیة واالجتماعیة  ،التنظیمیة تحقیق أهدافها على قادر

من  لذا قام العدیدالمتعلقة �العمل و الرضا الوظیفي من أهم االتجاهات  الكثیرون  و�عتبر
ت منظمان في مختلف الیال یزال �حظى �اهتمام المدر�و  ،الباحثین و الكتاب بدراسته �استمرار

ساعد تو السبب الرئیسي لدراسة الرضا الوظیفي هو تزو�د المدیر�ن �اآلراء و األفكار التي 
  بأو التدر� اإلشرافأو على تحسین اتجاهات العاملین نحو العمل أو المنظمة أو الرواتب 

 . )105 : 1997حر�م ،  ( هاو غیر 

الوظیفي على �ثیر من النواتج التنظیمیة  تأثیر الرضااالهتمام أ�ضا إلى  و�عود هذا
وامل وتعدد محدداته والع جهةمن  تقبل العامل لقیم المؤسسة التي �عمل فیهاعلى  وانعكاسه

غیر من وفي هذا الفصل نحاول تسلیط الضوء على هذا المت أخرى.من جهة  فیه المؤثرة
یفیة له ، و�ذا � المفسرة، أهمیته وأهم النظر�ات  محدداته طبیعته ومظاهره، ، ماهیتهحیث 
 .، وأخیرا أهم البرامج الداعمة لسلوك الرضا الوظیفي في بیئة العملقیاسه 

 الوظیفي:تعر�ف الرضا  -1

 حو التالي:ى الن�عرف الرضا في أصله اللغوي حسب معاجم لغو�ة مختلفة عل  :لغـــــة -أ 

 مصدرمقصور:  ،رضىرضیت عنك و علیك " المنظور:ورد في لسان العرب البن  -
                    َتْرَضاُه : طلب رضاه وأرضاه : أعطاه ما یرضى �ه ، و  .االسم الرضاء و محض

 ). 399 - 398:  2003، رابن منظو  (
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      رضى ا و ًض ا و رِ ًض رُ  و يَ ِض رَ : ")265:2003(في اللغة العر�یة واألعالم وفي المنجد 
         اضٍ و رَ  – َرضٍ فهو  ،السخطضد  علیه:عنه و ة اَض رْ ا و مَ انً وَ ْض ا و رِ انً وَ ْض ى و رُ َض و رِ 

 ."�هو الشيء و �ه و عنه أي اختاره و قنع 

 ءْ اَض ى و رَ َض : رِ  يَ ِض رَ ):"562 – 561: 2001(في المنجد في اللغة العر�یة المعاصرة و 
 . اة : زال استیاؤه و استعاد هدوءه ، و راض معبر عن رضا ذاتيَض رْ ا و مَ نً اوَ ْض و رِ 

  الممانعة.الموافقة و القبول و عدم رضى.  :رضا

آن اإلسالمي حیث تناوله القر  تراثنا �عود إلى زمن قد�م ، وقد استخدم فيومفهوم الرضا 
لفوز انهم و رضوا عنه ذلك ، قال تعالى:" رضي هللا ععدة في مواضع والسنة النبو�ة الكر�م 

ضي هللا ر )، وقال هللا تعالى :" و الذین اتبعوهم �إحسان  119العظیم "(سورة المائدة، اآل�ة:
وُل هر�رة رضي هللا عنه قال رس يعن أبو  . )100عنهم و رضوا عنه" (سورة التو�ة، اآل�ة: 

لنبوي ا، وفي الحدیث  " ارَض �ما قسم هللا لك تكن أغنى الناس : هللا صلى هللا علیه وسلم"
"إن هللا عز وجل �قسطه وعدله جعل الفرح والمرح عنه:الشر�ف عن ابن مسعود رضي هللا 

 أي البهجة والسرور في الرضا والیقین وجعل الغم والحزن في السخط والشك". 

 )212: 1994( المشعان، رذ�حول هذه األخیرة یو  ،�تا�ات المسلمین فیما �عدكما ورد في 
 "إن استطعت أن ترضى و إال فاصبر" فعمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري تب فقد �

 فسیةالن على الراحةاإلنسان  والشعور �ه �ساعدفي الدنیا واآلخرة  الفوز من عواملفالرضا 
 .ذاته والحیاة �شكل عام عن والرضا

ل علق �قبو الرضا ضد السخط وهو یتمعنى نلحظ اتفاقا على أن  من خالل التعار�ف اللغو�ةو 
 الفرد واختیاره وقناعته الذاتیة �ما �عني زوال االستیاء و استعادة الهدوء.  

لقد تعددت تعر�فات الرضا الوظیفي آخذة اتجاهات مختلفة اختالف  اصطالحا: -ب
المرجعیات النظر�ة للباحثین في هذا الموضوع ، و�ذا خدمة منهم لتحقیق أهداف الدراسات 

  .الدراسةوأهداف  یتوافق معینمفهوم من جانب هذا التناول  نهمم تتطلبالعلمیة التي 
ینظر إلیه على أنه موضوع أن الرضا غالبا ما  )Diab, 1988(�ضاف إلى ذلك حسب 
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ذلك ألن  آخر.وما �مكن أن �كون رضا لشخص قد �كون عدم رضا لشخص  فردي �حت
ختلفة من وقت آلخر ومن وم لد�ه حاجات ودوافع متعددة معقداإلنسان یتصف �أنه مخلوق 

لرضا ا �فتعار . ضمن هذا اإلطار تعددت وتنوعت )195:2002 سلطان،شخص آلخر ( 
 الوظیفي ونذ�ر منها مایلي: 

 جة عنفالتعر�ف الكالسیكي الرضا الوظیفي هو:" الحالة العاطفیة اإل�جابیة والممتعة النات
 ) B.Fouquet et autres.2005 :17(تقییم الفرد لعمله أو تجارب عمل "

نر�د بین ما   مدر�ةعالقة ناتجة عن  شعور�ة" حالة على أنه : )Locke1976(و�عرفه لوك 
 .(Lauche ,2007 :114)" و ما �قدمه لنا تحقیقه من العمل

 هو الحالة التي یتكامل فیها الفرد مع عمله و �صبح إنسانا: ") Stone1976(�عرفه ستون 
     خالل طموحه الوظیفي و رغبته في النمو و التقدم ستغرقه الوظیفة و یتفاعل معها من 
 . )145 : 2009 ، لطفي بیومي. (" و تحقیق أهدافه االجتماعیة من خاللها

مفهوم الرضا الوظیفي تعبیر عن الموقف الذي  :") أن1980سزالجي (أندروز و  �رى و 
صر أكثر من العناهذا الفرد وتقییمه لعنصر أو  ةیتخذه الفرد تجاه عمله �صورة تعكس نظر 

 ) . 214:  مرحع سابق،  المشعان (الموجودة في محیط العمل 

العامل بدرجات  كما �عرف الرضا الوظیفي على أنه " ذلك الشعور اال�جابي الذي �عیشه
 .(Schermerhorn et autres,2002 :146)و مكان عمله  تهمتفاوتة نحو وظیف

لعمل ا�ة العاطفیة اإل�جابیة الناتجة عن تقو�م ) �أنه : " االستجاIgalensو�عرفه ا�جالنس(
 وخبراته . والرضا مفهوم دینامیكي و�دراك غیر مستقر یتطور مع خبرات وتوقعات العامل

  Randon, 2012 :12)التي �مكن أن تتغیر خالل مسار حیاته (

من  قدرة عمل الفرد على إشباع الحاجات األساسیة لد�ه والتي " عرفه آخرون على أنه : و
           شأنها أن تشعره بتحقیق ذاته ، �ما یتضمن التقدیر واالنجاز واإلبداع واحترام الذات 
                                         وتحمل المسؤولیة والمنفعة التي تعود علیه من جراء القیام �العمل نفسه

 ).259،2005.عبد المجید :عبد فلیه(
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رضا الفرد عن عمله في منظمة ما و یتوقف ذلك على  :" �أنه )1989منتظر حمزة ( وعرفه
ما � قیمتهو سمات شخصیته ، و  میولهمناسبا لقدراته و  منفذافیه الفرد  �جدالمدى الذي 

لعملي و على طر�قة الحیاة التي �ستطیع بها أن یلعب الدور الذي ایتوقف على موقفه 
 .    )903:  2003الدیب ،  ( "یتماشى مع قوة و خبرته

م و �المشاعر التي یبدیها الفرد نحو عمله في التنظی) : " 213:2006ه (ز�د منیر ،و �عرف
ه له الفرد للفرق بین ما تقدمه له الوظیفة و ما �جب علیها أن تقدم إدراكینشأ الرضا من 

 فكلما قل الفرق بینهما ازدادت درجة الرضا الوظیفي لد�ه .

التعر�فات أن الرضا الوظیفي �مثل  هذا التنوع فيرض وعلیه ترى الباحثة من خالل ع
 والتي تعكس تصوراته حول ، سواء �انت إ�جابیة أو سلبیةنحو عمله مشاعر الفرد محصلة 

والتي حصل من عمله الحصول علیها  یتوقع�ان اإلشباعات الماد�ة أو المعنو�ة التي  
 علیها فعال .

 :ومظاهره طبیعة الرضا الوظیفي  -2

القول أن هناك عددا من المصطلحات التي شاع استخدامها للتعبیر عن المشاعر  �مكن
  Morale) (النفسیة التي �شعر بها الفرد تجاه عمله ، فهناك مثال اصطالح الروح المعنو�ة

هناك أ�ضا  و (Attitude To word The job)و هناك اصطالح االتجاه النفسي نحو العمل 
اختلفت  �نو هذه المصطلحات و  )،(Job Satisfactionعن العمل اصطالح الرضا

ها التي �شعر ب الوجدانیة�صفة عامة إلى مجموع المشاعر  تشیرتفصیالت مدلولها إال أنها 
 .) 111:  2007، ( شاو�شالفرد نحو العمل الذي �شغله حالیا 

لیها ع صل�ح�انت اإلشباعات التي فكلما  إ�جابیةهذه المشاعر الوجدانیة قد تكون سلبیة أو 
ا�جابیة  عمله �لما �انت مشاعره نحوحاجاته الفرد من عمله موافقة لتوقعاته ومرضیة ل

  . تحقق �معنى أن رضاه عن عمله

 ونشیرو�ستدل على مظاهر تحقق الرضا عن العمل من خالل سلو�ات العامل الخارجیة ، 
 یلي :فیما ) 335:2001أشرف محمد عبد الغني (حسب إلى أهمها 
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ن نتاج إال مة اإلنتاج ومستوى جودته ، حیث وفرة اإلنتاج وجودته ال�مكن أن �كون اإلز�اد -
 عمل عمال على درجة عالیة من الرضا عن عملهم .

لة الفاقد والتالف من خدمات ومستلزمات اإلنتاج وهي تكون عادة من عمال راضین عن ق -
 عملهم .

اعات والمنازعات في مجال العمل �لها وي وندرة الصر انخفاض معدالت الغیاب وقلة الشكا -
 مظاهر تدل على رضا واستقرار العاملین .

ؤشرات تدل على وتطو�ر العمل وتحسینه وانخفاض معدل دوران العمل �لها مإن اإلبداع  -
 رضا العاملین إلى حد �بیر عن عملهم.

فرد ز�ادة شعور الاطنة التنظیمیة : أثبتت الدراسات الحدیثة أن الرضا یؤدي إلى سلوك المو  -
 )، والذي �ساهم في ز�ادة الفعالیة أصیل �المنظمة�المواطنة التنظیمیة ( مواطن عضو 

 سلو�ات إ�جابیة متنوعة مثل التعاون ومساعدةالتنظیمیة. و�نتج عن الشعور �المواطنة 
 ).98:2009المنظمة وغیرها( جلدة ، اآلخر�ن والمحافظة على موارد المنظمة ، والدفاع عن

ته صل علیها العامل منافیة لتوقعاته وغیر مرضیة لحاجاأما إذا �انت اإلشباعات التي �ح
غیر راض عن عمله . و�مكن أن �ستدل على بذلك تصبح مشاعره سلبیة وغیر سارة و�كون ف

 فیما یلي: عن العمل مظاهر عدم الرضا 

ه دائما یبحث عن مل :عندما �شعر الفرد �عدم الرضا عن عمله ، فإناالنسحاب من الع -
ین أي وسیلة تبعده عن هذا العمل وهذا ما�سمى �االنسحاب عن العمل ، وهناك شكلین رئیسی

 ).189:2013من أشكال االنسحاب وهما : الغیاب وترك العمل االختیاري(مسلم وآخرون،

عن عدم الرضا مؤشرات �الضرورة  ال تعداإلشارة إلى أن �عض حاالت الغیاب  وتجدر
 نمكان العمل ع�عد أو ، "عطل األمومة  سببها العطل المرضیة ، أو"د �كون فق ، الوظیفي

شار المؤسسات التي �عمل بها الفرد �المتوسطات �النسبة لمست تباعد أو، سكن العامل مقر 
 مشاكل وصراعات خارجیة. وجود أو،  والمهني التوجیه واإلرشاد المدرسي
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لدراسات أن العاملین الذین یتمتعون اد أثبتت لق الصحة العقلیة والرضا عن الحیاة : -
ة �الرضا الوظیفي یتمتعون �الصحة النفسیة ولدیهم اتجاهات ا�جابیة نحو حیاتهم الشخصی

 ).97�صفة عامة والعكس �حدث مع الشعور �عدم الرضا الوظیفي ( جلدة ، مرجع سابق :

 :وفوائده أهمیة الرضا الوظیفي -3

       الحفاظ في  �النسبة للمنظمة الوجدانیة للعمال المشاعرأهمیة التعرف على  تتجلى  

م تقد على مما �عود �النفع ،الوظیفي أمنهمضمان و  ةردها البشر�امو الصحة العقلیة لعلى 

 .لبشري والحفاظ على قوة رأس مالها ا التنظیمیة هامخرجاتوتجو�د في تحقیق أهدافها المنظمة 

 لوظیفي إلى مجموعتین:فوائد الرضا ا) 128-127:2009(والدلیميعلي  و�قسم �ر�م ناصر

 في:و التي تتمثل  :االجتماعیةالفوائد السلو�یة  -1

لخسارة االجتماعیة التي تحدث خارج المؤسسة �اضطراب عالقات األفراد االقضاء على  -أ
تتفق مع  وأصدقائهم �سبب عدم رضاهم عن وظائفهم الحالیة ألنها ال أسرهمالعاملین مع 

 تهم ورغباتهم .قدرا

 وأن ن �فعلو ز�ادة الوالء التنظیمي �حیث �جعل األفراد العاملین �كرسون �ل طاقاتهم لما  -ب
 األخرى.نشاطهم و�خالصهم غالبا ما �كون على حساب اهتماماتهم 

التغیب و تخفیف معدل دوران العمل في المنظمة و هذا سیؤدي إلى إ�عاد  تقلیل ظاهرة -ج
 الظاهرتین المذ�ورتین . نتائجالماد�ة و المعنو�ة الناجمة عن  المنظمة عن الخسائر

ة ألن توفیر الرضا عن العمل یز�د من ممارسة الرقا�ة الذاتییمي ز�ادة االستقرار التنظ -د
شراف وأعمالهم مما ینقص الدور المتزاید الذي �مارسه الرؤساء في اإل أنفسهملألفراد على 

 .على مرؤوسیهم 

والناتج من أداء وظائف عن عمله  الذي هو حصیلة رضا الفرد اإلبداعيلوك تحفیز الس -هـ 
 .ذات معنى وأعمال خالقة وهادفة 
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 الفوائد الماد�ة و االقتصاد�ة : -2

ي فرة جدا تلك التكالیف التي تصل إلى مبالغ �بی، و تتمثل بتقلیل التكالیف المتعلقة �الغیاب 
فان  )عامل 1000انیة أن المنظمة التي �عمل فیها (�عض األحیان إذا أثبتت الدراسات المید

دوالر  150000فقط ستؤدي إلى ارتفاع التكالیف إلى  %1ز�ادة نسبة الغیاب فیها إلى 
 ت .خالل السنة ، و ال تقتصر أثار الغیاب على ذلك بل تتعداه إلى تعطیل الكائن و اآلال

في جمیع مجاالت  كل مستمر�ش الوظیفيموضوع الرضا  یدرسأن  �قترحسبق ذ�ره  ومما
 �ةالنظر  �المعلومات منظمات العمل المشرفین علىفي تزو�د  ةلماله من أهمی، وذلك  العمل

نحو  مشاعرهم واألفراد  التعرف على تصوراتالتي تساعدهم في التطبیقیة  واإلجراءات
مكنوا حتى یت ،التي تؤثر على الكثیر من النواتج التنظیمیةو  ،المحددات المرتبطة بوظائفهم 

ي والمساهمة ف حاجات فر�ق العمل �إشباعالكفیلة  االستراتیجیاتمن اقتراح أفضل السبل و 
 .على حد سواء المنظمةو الحفاظ على صحتها وصحة للمنظمة البشر�ة  المواردتنمیة 

 الوظیفي:الرضا  محددات -4

       �شكل عام  غلهاالوظیفة التي �شتجاه  مشاعر الفردإذا �ان الرضا الوظیفي هو محصلة 
سهم في التعرف على ، فمن المهم اإلحاطة بهذه المحددات التي تامحدد من محدداتهلأو 

 اإ�جازه �مكن الباحثین في هذا المجال من قبلتصنیفات و�وجد عدة  ،رضا الفرد أو عدمه 
  التالي:رئیسیة على النحو  مجموعاتفي ثالث 

 ه ):عوامل ذاتیة (مرتبطة �الفرد نفس 4-1

ؤثر تالتي من هذه العوامل  العدیدتتعلق هذه العوامل �شخصیة الفرد العامل ، حیث أن هناك 
 على رضا العامل و منها :

رجة دالسن و بین بین  ا�جابیة : لقد أظهرت �عض الدراسات انه توجد عالقة ارتباط السن -
         ضائه عن العمل�لما زاد سن (عمر) العامل �لما زادت درجة ر  إذالعمل ،  عن الرضا

 .)113:  مرجع سابق شاو�ش ، (
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قبل تصورة الجسم تؤثر على مدى أن  مماال شك الحالة الصحیة الجسمیة و النفسیة : -
 ام نحو نفسه وعمله وحیاته �شكل عتنعكس سلبا أو إ�جا�ا على مشاعره  الفرد لذاته والتي
مع  هعالقاتو شخصیة الفرد التوازن في  علىوالنفسیة  الفسیولوجیةالصحیة كما تؤثر الحالة 

ى علالذي یؤثر بدوره  ه النفسي والمهني واالجتماعيتوافق إلى سوء یؤديمما  فر�ق العمل
 درجة رضاه الوظیفي .

عن  : لقد تبین من �عض األ�حاث أن العامل األكثر تعلما �كون أقل رضا التعلم درجة -
 لسبب في ذلك إلى أن طموحات الفرد األكثرر�ما یرجع ا ،العمل من العامل األقل تعلما

ادة الذین �قارن نفسه بهم �حتلون وظائف مختلفة و هي �الع األفرادتعلما تكون مرتفعة و 
 ).113( شاو�ش ، مرجع سابق :مرتفعة إدار�ا 

ومدى  ملاالستعداد للعة �ناتها المعرفیة والنفسیة المتعددمكو تتمثل في :  شخصیة الفرد -
   ا      وغیره، سمات شخصیته وأنماطها، میوله المهنیة المسبقة ،بة للعاملتقبله �النس

القادرة على تحمل ضغوط العمل �ناء شخصیة العامل حیث هناك �عض الشخصیات و 
التي ال تستطیع تحمل  والتوافق معها، وعلى العكس هناك �عض الشخصیات الضعیفة

                      درة على التكیفالضغوط للعمل فتصاب �القلق و التوتر و عدم الق
 .)334 سابق:مرجع  الغني،عبد (

من وظیفة إلى أخرى فقد �فسر نقله  اك الشخص أثره على الرضا الوظیفي،كما أن إلدر 
إجراء ضد مصلحته بینما �فسره شخص آ خر مثل هذا النقل �أنه لمصلحته فنجد األول 

 )338: مرجع سابقوآخرون ، اني ( الخضرا استاء من إجراء اإلدارة بینما رضي عنه الث

لمكانة االجتماعیة وتقدیر الذات : �لما ارتفعت المكانة االجتماعیة من خالل الوظیفة ا -
                 وشعر العامل من خالل هذه المكانة بتقدیر الذات �لما �ان ذلك دافعا للرضا عن العمل

 ).334( عبد الغني ، مرجع سابق:

 أهمیةو والمستوى التعلیمي المهنیة الخبرة و جنس المل ذاتیة أخرى تتمثل في و هناك عوا
 .امع الحیاة �شكلومدى رضاه عن  وتأكید ذاته، إنجازه،�قیمة  وشعوره للفردالعمل �النسبة 
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 ب:و ترتبط  تنظیمیة:عوامل  2 -4 

ئد انت العوا�إذا  ا�الرض الفرد: مثل الحوافز ، والمكافآت والترقیات . و�شعر  العوائد نظام -
                    المناسب، و�الشكل العادل�القدر  یتم توز�عها وفقا لنظام محدد �ضمن توافرها

 ).202( سلطان، مرجع سابق: 

 العامل حسب المهنة التي یزاولها المهام واألنشطة یتضمن محتوى العمل وخصائصه : -

ي لمدرساإلرشاد النفسي وا ،التقو�م التر�وي ،التوجیه المدرسي مثل نشاطات اإلعالم المدرسي،

مدخالت و أهداف  یرتبط بها من وما، التوجیه واإلرشاد المدرسيالتي �قوم بها مستشار 

      ءالتخطیط واألدافي  المستشار وحر�ةخصائص �اإلثراء والتنوع  من �میزها وما، عملیاتو 

      تؤثر على الرضا ومنها: فإن �ثیرا من خصائص العمل D.J.Cherrington,1989)(سبحو 

العاملون مهامهم  و�عني وضوح الدور الكیفیة التي �فهم بها :Role clarity)وضوح الدور( -

 ومسؤولیاتهم في المنظمة .

 .(Job scope )استقاللیة ومسؤولیة مدى ما یتیحه العمل من تنوع و  -

ومكافآت  (intrinsic rewarrds)مدى ما یوفره العمل من مكافآت داخلیة -
 ). بتصرف 337-336( الخضرا وآخرون ، مرجع سابق :(extrinsic rewarrds).خارجیة

  :) إلى أهم المتغیرات المرتبطة �محتوى العمل وهي135:2006و�شیر الصیرفي ( 

نوع مهام العمل عالیة �لما قل ت: �مكن القول هنا أنه �لما �انت درجة المهامدرجة تنوع -أ
ئ عن تكرار أداء �ل مهمة و�التالي زادت درجة الرضا عن العمل الملل النفسي الناش

 والعكس صحیح.

ي ادت حر�ة الفرد ف: وهنا �مكن القول �أنه �لما ز ة السیطرة الذاتیة المتاحة للفرددرج -ب
اختیار طرق أداء العمل وفي اختیار السرعة التي یؤدي بها العمل زادت درجة رضاه عن 

 .العمل
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ه �نه �لما تصور الفرد أن العمل الذي �قوم �مكن القول هنا ألقدراته:الفرد درجة استخدام -ج 
 العمل.�ستنفد �امل قدراته زادت درجة رضاه عن 

ح والفشل في العمل : إن أثر خبرات النجاح والفشل على الرضا عن العمل خبرات النجا -د
�لما ا عالی عتزاز الفرد بذاتهیتوقف على درجة تقدیر واعتزاز الفرد بذاته ، فكلما �ان تقدیر وا 

  زاد تأثیر خبرات النجاح والقشل على الرضا .

ومساعدوه على اعتبار األصول السیكولوجیة لمحتوى العمل ، محددات  هیرز�رغكما ر�ز 
اجبات و �ممیزاته ومتغیراته المتعددة ، ومنها للرضا عن العمل وانعكاسا لدور العمل ، وذلك 

إلى تعدد االختصاص وتكرار  تعرف اآلخر�ن على أداء العمل العمل وفرص اإلنجاز ، و 
ملیة األعمال وما یثیره ذلك من توتر نفسي نتیجة التعب الجسدي والمعنوي ، مما �عرقل الع

 ).111-110:2009برا�ح ،(اإلنتاجیة ، و�منع تحقیق األهداف 

 الوظیفي الحالي إلى�زه والمقصود �الترقیة نقل الموظف أو العامل من مر  فرص الترقیة : -
             )           234: 2009،صالح. السالم (أعلى من حیث السلطات والمسؤولیات مر�ز جدید 

 یث أنوتساهم الترقیات التي تتم وفقا لنظم عادلة �المنظمة في الشعور �الرضا الوظیفي ، ح
واء الذاتي �جدارته سالترقیة تنطوي على عدد من مؤشرات القیم التي تتعلق �إحساس الفرد 

             ).                96كانت مؤشرات ماد�ة أو معنو�ة أو اجتماعیة (جلدة ، مرجع سابق:

تشمل ظروف العمل البیئیة مختلف الشروط والعناصر الفیز�قیة  : العمل ظروف-

       ، من أمراض مهنیة ونظافة وغیرهاوالسیكولوجیة والمیكانیكیة والكیماو�ة والصحیة 

مدة و �اإلضافة إلى وسائل الوقا�ة المتعلقة �العمل من حرارة وتهو�ة و�ضاءة ورطو�ة وضوء 

 ).112العمل وفترات الراحة ودور�ات العمل وغیرها ( برا�ح، مرجع سابق :

 ئلوساتوفیر و ، وتجهیزها، حسب طبیعة العمل وأهدافه إلى تهیئة المكاتب اإلدار�ة إضافة 
 واإلرشاد�مستشار التوجیه ، مه في أكثر من مؤسسةالذي یزاول مها خاصة للعامل النقل

 .المدرسي والمهني
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 بیئیة:عوامل  3 –4

العامل  على العاملین ومنها : االنتماء االجتماعي وقدرةالتنظیمي وتأثیرها �البیئة  وترتبط
        ملینواندماجه فیه ، و�ذلك االنتماءات الد�مغرافیة لبعض العاعلى التكیف مع عمله ، 

ها أثر لظروف نشأتهم و حیث أن تقارب اإلطار البیئي والثقافي للعاملین الر�ف أو المدینة)  (
ود ، �ما أن تقدیر المجتمع ونظرته وما�سعلى التجاوب السلو�ي والعاطفي لهم تجاه العمل

ین ملالمجتمع ونظمه من القیم ، ذلك �له �عكس تأثیره اإل�جابي والسلبي على اندماج العا
 . )137-136سابق:  مرجع الدلیمي ، و( ناصر علي وتكاملهم مع العمل

من ا المفاضلة بینهورغم اجتهاد الباحثین في محاوالت  ،الذ�رومن خالل المحددات السالفة 
لرضا اأكثرها ارتباطا �سلوك  إال أنه من المالحظ صعو�ة تمییز، حیث األهمیة وقوة التأثیر

شكل الوظیفة � نحووتصوراته  الوجدانیةا وارتباطها �مشاعر الفرد نظرا لتداخلهعان العمل 
 . مظاهر سلو�یة مختلفة والتي تأخذ،  محدداتهامن  محدد�عام أو 

 الرضا الوظیفي : المفسرة النظر�ات-5

للرضا  نظر�ات المفسرة�العدید من ال اإلداري السیكولوجي في المجال التنظیمي و التراث یزخر 
  مها ما یلي:من أهالوظیفي و 

 : العلمیة اإلدارة نظر�ة5-1

ها على رأس رائدالمنظمات   فيتعتبر أولى المحاوالت الرائدة في دراسة السلوك اإلنساني 
( األجر) حوافز الماد�ة ، وترى هذه النظر�ة في أهمیة ال)1917-1856(فر�دیر�ك تایلور

على دراسة  تلذلك فقد ر�ز  .لألفراد الوظیفي رضاال ورفع مستوى أساسا لز�ادة اإلنتاج 
 .وأكفأ إنتاج لتحقیق أفضل أداء الحر�ة والزمن

 الوقت المخصص للعمل �إجراء تحلیل بتعدیلولتفادي ضیاع الوقت قام فر�دیر�ك تایلور  
مفصل لحر�ات العمال وعقلنة منصب عمل الفرد بوضع رؤساء لكل فرقة عمل �قومون 

 .)Roger,2012 :33العمل(  فعالیتها في تقسیم بدتوقد �المراقبة ، 



محددات الرضا الوظیفي الثاني:الفصل   

    

 
54 

 

ولقد �ان هدف تایلور هو الز�ادة في �فاءة المؤسسة ور�ح العامل ، �ما �ان یهدف من 

خالل طر�قته في تنظیم العمل إلى تخطي صعو�ات العمل في الصناعة لهدف الحصول 

                                                                                         ).19:2006على إنتاج أوفر و�تكلفة أقل( بوفلجة ،

 (The Needs Hierarchy theory):الحاجاتسلم نظر�ة  5-1

 )1943(هرم الحاجات من أقدم نظر�ات الحاجات التي قدمها إبراهام ماسلو  نظر�ة تعتبر

ى تي �سع. وترى هذه النظر�ة أن للفرد مجموعة من الحاجات ال الدوافع االنسانیة لدراسة

ه وأي نقص في حاجة من هذه الحاجات تولد لد�ه حالة من التوتر الداخلي تدفع إلشباعها،

 ).47:2005(الخضر،للقیام �سلوك یهدف إلى إشباعها 

  :هيثالث افتراضات  على Levy-Leboyer,2006 :39)(و حسب و �ستند نموذج ماسل

 األساسیة.ت الحاجاع إشبایتم تحدید �ل سلوك من خالل البحث عن  -أ

الموالیة  للحاجاتل الحاجات األساسیة ثم االنتقا إشباعفي البحث عن  األفرادیبدأ جمیع  -ب

بین القوة الدافعة  سلبیةألدنى تحدث عالقة االحاجة  إشباعو �مجرد  ،هرمي في ترتیب

ي ة فالقوة الدافعة للحاجة الموجودالحاجة و  إشباعبین  ) واإلشباعللحاجة و درجة الرضا (

  .أعلى الهرم

ساسیة من المستوى األول لها األولو�ة المطلقة على �اقي الحاجات ، هذا الحاجات األ -ج

من األفراد في البحث عن إشباع الحاجات من المستوى العالي  �قاء عدد �بیرما �فسر 

 .هائیایتم إشباعها �صفة �لیة ن هذه األخیرة ال ى أ�ه حالوعل ،والسیما حاجات تحقیق الذات

 وقد اقترح ماسلو خمس فئات للحاجات اإلنسانیة مرتبة �شكل هرمي وهي :
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 Physiological Needsالحاجات الفیز�ولوجیة : -أ  

 الحفاظ على حیاته و�قاء نوعه علىتعمل تتمثل في الحاجات الضرور�ة لإلنسان التي و  
م االهتماوفي  ،جنسوالالراحة والنوم و  والمبیت والماء الغذاءإلى  ومن أمثلتها الحاجة

 لواإلطعام في مكان العمالتهو�ة والنظافة التدفئة والتكییف و مثل  الفیز�قیة ظروفال�
  .بتصرف) 98(عیاصرة ، مرجع سابق:

 : Safty Needsمن حاجات السالمة و األ -ب

تمت تلبیة الحاجات العضو�ة أو الفیز�ولوجیة على نحو مرض نسبیا تظهر مجموعة إذا 
شمل هذه الفئة الضمانات اجات �مكن تصنیفها تحت اسم الحاجات األمنیة وتأخرى من الح

تي نین الواالستقرار ، والوقا�ة ، والتحرر من الخوف والحاجة إلى التنظیم ، والقواالوظیفیة 
 ).120-119: 1999.عسكر.الموسوي،تحدد المسؤولیات والواجبات ( �اسین

 واألمن في العمل �االستقرارعور األفراد على شإ�جا�ا هذه الحاجات  ینعكس إشباعو  
 الوظیفي.قلق المستقبل من  الحما�ة والوظیفي و النفسي 

 Social Needsاالجتماعیة:الحاجات  -ج

وجوده بین آخر�ن من أصدقاء ورغبته في عالقات �حیطها  فيالفرد تتمثل في رغبة  و
من  محاولة �سب الفرد لمز�د�ما تمتد الحاجات االجتماعیة إلى  والود،اإلعزاز والتعز�ز 

  ).132سابق:مرجع  (سلطان، االجتماعیةالمكانة 

 :  Esteem or Self Esteem Needs حاجات تقدیر الذات و االحترام  -د

جات تعرف هذه الحاجات أ�ضا �الحاجات الذاتیة والتي تمثل موقفا أعلى في سلم ترتیب الحا
 و�مكن إدراكها من جانبین :

تعلقة �الثقة �النفس واالستقالل، یتعلق �المكانة الذاتیة، والحاجات المجانب داخلي  -1
 األهمیة، واألهلیة والمعرفة. والقدرة على اإلنجاز، و
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�تعلق �السمعة والحاجة ألن �كون للفرد وضعا اجتماعیا مقبوال والتقدیر و جانب خارجي  -2
 ).120سابق :من اآلخر�ن ، و�سب احترام اآلخر�ن ( �اسین وآخرون ، مرجع 

      ة والقو یؤدي إلى تعز�ز مشاعر الثقة �النفس ، و القیمة ،  حاجات تقدیر الذات إشباع إن
تج ین إشباعهافي  اإلحباطفي المجتمع و لكن  اإلفادةو  األهمیةو الكفاءة و القدرة ، و 

تكو�ن أو  اإلحباطالعجز و هذه المشاعر بدورها تؤدي إلى  ومشاعر النقص و الضعف 
 .Nicolaieff,2008 :66)(بیة ااتجاهات تعو�ضیة أو عص

 Self Actualization Needs: الذات  تحقیقحاجات  -ه

رة �صو  الفردلطاقات و�مكانیات الفرد وسلوك  األمثل�قصد ماسلو بتحقیق الذات االستثمار 
ه عفو�ة ، �ما هي حقیقته ال �ما یر�د اآلخرون فالشخص الذي حقق ذاته �حس بتقبله ذات
ن مكما هي ، و�ثقة بنفسه والسیر بناء على معتقدات ثابتة یؤمن بها ، وال �عني ذلك أن 

ه من لد� حقق ذاته �خالف األنماط االجتماعیة أو العرف السائد إنما �سایرها إذا خالفت ما
  .1993مفدي ال) نقال عن 101-100:2006ئ ( عیاصرة ،مباد

ى أنها تمیل إلالحاجة تتوق إلى إشباع هذه لتي اومن سمات الشخصیة اإلنجاز�ة في العمل 
و�ن  حتىوالتقدم  �التطور لهاتسمح  �ما إمكانیاتهاو  اقدراتهتتحدى القیام �المهام التي 

 لخیبات فشل متكررة . تتعرض

ال ینطبق على �ل هذا و ، الهرمي للحاجات  التسلسلتعتمد نظر�ة ماسلو في جوهرها على 
ات لرغبفاالختالف في األهداف وا،  الدراساتإلیه الكثیر من  ت�ما أشار الحاالت الفرد�ة 

إشباع � تهتم  في العمل االنجاز�ةالشخصیات �عض  فنجد، طبیعة الفروق الفرد�ةمن 
 یتأثر �المواقفالحاجات  هذه إشباع �ما أن فقط ، الذاتتحقیق �حاجة  الحاجات العلیا

عن واضحة  علمیةتفسیرات  لم تقدم�ة على الرغم من أن هذه النظر و  .والعقائد والظروف
دینامیكیة فهم  في العامةاألسس  أعطتإال أنها ،  في التنظیم الرضا الوظیفيطبیعة 

 تمحور اهتماما تطبیقاتها التي أصبحتو  ،في العمل لألفراد اإلنسانیةوالدوافع الحاجات 
 . ملببیئة العرتبطة �المثیرات الماالهتمام منها ، و اصة التر�و�ة خو  المؤسسات التنظیمیة
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 (Alderfer Theory ): 1972نظر�ة ألدرفر 5-2

 على غرار نظر�ة ماسلو للحاجات قام الدرفر بتطو�ر نظر�ة ماسلو عن طر�ق تقد�م نظر�ة
                             أخرى تعالج االنتقادات التي تعرضت لها نظر�ة تدرج هرم الحاجات 

 ).107( عیاصرة ، مرجع سابق :

 (E.R.G)اإلنسانیةالحاجات من نظر�ته على ثالث  مفي تقد� �الیتون ألدرفر وقد اعتمد 
  هي:

فیز�ولوجیة وهذه الحاجات تتضمن الحاجات ال: (Existence Needs)حاجات الوجود  -أ
ى األساسیة والحاجة إلى األمن والمأوى والسالمة والعمل ، و�أن هذه الحاجات ترتكز عل

                     األساسیة المحققة للوجود الذي ال �ستقیم اإلنسان إال بهاإشباع المتطلبات 
  ).85:2013( الختاتنة،

إشباعها  نلتي �مكوتتمثل في تلك الحاجات ا :(Relatedness Needs)حاجات االرتباط  -ب
                            عن طر�ق االتصاالت المفتوحة وتبادل األفكار والمشاعر مع اآلخر�ن

زمالء  و من رؤساءاآلخر�ن  معومحبة صداقة  عالقات �إقامة ).117مرجع سابق: جلدة،( 
ینعكس  مما، داخل العمل وخارجه �أسرة واحدة  التعاون بینهم تشجیع روحو ، العمل

 ها.هدافاهتماماته وأ بین  دون التفرقة للمنظمة وانتمائه  �مكانتهشعور الفرد  �اإل�جاب على

سلوك ن خالل م إشباعها: و هي الحاجات التي یتم (Growth Needs)النمو  حاجات -ج)
تلك التي ، تأكید الذات المهنیة وتنمیتها في مختلف المجاالت المرتبطة �العمل خاصة

فرد تساهم في نجاح الالتي و ، وفي الحیاة �شكل عام والتمیز في األداء  اإلبداع تستدعي 
 .على حد سواء والمنظمة

من السالمة و األ حاجات الفیز�ولوجیة و حاجاتاللدرفر احاجات الوجود في نظر�ة و تقابل 

ق ، و حاجات االرتباط الحاجات االجتماعیة و حاجات تقدیر الذات و تحقیفي نظر�ة ماسلو

 .لدرفرحاجات التطور في نظر�ة االذات 
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 في الشكل اآلتي : و�وضح ما سبق

 للحاجات): نظر�ة ماسلو وألدرفر 01الشكل رقم (

 
 النمو ( التطور )

 
 االرتباط

 
 الوجود

 

 
 
 
 
 
 
 

 لماسلوهرم الحاجات  لدرفرأ  E R G نظر�ة 
 (Guillevic, 2003 :175)المصدر 

هرمي للحاجات مع اختالف في  تسلسلو تتفق هذه النظر�ة مع نظر�ة ماسلو في وجود 

الحاجة  حرمان فيوجود أو الشعور �النقص أن  وبین النظر�تین ،  الحاجات تصنیف عدد

 .وتوجهه نحو تحقیق الهدف و تستثیر سلو�هه  هي التي تحفز 

ى إذ ولكن تختلف نظر�ة ألدرفر عن ماسلو في �یفیة تحرك الفرد و انتقاله من فئة إلى أخر  

أي أنه في حالة ، ت یرى ألدفر أن الفرد یتحرك إلى أعلى و إلى أسفل على سلم الحاجا

ة إخفاق الفرد في محاولته إلشباع حاجات النمو تبرز حاجات االرتباط قوة دافعیة رئیسی

 . )108 : سابق مرجع ،یاصرة ع ( تجعل الفرد �عید توجیه جهوده إلشباع حاجات المرتبة الدنیا

ع الحوافز ظیم في اختیار أنوا نمیدان العمل رؤساء التلدرفر في انظر�ة تطبیقات و تفید 

توجیه سلو�هم نحو إشباع مساعدتهم في الستثارة دافعیة العمال و  المناسبة الماد�ة والمعنو�ة

 إشباعلم یتمكنوا من  إذاخاصة ،  ق أهداف المنظمةوتحق توقعاتهمالحاجات التي ترضي 

 �انوا یتوقعون الحصول علیها.الحاجات التي 

 تحقیق الذات

 تقدیر الذات

 الحاجات الفیزیولوجیة

 العالقات االجتماعیة

 األمن
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  (Herzbergs Two-Factor Theory):ز�رغ لهیر العاملین نظر�ة 3-5 

 The ز�رغ بنظر�ة العوامل الدافعة الوقائیةهیر تعرف نظر�ة الدافعیة التي قام بتطو�رها 

Motivation Hygiene Theory ،  لهیرز�رغ وزمالئه الوصول إلى تلك النظر�ة و قد أمكن
 فيالمحاسبین المهندسین و  من مائتینلمن خالل دراسة الرضا عن الوظیفة 

 .  )102:1990(شهیب،

      المسببة للرضا من خالل أ�حاثه إلى نوعین من العوامل هیرز�رغ فر�دیر�ك توصلقد و 
 الشكل الموالي : ه�ما یوضحو االستیاء 

 نظر�ة العاملین لهیرز�رغ): 2الشكل رقم (

  Motivators                   العوامل الدافعة                                

       عدم الرضا Satisfaction                                          Dissatisfactionالرضا 
                                Hygiene or Maintenance Factors 

         استیاء    No Dissatisfaction                         Dissatisfactionعدم استیاء        

 )136 سابق:مرجع  سلطان،(  المصدر:                                       

 Motivation Factorsالدافعة:العوامل  -أ

 عن العمل و هذه العوامل موجودة فيهي تلك المؤد�ة إلى حماس و دافعیة الفرد و رضاه 
فرد مسؤولیة التصمیم الوظیفة و محتواها و �یانها و تتمثل في : االنجاز و أداء العمل ، 

       فرص التقدم، و احترامهم عن عمله و عمل اآلخر�ن ، الحصول على تقدیر اآلخر�ن 
 .) 238: 0200ماهر ،  ( أهمیة و قیمة المنظمة  ذيأداء عمل  في العمل ، و النمو

أي �ونه مثیرا أو ممال  work itself): العمل نفسه 102و�ضیف عیاصرة ( مرجع سابق :
قیة أي فرص التر  advancement، والترقي  responsibilityو رتیبا ، والمسؤولیة أو متنوعا أ

 .  Possibility of Growthواحتمالیة النماءوتغییر المكانة 
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جود أو و  غیابهاو ،  الوظیفي مشاعر الرضاز�ادة هو الذي یؤدي إلى لذا فتوفر هذه العوامل 
 ا الوظیفي .إشباعها ال یؤدي �الضرورة إلى عدم الرضفي نقص 

 Hygiene Factors):الوقائیة (الصحیة العوامل  -ب

 فیدم  اعهاإشبالخارجیة ) ، و �عتبر  العوامل( �البیئة المحیطة �العمل العوامل الوقائیةتتعلق 
  الغرض منه ، ولیسلدیهم  االستیاءمشاعر  حاالت عدم الرضا لدى األفراد أوظهور  لتجنب
ها أي أن إشباع، نحو األداء واإلنتاج  العاملین رة دافعیةواستثا عن العمل الرضا تحقیق
 .2009وجلدة، 2000،ماهر�ما أشار إلیه �ل من لتحفیز األفراد  ال�كفي

لكن و�قول هیرز�رغ �أن العوامل الوقائیة ضرورة ال�مكن االستغناء عنها في أي تنظیم ، و 
ولیة اإلنجاز والتقدیر والمسؤ �مجرد توافرها فإن الفرد یبدأ في التطلع إلى حاجات أخرى �

 لتحدياوالترقیة ...والتي تتوافر في الوظائف التي تثیر اهتمام األفراد لما فیها من عنصر 
  .)138سابق:مرجع  سلطان،(  والتجدید

 )97، مرجع سابق : دي سي زالقي( و تتمثل هذه العوامل حسب

 یاسات الشر�ة .س -                 األمان الوظیفي . -
 الفني. افاإلشر نوعیة  -                          اتب .الر  -
 مر�ز.ال -                  ظروف العمل . -
 المرؤوسینو المشرفین و  الزمالء نوعیة العالقات الشخصیة بین -
 اإلضافیة.المزا�ا  -

                     وقد اقترح هیرز�رغ ثالث أفكار رئیسیة لمن یرغب في تبني هذه النظر�ة: 

جب إثراء العمل من خالل إعادة تصمیم العمل الذي �قوم �ه الموظف �طرق تستغل قوى � -
  .أكثر متعة وأكثر تحد�ا وذو مكافآت�حیث �صبح العمل أكثر  منهم،الدافعة الكامنة في �ل فرد 

ت التي تتعلق وز�ادة مشار�ته في صنع القراراالذاتي للموظف في العمل  االستقاللز�ادة  -
 العمل.ة أداء �كیفی
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ة فقط ن تقوم اإلدارة �التر�یز على العوامل الدافعیة وأن التبقى تر�ز على العوامل الوقائیأ -
لتي افي العمل ألن وظیفة اإلدارة الناجحة مرتبطة �شكل �بیر �خلق و�عادة تصمیم الوظائف 

 .)123،  2008( الصلیبي ، تثیر الدافعین للموظفین 

 دخل املین أن تأخذ في االعتبار الفروق بین األفراد ، و �فترض مو تعجز النظر�ة ذات الع
ق لدقیا�كشف النقص  یئة العمل ، فیمابز�رغ أساسا أن العاملین یتماثلون في استجا�اتهم لر هی

لألفراد من حولنا أن �عضهم على وجه العموم یتفاعل أو �ستحث بواسطة الوظائف التي 
و من جهة أخرى هناك آخرون  .و التقدم و غیرها تتضمن التحدي و تتیح فرصا لإلنجاز

 و غالبا ما الوظیفيعن طر�ق المال و األمان على قدر متساو من إثارة الدوافع لدعمهم 
ط نجاح جزئي فق إحرازالوظیفة إلى  محتوى العاملین عن طر�ق محاولة إثارة دوافع تنتهي 

 .)100:  1991، ووالسدي سي زالقي (في هذا االتجاه 

أكثر من  الوظیفيرضا ال حالة وضحت�ة النظر  فهذهلرغم من هذه االنتقادات ، و �ا
�حاث األ تؤ�دها نتائجالنظر�ة الزالت  العملیة لهذه التطبیقاتأن  �ما، النظر�ات السا�قة

 والتي تبنت برنامج American Téléphone&Telegraphفشر�ة  . وتطبیقات التنظیم العلمیة
دته في تخفیض نسبة دوران العمل وز�ادة �میة اإلنتاج وتحسین جو  حققت نجاحاإثراء العمل 

 ).112مرجع سابق: جلدة،و�ذلك تحسین جودة الخدمات المقدمة إلى العمالء( 

   Equity Theory ):(نظر�ة المساواة  5-4

یتحقق إذا �ان  إلى أن الرضا المهنيو تذهب ) 65-63(أدمزهذه النظر�ة من قبل قدمت 
آخر  ین ما �قدمه الفرد للعمل و بین ما �حصل علیه الفرد من العمل أي �معنىهناك توازن ب

لعامل االنتائج التي �حققها  التوازن بین المدخالت (ما یبذل من مجهود) و العوائد ( إ�جاد
املین الشعور �الرضا لدى الع منمن العمل ، فإذا تحقق هذا التوازن ، فإنه یؤدي إلى حالة 

  .)230سابق ، مرجع  ، (المشعان

وقد عرف آدمز المساواة �أنها :'اإلدراك �أن نسبة العوائد إلى المدخالت لشخص ما تساوي 
 Organe and)114( عیاصرة ، مرجع سابق:النسبة الخاصة �الشخص المقارن �هتلك 

Batmeman1991. 
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هذا ضمن لدى الفرد  أو انخفاضه الرضا الوظیفي تساعد على ز�ادة و أهم العوائد التي 
لتوازن التي یرى فیها العامل مبدأ اإلنصاف وا المالیة ( األجر)هي العوائد التوجه النظري 

منظمات أخرى ممن �شغلون  مقارنة مع غیره فيداخل منظمته العادل �ما �حصل علیه 
 .داخل وخارج المؤسسة مماثلة ظائفو 

    المعادلة التالیة: في  ق�شكل أدو�مكن توضیح ذلك 

 ما �حصل علیه اآلخرون          �حصل علیه الفرد                   ما      

 ما�قدمه اآلخرون             =                          ما�قدمه الفرد      

 )54(الخضر ، مرجع سابق:          

تمام و من تضمینات هذه النظر�ة لمن هم �مراكز القیادة في المنظمات المختلفة ز�ادة االه
  بتةیر ثاغلعملیات االجتماعیة في مكان العمل و النظر إلى الدافعیة �أنها عملیة دینامیكیة �ا

                            �اإلنصاف و العدالة تتسمأسالیب تعامل  إتباعو على المنظمة 
 .)125:  مرجع سابقالموسوي  .عسكر  .�اسین  (

 نظیماتالمنتمین إلى نفس الت األفرادحق و  ،یةالعدالة االجتماع مبدأ تقوم علىهذه النظر�ة 
ذلك �مكننا  ىوعلالمبذولة في العمل.  دهمو جهلفي الحصول على عوائد متساو�ة ومنصفة 

أن على المدیر�ن وعلى المنظمات تقد�م أنظمة  )179مرجع سابق: (سلطانالقول حسب
راد األف التي �حصل علیها حوافز عادلة ، والعدالة تشیر هنا إلى ضرورة ر�ط الحوافز والعوائد

ادلة �ما �قدمونه ، و�التالي البد من وجود أنظمة تقیس ما �قدمه هؤالء األفراد �أنظمة ع
 .لقیاس فعالیة األداء 

 : 1968نظر�ة القیمة  5 -5

یرى إدو�ن لوك أن المسببات الرئیسیة للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على توفیر 

، و أنه �لما استطاع العمل توفیر  منفعة العالیة لكل فرد على حدىالالعوائد ذات القیمة و 

  . )241ماهر ، مرجع سابق:  ( العوائد ذات القیمة للفرد �لما �ان راضیا عن العمل
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�حصل الفرد على ما یرغب فیه  حینما یتحقق ا التوجه النظري فالرضا عن العمل وفقا لهذ

، علما �أن �ل فرد وماهیته عن نوعیة الناتج  �غض النظرمن نواتج ذات قیمة �النسبة له 

النظر�ة هذه  �میز ما وهذا شعوره �النقائص الموجودة في حاجاته ، �ختلف عن اآلخر في 

إلى  �فضيالذي الفرد�ة والفروق  مبدأ االختالف مراعاة حیث أنها أخذت في الحسبان 

 . إشباعها یتوقون إلىالتي  جوانب العملفي اختالف 

المنظمات على  المشرفینلى مبدأ القیمة في تحقیق الرضا الوظیفي یتعین على و بناء ع

ع ا نو أإ�جاد منظمة في لل الهام دورال، وهنا یبرز حاجاتهم دراسة و فراد رغبات األاستكشاف 

 ةتطرح إشكالیة وصعو� وفي هذا السیاق وتستثیر دافعیتهم. فرادهاالتي تناسب أ الحوافز

 العمل.سوق  ومتطلباتحاجات األفراد  ووأهدافها ظمة بین حاجات المن التوفیق

 :(Victor vroom)نظر�ة التوقع  6 -5

، وهي تفسر سبب قیام الفرد 1964عام  (victor vroom)طور هذه النظر�ة فكتور فروم 
قاد �اختیار سلوك معین دون غیره ، وترى أن دافعیة الفرد للقیام �سلوك معین تتحدد �اعت

ة نتیج لقدرة على القیام بذلك السلوك ، وأن القیام بذلك السلوك سیؤدي إلىالفرد أن لد�ه ا
  .)119معینة ( الصلیبي ، مرجع سابق : 

ي فالرغبة  ولكن ،في حد ذاتها ال تحدد شعور الفرد �الرضا فاهدالنتیجة أو األ�معنى أن 
افقة األخیرة متو  فكلما �انت هذهالرضا،  أساسالمحققة هي �النتیجة  عمل معین وقوة التنبؤ

 �لما ساهم ذلك في تحقیق الرضا عن عمله . الالزم لإلنجازمع إدراكه لجهده 

 وهي:ثالثة فروم  (Vroom)التغیرات في نموذج  مفاتیحو  

األفراد تجاه العائد الشخصي أو �عني قوة  شعور سو �قی :Valence) القیمة(التكافؤ -أ
                ).239عان ، مرجع سابق :( المشحدوث نتیجة معینة رغبة شخص ما في 
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مثل  و�ختلف األفراد في العوائد التي یتوقعون الحصول علیها سواء �انت معنو�ة أو ماد�ة  
 تحقیق الذات. قیمة االنجاز ،، ظروف العمل، والتقدم الوظیفي األجر ، فرص الترقیة 

ول على المستوى األول لحصهي مدى االعتقاد �أن او  :(instrumentality)الوسیلة  -ب
              Steer&Porter1991للفائدة یؤدي إلى الحصول على المستوى الثاني للفائدة

                               . 0020) نقال عن العر�مي110(عیاصرة ، مرجع سابق:

فیة االثق�تنظیم النوادي القیام بنشاطات تطوعیة الفرد و اعتقاده في  ذلك قناعةو مثال  
 حصوله على نقطة إدار�ةمستوى أول) �وسیلة في  فائدة(�المؤسسات التر�و�ة  والر�اضیة

  .  )ثانمستوى  جیدة من قبل مدیره في العمل تساعده في الترقیة إلى منصب أعلى (فائدة

إلى األداء الناجح  سیؤدياالعتقاد �أن جهد الشخص  ووه :(Expectancy)التوقع  -ج
سیتبعه  �أن اتجاها معینا في العملتوقع هو االعتقاد الذاتي للشخص و�معنى آخر أن ال

  )109، مرجع سابق :  عیاصرة (نتیجة إ�جابیة عالیة أو تحقیق جید للهدف 

جهده  حین حصوله على المكافأة التي تناسب یتحقق الرضا الوظیفي لدى الفردوعلیه  
 :الموالي الشكل �ما هو موضح في إنجازه المطلوبقدرته على  و المبذول

 ): یوضح نموذج التوقع لفروم03الشكل رقم (

 )2توقع (                                   )         1توقع (          

 

 الرضا/لمكافأة المرغو�ة      االشباع الجهد المبذول     االنجاز المطلوب       ا          

 )119 سابق:مرجع  (الصلیبي، المصدر:

قها و في ینتائج و بین احتمال تحق من �قوم األفراد �إجراء مقارنة بین ما یرغبون فیه ثحی
مفهوم التكلفة و العائد ، فعندما �ستحق العائد  تحلیلمثل هذه الظروف فإن الفرد یلجأ إلى 
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، فان هذا سیجعل الفرد یبذل قصارى جهده من أجل علیه المصروفةالمتوقع التكالیف 
 ).120: ، مرجع سابقالصلیبي(تحقیقه

رد التي یرغب الف اهتمامها على المخرجات ( األهداف)جل والمالحظ أن هذه النظر�ة ر�زت 

في  الكثیر من العوامل التي تساهم، وأغفلت حالة الرضا الوظیفيل هاتفسیر في تحقیقها في 

 فرد�ة.ال رق جود الفواو و ،  العوامل النفسیة تأثیر الحصول علیها، مثل اإلشباعات التي یتوقع

) أن هناك العدید من المشكالت ظهرت 116-115مرجع سابق : ،د�سي زالقيأندرو ( و�شیر 

  :من وراء هذه النظر�ة وهي

ت فالدراسا متكاملة،إن التعقید في النموذج �جعل من الصعب إخضاعه لالختبار �صورة  -

لة نظر�ة التوقع قلیفي إطار التي وصفت �أنها قد حاولت اختبار �ل المتغیرات المتضمنة 

التي  و هناك دلیال ضعیفا على أن األفراد �قومون ذهنیا �العملیات الحسابیة المعقدة .جدا

ذب یتطلبها النموذج قبل بذل الجهد في أداء العمل ، فالتوقعات و قوة االرتباط و قوى ج

ثر تتأ افعتیناالفعل هي مفاهیم �مكننا أن نر�ط بینها ذهنیا عند أداء العمل ، و ال شك أن د

        داألداء الجی لحوافز�إجابتنا على أسئلة مثل : ماذا سأجني من األداء المتفوق ؟ و هل 

    أو األداء الرديء قیمة �النسبة لي ؟ 

 :(Expeteancy Valance Theory)نظر�ة التوقع المتكافئ5-7

ت والبحوث األكاد�میة إن أكثر النظر�ات المؤثرة في الوقت الحاضر وعلى مستو�ات الدراسا

والسبب وراء هذا التأثیر هو �ون هذه النظر�ة تبرز  المتكافئفي األقل هي نظر�ة التوقع 

التأكد على أن السلوك اإلنساني و�لى درجة ملحوظة یتأثر بدرجة ومستوى توقعات الفرد لما 

 .  Porter&Loler1968عن نقال )106:2009(شوقي،سیتحقق من جراء العمل في المستقبل 
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�إنجاز الفرد الرضا عن العمل عامل وسیط یر�ط  Porter&Lolerبورتر ولور   وضعوقد 
لوظیفة التي تقدمها االعوائد  تقار�تفكلما ،  1968بناء على تطو�ر نموذج فروم  وهو العائد

 في مناسبتها وقناعة�ان یتوقع الحصول علیها عن إدراك فعلي التي مع العوائد للعامل 
 الرضابلوغه لمستو�ات مقبولة من في  ساهم ذلك �لما، و جهده المبذول  لشخصيا النجازه

بال شك إلى عدم  اه فمؤدعكس ذلك و�ذا حصل ،  المبذولاستمرار�ة الجهد ضمان مع  عنه
 .بتصرف)121( الصلیبي ، مرجع سابق ، واألداء الجهد عن و�ف الرضا

 وهي عن العمل، الرضاختلف جوانب ما �میز هذه النظر�ة هو إحاطتها �شكل شامل �مإن  
  موضحة في الشكل التالي:

 المتكافئ التوقعنظر�ة ): مكونات 04م (قالشكل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )109المصدر (شوقي ، مرجع سابق:             

مكافأة  7 
 مادیة

قدرات و  4
بلیاتاق  

االنجاز و  6
 األداء

قیمة  1
 المكافأة 

 الجھد  3

 ادراك احتمالیة الجھد المبذول  2 

بالمكافأة قیاسا  

دور  5 
 االدراك

عدالة  8
 المكافأة

مكافأة  7
 معنویة

9 
 الرضا
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 : هيو  �ما یراه �ل من بوتر ولولر یفيالسابق محددات الرضا الوظ الشكل و�وضح

من قبل  له تي ستقدمو ثقته في المكافأة ال العامل أي مدى قناعة المكافأة:قیمة  -1
 .أ�ا �ان نوعها أو قیمتها سواء �انت تلبي حاجاته الدنیا أو حاجاته العلیا المنظمة 

ى أي مدى قناعة الفرد �الوصول إل �المكافأة:دراك احتمالیة الجهد المبذول قیاسا إ -2
 المبذول.النتیجة المستهدفة مقابل الجهد 

 �ظهر في أداء الفرد نشاط فكري وعضليو هو  الجهد: -3

ف قدراته توظیمدى و نفسه لتقبل العمل  أي مدى استعداد الفرد :قابلیاتالقدرات و ال -4
 .الوصول إلى مستوى معین من األداء واإلنجازومهاراته في 

 النجاز المطلوب .في تحقیق ابتصور الفرد  ةمرتبط عقلیةعملیة وهو  : اإلدراكدور  -5

  .هجهد بلمقاالنتیجة النهائیة التي یتوصل إلیها الفرد  وهواالنجاز أو األداء :  -6

شعور الفرد نوعان : ذاتیة متعلقة �العائد الذي �حصل علیه الفرد وهي هي و :  المكافأة -7
شباع هي تشبع الحاجات العلیا لد�ه ، و خارجیة متعلقة �إ، و  إنجازاته الشخصیة�الرضا عن 

  وهذه الحاجات توفرها المنظمة.وفرص الترقیة  ا لدى الفرد مثل األجرجات الدنیالحا

ر جهده المبذول العامل نظیعلیها  �حصلأي مدى مساواة المكافأة التي  المكافأة:عدالة  -8
 العمل.لزمالئه من نفس مع ما تمنحه المنظمات األخرى 

 عته بنوع المكافأة      �حصل علیه الفرد من قنا ماد�ة ومعنو�ةإشباعات هو الرضا :  -8
مجموعة من تشكل  الوظیفي الرضا حالةلولر یالحظ أن و  و من خالل نموذج بورتر

عوامل  عنلما یتصوره العامل  افعلی اتتطلب إدراك التيو  المتداخلة والمترا�طة، المتغیرات
 ة سواء �انت ماد�ة أو معنو� التي یر�د الحصول علیها العوائدالمتعلقة بنوع  اإلشباع
مما یؤثر على قیمة الر�ط بین اإلنجاز  ذاتیة في تقییمهایتدخل عامل ال أن إذن فطبیعي
 ضمانا �ل فردلحاجات المناسبة  أةالمكاف نوع دراسة�صعب على المنظمة و  ،والعائد

  .الوظیفي وأهداف التنظیم رضاالاألداء وتحقیق  ستمرار�ةال
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  :(Z)نظر�ة ز  5-8 

لوك الس تفسیرفي التي حققت نجاحا النظر�ات المعاصرة أهم یة من ناالیا� (Z)تعتبر نظر�ة 
في   قروح الفر�و البشري  تقدیر أهمیة الموردعلى  هادعائمتقوم ، و المنظمات  داخل اإلنساني

ثارا وهذا ما �ان له آ،  أنفسهم لألفراد نجاحاالتي تعتبر  تحقیق أهدافهانجاح المؤسسة و 
ن الذین و من الباحثی . ة اإلنتاج والولوج إلى عالم المنافسةجودرضا األفراد و إ�جابیة على 

أطلق  الذي طور نموذجا إدار�ا (William ouchi)ولیام أوتشي  هواهتموا �التجر�ة الیا�انیة 
في  لألفراد اإلنسانیة�ؤ�د هذا النموذج على االهتمامات ، و   Theory Zعلیه نظر�ة (ز)

  .)114، مرجع سابق :  عیا صرة(النظم 

 إ�جاز أهم الخصائص التي تتمیز بها هذه النظر�ة في الشكل اآلتي : �مكنو 

 Zة ــــــ): نظر�05الشكل رقم (

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 )50:2014 والنشر،خبراء المجموعة العر�یة للتدر�ب ( المصدر:

 زـــــــــالحواف
 وظیفة مدى الحیاة -

 مھن غیر متخصصة -

 ترقیات تلقائیة -

 قرارات جماعیة  -

   

 

 إنتاجیة 

 مودة، انھماك

 ثـــقة

 رضا
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التي استمدت مبادئها من خصائص البیئة إن األسس التي نادت بها النظر�ة الیا�انیة 
 ةبشر�ال الموارداستقرار الحفاظ على  في �بیرة درجة بتساهم �اني ایة للمجتمع الیاالجتماع

    .          ت الرضا الوظیفيأعلى مستو�ا امما �حقق لهداخل المنظمة  اعز�ز �یانهتو 
صف یتالذي  فر�ق العمل �شراكو یاة الوظیفة مدى الح ضمان و�ناء على مبادئها المتمثلة في

           خبرات النجاح معا یتقاسمو ، في اتخاذ القرارات  ل والوالء للمنظمة�التضامن والتكام
 ز�د منیاألمر الذي ،  ال �شعر العامل �أن هناك فرقا بین حیاته المهنیة واألسر�ةو الفشل ، 

 مما المنظمةو تحقیق جودة الحیاة داخل لها رفع الروح المعنو�ة  تماسك جماعة العمل و
 أكمله.اني �یة نجاحا للمجتمع الیا�، هذا النجاح الذي تعتبره النظر�ة الیا�ان �ساهم في نجاحها

ي �ظهر التكامل ف المفسرة لحالة الرضا الوظیفي وفي آخر هذا العرض ألهم هذه النظر�ات
ا �حیث ال �مكننانب المتعلقة �أهمیة هذا المتغیر، في اإلحاطة �كل الجو الطرح النظري 

في العمل الرضا من زاو�ة معینة  قامت بتفسیرفكل منها ، خرى المفاضلة بین نظر�ة وأ
وأنواعه التي �مكن النظر إلیها وهذا من طبیعة الرضا الوظیفي ، وأهملت جوانب أخرى 

 .محددات جزئیة لمجاالت الرضا عن العملكوحدة مترا�طة من التصورات والمشاعر أو �

 الوظیفي:اس الرضا ــقی -6

التي  الرتباطها �مشاعر األفرادنظرا  ظیفي عملیة صعبة نوعا ماالرضا الو  سلوكقیاس  

تتوقف  عموما، و تعبر عن حاالت ضمنیة �صعب اإلفصاح عنها في �ثیر من األحیان

عاة مرا  مع�یفیة بنائها و  وضعت من أجلهللغرض الذي عملیة القیاس على دقة اختیار األداة 

 جوانب التي تقیسها .ال

داة أمهما �انت دقتها یتعذر اعتبارها   -مقاییس الرضا عن العمل إلى أن اإلشارةو �جب 
كون محایدة لجمع المعلومات فقد ثبت أن توقعات العاملین و معتقداتهم حول ما ینبغي أن �
هذه  علیه هذا الرضا ترتفع تلقائیا �مجرد أن نطلب منهم المشار�ة �إبداء آرائهم من خالل

   .)147: سابقمرجع  لطفي، .بیومي  (المقاییس 

 الوظیفي من أشهرها ما یلي: قیاس الرضاالعدید من أسالیب  توجدو 
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 المقاییس الموضوعیة : 6-1

التي المظاهر الخارجیة دراسة الرضا الوظیفي عن طر�ق  قیاستعتمد هذه المقاییس على 
                 الخدمة.الغیاب و ترك المتعلقة �العمل ، ومن بینها  سلو�ات األفرادتمیز 

 الوظیفيا ضالر معدل أو نسبة الغیاب مؤشرا هاما في التعرف على  �مكن اعتبار :الغیاب -أ
        �ر�م ( إلیهاهناك طرق عدیدة لقیاس معدل الغیاب من أهمها الطر�قة التي أشار و 

  :معدل الغیاب وفق الطر�قة التالیة �حسبحیث ،)138مرجع سابق: الدلیمي، ناصر،

 x100=           مج أ�ام الغیاب لألفراد              معدل الغیاب 

 عدد أ�ام العمل xمتوسط عدد األفراد العاملین                   

 جمع أ�ام الغیاب لجمیع األفراد العاملین.�مجموع أ�ام الغیاب لألفراد   :�حسبو 

الفترة و عدد  أخذ متوسط عدد العاملین في أول العاملین:متوسط عدد األفراد  -     
 .الفعلیة أ�ام العملوتمثل عدد العاملین في آخر الفترة 

لته) الفرد (استقا �مبادرة: �مكن استخدام حاالت ترك الخدمة التي تتم  الخدمة ترك -ب
 ه بهاكمؤشر لدرجة الرضا الوظیفي ، فال شك أن �قاء الفرد في وظیفته �عتبر مؤشرا الرتباط

معدل ترك الخدمة على أساس عدد  �حسبو العمل ،  أي رضاه عنو والئه للمنظمة 
 عدد العاملین في منتصف الفترة التي إجمالياالختیاري مقسوما على  الخدمةحاالت ترك 

 �حسب بها المعدل �اآلتي :

             x100عدد حاالت ترك الخدمة خالل فترة معینة    عدل ترك الخدمة خالل فترة معینة =م

 إجمالي عدد العمال في منتصف الفترة                                           

 )138مرجع سابق: علي،مقتبس عن( ناصر 

 في اتالمنظمالمشرفین على تسییر �فید  هامامعدل ترك الخدمة مؤشرا ارتفاع و �عتبر 
 وأسبابها. ،نحو عملهمالسلبیة التعرف على مشاعر األفراد وتصوراتهم 



محددات الرضا الوظیفي الثاني:الفصل   

    

 
71 

 

 التالي:و�قاس معدل حوادث العمل على النحو   :لالعممعدل حوادث  -ج

 معدل حوادث العمل =  عدد ساعات العمل المفقودة �سبب الحوادث

 مقسوما على إجمالي ساعات العمل                               

و�مكن تحو�ل هذا المعدل �صورة ثابتة وقو�ة للمنظمة عن طر�ق ضرب هذا المعدل في 
 ).116:1999لكي نحصل على معدل الحوادث لكل ألف ساعة عمل فعلي ( عكاشة ، ألف

 موضوعیةوالمقاییس أكثر الوسائل ال تعتبر االستبیانات :والمقاییس االستبیانات -د
في الدراسات والبحوث العام أو جانبا من مجاالته  في قیاس الرضا الوظیفي استخداما
  العلمیة.

ذه المقاییس ) جملة من هبتصرف 340-339، مرجع سابق : الخضرا وآخرون  ( وقد ذ�ر
 فیما یلي : متمثلة

، وتتمثل بدائل Brayfield-Roth, Satisfaction Scale)قیاس الرضا لبر�فیلد وروث ( -
  ال أوافق جدا.  – أوافق ال –یر متأكد غ –وافق م –االستجا�ات في : موافق جدا 

 : ومن أمثلة األسئلة ،Job Descriptive Index (JDI)  فهرس وصف الوظیفة  -

إذا �انت تصف  Y)ة األجر الذي تتقاضاه ؟ وضع دائرة حول ( إلى أي مدى تصف �لم -
 أو حول (؟) إذا �نت ال تستطیع أن تقرر. تصفه،) إذا �نت ال Nأو حول ( أجرك،

 ؟  N       Y         أقل مما أستحق 

 ؟   N       Y              غیر مستقر

 ؟ N       Y                     الع

فرص  األجر، نفسه،العمل  هي:و األسئلة بها تتناول خمسة جوانب مختلفة 
 )198 سابق:مرجع  سلطان،الناس (الزمالء) (  الترقیة،اإلشراف،
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 Minnesota Satisfaction Questionnaire(MSQ)استبانة مینیسوتا للرضا  -

 راض جدا –اض ر  –حاید م –یر راض غ –ر راض جدا وتتمثل بدائل االستجا�ات في: غی

 المقاییس الذاتیة : 2 -6

للحصول على شرة ا�طرق مبسلو�ات األفراد في بیئة العمل تختص هذه األسالیب �قیاس 
اسب ماد�ة ومعنو�ة تن اتإشباعالعمل من لهم   یتیحهما  تبین مشاعر األفراد نحومعلومات 
 :سالیب ما یليو من هذه األ،  الذاتیة حاجاتهم

لین �قوم المالحظ �الحصول على معلومات عن سلوك العاموالتي بواسطتها  المالحظة: -أ 
                          رضاء العاملین عن أعمالهم والذي یدل بدوره على مدى درجة 

 ). 115، مرجع سابق : (شاو�ش

 الباحث أو المالحظحضور �في المنظمة  تفاعالتهم من واقعالسلوك المالحظ  قیاسو�كون 
 فاد�ات المباشرة أو في بناء شبكة المالحظة في المالحظة العلمیة الدقة مراعاةذلك و�تطلب 
 المشاعر الحقیقیة لألفراد.دون الكشف عن  تحول موضوعیةوغیر  ذاتیةأحكاما  إلصدار

      مخطط و مخطط لها أو غیر ، وقد تكون المقابالت رسمیة أو غیر رسمیة : المقابالت-ب
          و هي أكثر فعالیة في معرفة الرضا عن العاملین و خاصة إذ �ان حجم المؤسسة صغیرا

 .) 115، مرجع سابق :  شاو�ش (

قیاس الرضا  اختیار الطرق التي یراها مناسبة فيعلى الباحث یبقى وخالصة ما سبق 

 . صها، وحجم العینة وخصائیق)إمكانیة التطب(میدانالو  البحث وذلك �مراعاة أهداف ،الوظیفي

ك السلو  من الباحثین في مجال تكمن في تزو�د �القیاس الرضا الوظیفي ل الهامة والوظیفة

      ومحددات الرضا من عدمها، ورؤساء المنظمات �مستو�ات رضا األفراد عن عملهم

فهم وظائحو نومشاعرهم تمكنهم من تحسین تصوراتهم اآللیات التي اقتراح و�ناء علیها �مكن 

 ا في العنصر الموالي.هوالتي نورد أهم
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 الوظیفي :  للرضا البرامج الداعمة -7

 اضحالها أثرا و لدى العاملین  الوظیفي البرامج الداعمة للرضارعا�ة وتطو�ر بإن االهتمام 
یمیة و غیرها من النواتج التنظ ،المعنو�ة  الروحورفع  شعور األفراد �الصحة النفسیة على
فیما  وفي تطو�ر المجتمع ،  سبل الجودة  وتواكبفي تحقیق أهداف المنظمة  ساهمت التي

 الكفیلة بتحسین مستوى الرضا الوظیفي : البرامجیلي �عض 

 خاصة مع االرتفاع تمثل الرعا�ة الصحیة للعامل مسألة �الغة األهمیة الصحیة:الرعا�ة  -أ

�أن  اصة. وتتوفر الرعا�ة الصحیة عادةالهائل في �لفة الرعا�ة الصحیة في المستشفیات الخ

        ء المؤسسة الصناعیة مر�زا طبیا یوفر العالج المجاني أو شبه المجاني للعاملین تنشى

  ). 245:2010( ر�یع،

من مؤسسة  التي تختلف الخدمات االجتماعیةمجمل تتمثل في  االجتماعیة:الرعا�ة  -ب

      التقاعدسات التأمین االجتماعي �صندوق مؤسوما یرتبط بها من ، تنظیمیة إلى أخرى 

نقل ووسائل ال السكنات الوظیفیة روتوفی المالیة،، و تقد�م المنح واإلعانات و التعو�ضات

 النوادي.و�ذا 

تخفض  �عتقد أصحاب األعمال أن دور الحضانة ذات فائدة قصوى ألنها :الحضانةدور  -

 من موقف النساء العامالت تجاه المؤسسة النساء العامالت �ما أنها تحسنمن نسب غیاب 

 ).246مرجع سابق: (ر�یع،الصناعیة �ما أنها تؤدي إلى تدني ترك العمل 

 لعملالبیئة  تصمیم مخطط وقائيذلك بــو  :المهنیة والسالمةالعنا�ة �مصادر األمن  -د

 .العمل آالتسالمة األجهزة و و  شروط النظافة و�راعي �حفظ سالمة األفراد

التي تستهدف  اإلجراءاتتتمثل تلك البرامج في مجموعة  العاملة:ج صیانة القوى برام -ه
       تآكل مهارات و خبرات العاملین �اإلضافة إلى تطو�ر قابلیتهم ألغراض اإلبداع عدم 

    اإلبداعیةو من أمثلة تلك البرامج البرامج الخاصة �التدر�ب و تنمیة المهارات  االبتكارو 



محددات الرضا الوظیفي الثاني:الفصل   

    

 
74 

 

                        مج الخاصة �إعادة النظر في سیاسات األجور و الحوافزو �ذلك البرا
 .نقال عن الهیتي )137:  مرجع سابقلصیرفي ، ا (

آللیات الحدیثة التي إن برامج الجودة الشاملة تعتبر من ا الشاملة:برامج الجودة  -و
التمیز والتفوق في تهدف إلى االرتقاء لمصاف أصبحت تفرض نفسها على المنظمات التي 

حیح ص" القیام �العمل �شكل  الشاملة:و�قصد �الجودة   العالمیة.األداء ومنافسة األسواق 
      ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقییم العمل في معرفة مدى تحسین األداء "

 ).144الصیرفي ، مرجع سابق: (

 ستوى الرضا عن العمل في المنظماتم تحسینالجودة الشاملة الموجهة نحو  وتقتضي برامج
ن ممجموعة تتطلب  أهدافها،رسالة المنظمة و  علیها من خالل امتفق اهناك معاییر أن �كون 
ها . وعلیه فتطبیقتمس مدخالت و عملیات النظام السائد في المنظمة واإلجراءاتاألسالیب 

البشر�ة الموارد  في مجال إدارة بتصرف)147-145: مرجع سابق (الصیرفي، حسب
 رات في المجاالت اآلتیة:یالتغی منمجموعة �ستدعي إجراء 

عضاء والقیم التنظیمیة السائدة بین أ  المبادئالثقافة التنظیمیة و�قصد بها مجموعة  -أ
 المنظمة

 البشر�ة.لموارد دارة التنظیم الداخلي إل-ب

عنى أن الجوالة �م یتطلب تطبیق الجودة الشاملة إلى ما �عرف �اإلدارة :القیادي النمط -ج
 . مواقع العمل منقر�بین �كون الرؤساء 

 .)العملیاتأسلوب  ئج،النتاالتر�یز على  ،األعمال(الترقیةأسلوب تنفیذ  -د

 التعلم.لتدر�ب: الذي یر�ز على قدرات الفرد من خالل عملیة ا -ه

و التنو�ع ل الجماعي تشو�قا للموظف و ذلك عن طر�ق العم أكثرجعلها إثراء الوظیفة و  -ز
  .)59:  2005البرادعي،  (في المهمات
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والمهني  فتح المجال أمام مستشاري التوجیه واإلرشادالتر�و�ة  للمنظومة ینبغيوعلیه 
وتحسین  �إشراكهم في اإلدالء �مقترحاتهم حول ما �خص العمل من تنو�ع في األنشطة

       وتنظیمه ،خطیط العمل من االستقاللیة في ت و�عطائهم جانبا ، وسائل العمل وترشیدها
 . في مجال عملهم ما یرونه مناسبا من تعدیالتإدخال  و

  :خالصة

الفرد صحة دور هام  وتأثیر �بیر على  للرضا الوظیفي من ما نؤ�دالقول أن  نافلةمن 
إلشباع حاجاته فهو �النسبة للفرد وسیلة هامة ، على حد سواء المنظمة صحة و النفسیة 

ى و�حافظ عل ،التوافق المهني واالجتماعي على �ساعدهیة ، وهذا اإلشباع الشخصیة والمهن
 .في التنظیمات المختلفة التي تمیزه عن غیره من األفرادصورته المهنیة 

لتي فالرضا الوظیفي الذي �عتبر حالة شعور�ة متعلقة �التصورات ا ، �النسبة للمنظمة أما
  ا و�یف ي الذي تقوم علیه عملیة اإلنتاج �ما�كونها الفرد نحو عمله ، هذا المورد البشر 

 على �المنفعة تعود  التي  النواتج التنظیمیة  فعامل رضاه الوظیفي إذن یؤثر على �ثیر من
 .ومتطلبات سوق العمل رسالة المنظمة  وأهداف الفرد وحاجات المجتمع

ه المؤسسات والجدیر �الذ�ر أن المؤسسات التر�و�ة تأتي في المقام األول من بین هذ
ط هذه ، ذلك أن مناالتنمیة االجتماعیة واالقتصاد�ة ترتبط أهدافها �غا�ات التنظیمیة التي 

مستشاري  فئة على وجه التخصیص فيمتمثلة  ،�شر�ة  مواردالتنمیة یرتكز على سواعد 
ن متعمل على تنمیة شخصیة األجیال المستقبلیة  التيالتوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني 

البشر�ة  فاألحرى إذن إشباع حاجات هذه الموارد، اختیاراتها المدرسیة والمهنیة تر�یة  ل خال
 وتستطیع المساعدة في إشباع وتوجیه حیاة ،عال من األداء المتمیز تصل إلى مستوى حتى 

 .اآلخر�ن
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 وظائف الدافعیة  -4

 تعریف دافعیة اإلنجاز -5

 التطور التاریخي لمفھوم دافعیة االنجاز  -6

 أھمیة دافعیة االنجاز و العوامل المؤثرة فیھا  -7

 أنواع دافعیة االنجاز  -8

 مكونات دافعیة االنجاز  -9
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 قیاس دافعیة االنجاز  -12

 خالصة
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 :تمهید

 مهامهمومالحظة األفراد وهم یؤدون �مجاالته المختلفة إن الولوج إلى عالم العمل     
 اؤالتتس في أنفسنا یثیر ،التفوق واالمتیازسعیهم نحو مراتب  و، بدرجات متفاوتة من األداء

هم رفة أ ، ومعا التمایز بین األفراد في األداءمعرفة الدوافع التي تقف وراء هذكثیرة مؤداها 
توضیح خصائص  ، و�ذا سمات الشخصیة اإلنجاز�ة في العملهذه الدوافع التي تحدد 

 . اإلنجاز المرتفع �سلوك یتمیزون األشخاص الذین 

فهم دوافع السلوك  ضرورة على مثل هذه التساؤالت �قودنا إلى اإلجا�ةإن التدقیق في 
 على ا هامالتي تمثل مؤشر ا خاصة ، تلكفي مجال العمل  دافعیة االنجازعامة و  اإلنساني

 اماله على هذا المتغیرنسلط الضوء  اإلطار وفي هذا .في المنظمة المهنیة فعالیة الذات 
 تصنیف الدوافع و وظائف ، خاصة و دافعیة االنجازعامة الدافعیة ماهیة معرفة من حیث 
        رة فیها العوامل المؤثفهوم الدافع لإلنجاز، أهمیتها و التار�خي لم التطور الدافعیة،

ت أهم النظر�او ، في العمل اإلنجاز�ةخصائص الشخصیة  علىمكوناتها و أنواعها ، ثم نعرج 
 .هاقیاس�یفیة و أخیرا  لدافعیة اإلنجازالمفسرة 

 تعر�ف الدافعیة : -1

دفع أو ی �حركأي  "Movere "في أصلها إلى الكلمة الالتینیة*التحفیز* تعود �لمة الدافعیة 
 أنهو  مل على رغبة الفرد في إشباع حاجات معینة .تمعنى أوسع �ش صطالحاالثم أخذ 

مرجع  ،صیرفي یتعلق �القوى التي تحافظ أو تغیر اتجاه أو �میة أو شدة السلوك (ال
  .Gary1976 ,Kelley1974نقال عن  ) 235سابق:

من دافع یتضوالدافع هو ما یدفع الفرد للقیام بنشاط معین ، وأن المدلول الحرفي لكلمة  
 ).63:2009معنى التحر�ك أو الدافع ( الخالدي ،

 تحدید ماهیته صعو�ة في ثمة  إال أنه، مصطلح الدافعیة على الرغم من األهمیة الواضحة لو
 علماء النفس و الباحثین التعار�ف المختلفة التي قدمهاخالل ، األمر الذي لمسناه من بدقة

 .  وتحلیل مكوناتههذا المفهوم  تعر�فل في مجال السلوك
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 " و مفهوم Motiveز بین مفهوم الدافع "یالتمی مثل أتكنسون البعض من الباحثین  �حاولو 
       لبذل الجهد الفردأساس أن الدافع هو عبارة عن استعداد  ى" عل Motivationالدافعیة "

     د أما في حالة دخول هذا االستعدا، هدف معین  إشباعأو السعي في سبیل تحقیق أو 
                    ة   طلیة نشني الدافعیة �اعتبارها عمفإن ذلك �ع الصر�ح أو المیل حیز التحقیق الفعلي أو

   ).67:2006خلیفة ، (

عه ودف ، اإلنسانياستثارة السلوك �ما أن هذا التمییز بین المفهومین �شترك في خاصیة و 
فیما یلي �عض و  ن المصطلحین ،أي م استعمال�مكن  حاجته، و�رضاءلتحقیق هدفه 

 :دافعیةالالتعار�ف المقدمة حول 

تحفز "حالة من النشاط وال ففي معجم مصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلم �شیر الدافع إلى :
الناتج عن نقص إشباع          الناتج عن وجود أسباب قو�ة تهدف خفض حالة التوتر 

                           دام الحاجة �معناها الواسع العام وفي هذا التعر�ف یتم استخحاجات معینة، 
 ).581: 2009، إبراهیم( عز�ز 

اء بن �مثلأن : " مفهوم الدافعیة p 18(    R.J Vallerand et E .EThill 1993�ل من ( یرى 
 ارجیة التي تساعد على االستثارة افتراضي �ستعمل لغرض وصف القوى الداخلیة أو الخ

 .) Gilbert . GuérIn . Pigeyré , 93:2005( ثبات السلوكالنشاط و 

ارة �أنها عملیة إد :" J.Greenberg et R .Baronجر�نبرج و رو�رت �ارون  الدجیر �عرفها  و
                           ه و المحافظة علیه لتحقیق هدف معین هو توجی اإلنسانيالسلوك 

 ).336 :2007،النصر  أبو(

 اإلنساني"الشيء الذي �سبب السلوك  : على أنها Stoner نحى �عرفها ستونرو في نفس الم
 . )235: قمرجع ساب �حافظ علیه" (الصیرفي ، و یوجهه و

" هي  ) أن الدافعیة :1861،1925هو فیلسوف اجتماعي نمساوي ( وRudolf Steiner �رى و 
حو ن اإلنسانيلك السلوك الذي �حرك و ینشط السلوك ثم یوجه ذ اإلنسانالمؤثر الداخلي في 

 ).42:2005،  العتیبيفیها.( اإلنسانتحقیق أهداف یرغب 
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 الدافعیة �أنها : "عملیة یتم �مقتضاها إثارة نشاط الكائن )D.O.Hebb,1949و �عرف هب (
 ).16:2008الحي ، و تنظیمه و توجیهه إلى هدف محدد " .(غباري ،

و توجه السلوك نحو تحقیق  تحافظحرك و �أنها :"القوة التي ت  Parsons 2001او �عرفه
 ).227:  2006هدف" (الزق ، 

ر متغی: " فالحدیث عن الدوافع هو دائما مناداة استخدام ) Nuttin,p.136تین (یفقا لنو و  
مالحظتها من السلوك "."كو�بة تحفیز�ة ملموسة  �مكن�ستدل علیه من خالل جوانب 

 (Blanque Fort d’anglards 1994:07) معین " ،مرتبطة �الوضعیة ،االتجاه السائد في وقت

من  حالة داخلیة"التعار�ف السا�قة لمفهوم الدافعیة نخلص إلى أن الدافعیة هي خالل و من 
 فهتحقیق هدوتوجیه سلو�ه نحو  االستثارة و التوتر التي تعمل على تحر�ك الفرد و تنشیطه

 ."السلوك ن النوع معلى هذا المحافظة  و االستمرار�ة إمكانیةمع 

ك أن هنا یتضح من خالل التعار�ف السا�قة،  اإلنسانيو نظرا الرتباط الدافعیة �السلوك 
 الخصائص ال بد من أخذها �عین االعتبار لفهم الدافعیة و هي :من جملة 

لصلة إن الصلة بین السلوك و الدوافع صلة معقدة إلى درجة �بیرة و تتحدد جوانب تلك ا -
 هاصدر عنهم هذا السلوك �الحضارة و نمط الثقافة التي �عیشون في إطار �األفراد الذین �

    ه المرجعي للفرد ذات اإلطار-بوجهة نظر الفرد نفسه إلى الدافع و إلى الموقف الخارجي 
إلى سلوك األفراد من خاللها و ال �جب أن ننظر إلى و هذه مجموعة من المحكات ینظر 

 .)98:2006، مجدي(ظرة مطلقة العالقة بین الدوافع و السلوك ن

إشباع حاجات خاصة وتنظیمه نحو تحقیق وك الدافعیة ذات توجه فردي أي توجیه السل -
ر�ق ف في مجال العمل مثل توجهبین األفراد  ینفي وجود دوافع مشتر�ة وهذا ال �فرد معین ،

 داف المشتر�ة للمنظمة. تحقیق األهنحو تحقیق اشباعات جماعیة لالعمل 

وهو ما ، وثابتة نسبیا�ما أشار إلیها بني ونیس،  افعیة ذات خصائص مستمرة ومتمیزة الد -
التي انخفاض الدوافع  وأفي مجال العمل حیث یتفاوت األفراد في األداء �فعل ارتفاع  نراه 

 . تتمیز �الحفاظ على خاصیتها عند �ثیر من األفراد
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 �عض المفاهیم المرتبطة �الدافعیة : -2

مرتبطة بین �عض المفاهیم ال علمیا وشامال، ینبغي التمییز بینها والدافعیة فهما لغرض فهم 
 التي تتمثل في اآلتي :بها و 

 Needالحاجة: -أ

ع الحاجة حالة من الحرمان أو النقص الجسمي أو االجتماعي تلح على الكائن العضوي فتنز 
 ).46:2001عبد الخالق،)(�ه إلى اشباعها أو اختزالها (خفضها

 جیههو تو  اإلنسانيفإن الحاجة هي نقطة البدا�ة الستثارة السلوك  التعر�فبناء على هذا و 
مرار واست أو اإلخفاقواسترجاع توازنه اإلشباع المطلوب تحقیق من الفرد یتمكن حتى  �إلحاح
 .التوتر

 Driveالحافز: -ب

 ).46مرجع سابق:(عبد الخالق ، Needs حالة داخلیة فیز�ولوجیة أو نفسیة تحر�ها الحاجات

ى عللذا  ،قیق الكثیر من النواتج التنظیمیة وتحفي حیاة المنظمة  اهام ادور  للحوافزو 

و�ة المعن من أنواع الحوافز حاجاتهم ما یناسباألفراد وفق تحفیز  اتالمنظم المشرفین على

 .للمنظمة حفاظا على استقرار وضمان قوة الرأس المال البشري  أو الماد�ةمنها 

 Incentiveباعث:ال -ج

لى الباعث �أنه �شیر إلى محفزات البیئة الخارجیة المساعدة ع W. E. Vinak�عرف "فیناك" 
              اجتماعیة لى أ�عاد فیز�ولوجیة أو تنشیط دافعیة األفراد سواء تأسست هذه الدافعیة ع

  .)79مرجع سابق :خلیفة،  (

بیة ما تجذب الفرد إلیها و السلبیة هي ما تدفعه و البواعث نوعان ا�جابیة و سلبیة ، فاإل�جا

إلى تعدیل  و االبتعاد عن عواقبها �القوانین و الزواجر االجتماعیة التي تدفعه تجنبهاإلى 

 ).92:1997رشوان، (سلو�ه أو عن الكف عنه
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 Motiveالدافع : -د

                   هو إحساس عاطفي أو رغبة أو نبضة أو �اعث داخل اإلنسان لتحقیق حاجة 
 .)42العتیبي، مرجع سابق :( 

 الدوافع:تصنیف -3  

لتي حول تصنیف الدوافع امن قبل الباحثین في مجال السلوك اإلنساني یوجد اتفاق موحد  ال
�عود سبب هذا االختالف إلى طبیعة الدوافع اإلنساني، و تغطي �ل أشكال السلوك 

االعتبارات هذه و في ضوء  والظروف،قف األفراد والمواوخصائصها التي تختلف �اختالف 
               یلي:فیما  التصنیفات�مكن عرض أهم 

  تصنیف الدوافع حسب المنشأ : 1 -3 

 : دوافع فیز�ولوجیة المنشأ 3-1-1

  ولوجیةنها غالبا بیدوافع فطر�ة أي موروثة ، �ما أ:"و هي  األولیة �الدوافع و تسمى �ذلك 
عبارة عن حاجات فیز�ولوجیة و الحیوان، فهي عادة  اإلنسانا �شترك فیه(أي جسمیة ) 

لماء اتتحكم فیها الظروف البیو �یمائیة و العصبیة �قدر �بیر ، مثل الحاجة إلى الطعام و 
 .)201:2004، فاید (" و الراحة اإلخراجو األكسجین و 

 دوافع سیكولوجیة المنشأ :  3-1-2

لبیئة انشأ لدى الفرد من خالل تفاعله مع ت ع مكتسبة ،و هي دواف، تسمى �الدوافع الثانو�ة 
ة أول بیئة ینشأ فیها الفرد هي البیئو  ،سساتها والظروف المحیطة �ه�كل مؤ  االجتماعیة
    اء حاجات االنتم ة هذه الدوافعمن أمثلو ، �ل أنماط السلوك  تعلمه اكتسابالتي األسر�ة 

 .بتصرف) 201( فاید ، مرجع سابق، والتعاون  النجاح، حاجات االنجاز و والحب و التقدیر 

  :تصنیف الدوافع حسب المصدر 3-2

و �عرف هذا  الفیز�ولوجیةدوافع الجسم  و تساهم هذه الفئة في تنظیم الوظائف  3-2-1
 النمط من التنظیم �التوازن الذاتي .
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تؤدي  الدوافع الخاصة �ادراك الذات من خالل مختلف العملیات العقلیة و هي ما 3-2-2
 إلى مستوى تقدیر الذات الذي �حترم الشخص نفسه في إطاره .

الدوافع االجتماعیة الخاصة �العالقات بین األشخاص و دورها في ارتقاء  3 -3-2
 .)25-24:  2008(أحمد غباري ، الشخصیة 

  تصنیف الدوافع حسب شعور الفرد بوجودها : 3-3

  الشعور�ة:الدوافع  3-3-1

�عي  فهو اك.تترجم في سلو�ات معینة �قوم بها الفرد عن قناعة و�در  التي و هي تلك الدوافع
تعرض  حتى و�نو�سهل علیه تذ�رها دفعه نحو القیام بها ومسؤولیتها في بوجودها 

 .التشخیص والعالج عملیة مما �سهل نفسیة، الضطرا�ات 

ى القیام �سلوك لإ اإلنسانو هي تلك الدوافع التي تدفع  الدوافع الالشعور�ة : 3-3-2 
                        بها أو بدون أن �عرف ما الذي یدفعه للقیام بهذا السلوك  �عيمعین دون أن 

 . )202،203مرجع سابق، ،فاید (

، �ون هذه  الدوافع منحى فرو�د و تالمیذه  یتجه نحوأنه و المالحظ من هذا التصنیف 

ارات لذا تستخدم االختب ،روج إلى سطح الشعورتتعرض إلى مقاومة األنا الذي �منعها من الخ

 .اإلسقاطیة في الكشف عنها 

و الدوافع ، آخر �صنف الدوافع إلى دوافع وسیلیة و أخرى استهالكیة  وهناك تصنیف

ولیة إلى الوصول إلى دافع آخر أو �معنى آخر وظیفتها األ إشباعها یؤديالوسیلیة هي التي 

ي الفعل اإلشباعا الدوافع االستهالكیة فوظیفتها األولیة هي تحقیق إشباع دوافع أخرى . أمهي 

بیعي �ما هو الحال في االستهالك الط االستهالك،أي أن هدفه األساسي هو  ، للدوافع ذاتها

 ). 24ابق :أحمد غباري ، مرجع س (للطعام و الشراب 
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 وظائف الدافعیة : -4

وجهه وتتؤثر على سلوك الفرد  التياخلي الد حالة من التوتر وعدم التوازن  الدوافع �اعتبار
 :ليی، فهي تقوم على إثر ذلك بوظائف تتمثل فیما نحو تحقیق أهداف قر�بة أو �عیدة المدى 

  Aroussing Or Activation Function:نشطیة تالوظیفة ال1 -4

وتستمر هذه  الهدف. الفرد و تحفزه نحو لدى ) Energizing (على تعبئة الطاقة  تعمل

 ).75 سابق:مرجع  ،(خلیفة اقة معبأة إلى أن �شبع الفرد حاجته أو �حقق هدفهالط

 Function Directiveالتوجیهیة:الوظیفة  2 -4

سلوك الفرد و ما ینوي القیام �ه في  فهي توجه  as plansالدافعیة �خطط تعملحیث 

  ).75هدف (خلیفة ، مرجع سابق :  قالمستقبل نحو تحقی

 جهةتحدید و على  تعملإذ  الدافعیة التي تقوم علیهاجیه أساس الوظائف التو  تعتبر وظیفةو 

خاصة والذي یترتب علیه الكثیر من الفوائد التحقیق الهدف الذي �ان �صبو إلیه نحو الفرد 

 .�الفرد والمنظمة 

  Reinfocing Functionالوظیفة التدعیمیة : 4-3

 تعمل االستجا�ة،ت) التي تتبع صدور و هي وظیفة تفترض أن المثیرات المعنیة (التعز�زا

 هذه الوظیفة تلك تتضمنو  أخرى.على ز�ادة أو نقصان احتمال صدور تلك االستجا�ة مرة 

 ) .19: 2013االستجا�ات التي ترتبط �الثواب أو العقاب (معمر�ة ، 

  Persistence Functionالمثابرة:وظیفة  4-4

على  و أن المثابرة هي التي تجعل الفرد یتغلب بهدف،و تعني أن السلوك �ستمر ألنه یتعلق 

 ) .19مرجع سابق : معمر�ة ، (الهدفو یبدي اإلصرار على بلوغ  الصعو�ات،العقبات و 
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من المكونات الداخلیة تنهض أنها مجموعة  علىإلى الدوافع  )Ruch1970( وشر و ینظر 
 بوظیفتین أساسیتین:

االستجا�ة لمنبهات نة بذاتها أو �معنى آخر وجیه مسار سلوك األفراد حیال أهداف معیت -1
 دون منبهات أخرى .معنیة 

دوافع من شدة الطاقة حتى تتناسب مع النشاط أو السلوك المطلوب لتحقیق تز�د هذه ال -2
 ).20معمر�ة ، مرجع سابق : ( هذه األهداف

یتوقف سلوك الفرد في مجال العمل والحیاة �شكل عام أن وخالصة ماسبق تقد�مه نستخلص 

 �ما یوضحه الشكل التالي :، على الحالة الدافعیة للفرد 

 العالقة بین الدوافع واستثارة السلوك اإلنساني یوضح ):06(الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 )250المصدر(الصیرفي ، مرجع سابق:

حقیق الذي یؤدي إلى تحیث یبین دینامیكیة العالقة بین الدوافع واحتمال ظهور نوع السلوك 

 .هدف الفرد واسترجاع التوازن وخفض التوتر أو عدم تحقق الهدف واستمرار التوتر

دافع داخلي 
بیولوجي 

 وسیكولوجي

 احتمال

 ضعیف

 احتمال

 قوي

 احتمال ظھور 

 السلوك

 ایجابي

 حافز أو باعث

 سلبي

تحقیق 
 الھدف

 توازن

عدم 
تحقیق 
 الھدف

 توتر

 إعاقة
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 دافعیة االنجاز : تعر�ف -5

ا إلیه التي ینتمي األطر النظر�ةحول مفهوم دافعیة االنجاز تعدد  التي قدمت التعار�ف دتتعد
 تالیة :و نذ�ر من بینها التعار�ف ال كل �احث في هذا المجال،

 نسبیا في" استعداد ثابت  :أنهعلى الدافع لإلنجاز  )1958Atkinson( أتكنسون  عرف
ه و مثابرته في سبیل تحقیق غا�ة أو بلوغ نجاح یترتب علی الشخصیة �حدد مدى سعي الفرد

األداء في ضوء مستوى  تقییمفي المواقف التي تتضمن  ذلكو   اإلشباع،نوع معین من 
 ). 107:  مرجع سابق ،جدي".(ممحدد من االمتیاز 

ما معلى أفضل �مهامه ما �حرك الفرد للقیام  ا:"�أنه)Mcclelland 1961( ماكلیالند عرفهاو 
 ).175:2007(بني یونس ،  و أفضل نتیجة " جهد أقلو سرعة و  �كفاءةأنجز من قبل 

العقبات  هي رغبة الفرد و میله نحو تذلیل لإلنجازفإن الحاجة  :" لمورايو في تعر�ف 
             ألداء شيء صعب �أقل قدر من الوقت مستخدما ما لد�ه من قوة و مثا�ة و استقاللیة

 ).155: 2009عبد الرحمن،(محمد 

وفقا  فتشیر دافعیة اإلنجاز عندهم إلى:" تحدید الفرد ألهدافه )1979مالئه(وز  هیلجاردأما 
 ).100:1994، (الطوابلبعض معاییر التفوق في إنتاجه أو إنجازه "

 تشیر إلى حاجة لدى الفرد للتغلب:" �أنها  ( R .M.Goldenson) جولدنسون  فیما �عرفها

و هي أ�ضا المیل إلى ، و النضال من أجل السیطرة على التحد�ات الصعبة العقبات على 

 في األداء والسعي نحو تحقیقها ، والعمل �مواظبة شدیدة ومثابرةوضع مستو�ات مرتفعة 

 .نقال عن أحمد عبد الخالق )94: مرجع سابق( خلیفة ، مستمرة 

       �أنه األداء على ضوء مستوى االمتیاز  لإلنجازالدافع  1991الخالقو عرف أحمد عبد 

 ).94: مرجع سابق و التفوق أو األداء الذي تحدثه الرغبة في النجاح (خلیفة،
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    ح األداء الجید و تحقیق النجاهو الرغبة في  لإلنجازفاروق عبد الفتاح : "الدافع  عرف
                من المكونات المهمة للنجاح المدرسي " هو هدف ذاتي ینشط السلوك أو یوجهه و �عد 

 ).155(محمد عبد الرحمن ، مرجع سابق : 

دافعیة اإلنجاز مفهوم افتراضي تعبر عن قوة " نستخلص أنالتعار�ف السا�قة ومن خالل 
الرغبة في النجاح والسعي للوصول إلى مستوى متمیز من  تحر�هاو  ،داخلیة لدى الفرد 

  ."واالمتیازاألداء الجید وفقا لبعض معاییر التفوق 

 التطور التار�خي لمفهوم دافعیة االنجاز : -6

 لردأفي علم النفس من الناحیة التار�خیة إلى الفرد  لإلنجازیرجع استخدام مصطلح الدافع 
)Adler (من خبرات الطفولة  مستمدتعو�ضي  هي دافع لإلنجازأن الحاجة  الذي أشار إلى          

الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم  (Levin) و �ورت لیفین
           لإلنجازو ذلك قبل استخدام موراي لمصطلح الحاجة   (Aspiration)الطموح

  . 1991نقال عن احمد عبد الخالق ) 88(خلیفة ، مرجع سابق : 

خصائصها وتوضیح ، الحاجة لإلنجازمصطلح واستخدام �عتبر موراي السباق في اكتشاف و 
تر�زت توجاهته في تحلیل دافعیة اإلنجاز من خالل التحلیل المعمق حیث ، بدقة  امكوناتهو 

و�ذا ،  التي ال�مكن فهمها �معزل عنها الهامة هامكونات للشخصیة اإلنسانیة �اعتبارها أحد
�ما أشار إلیه  هادینامیاتبتوسیع نظر�ات الشخصیة والبحث في  المتعمق اهتمامه  من خالل
عن طر�ق االختبار  �عتبر موراي أول من ساهم في قیاس هذا المتغیر�ما . بني نیس

وقضى موراي حوالي  .الذي �عتبر أشهر المقا�سس في قیاس الشخصیة T.A.Tاالسقاطي 
رد التي �انت مسرحا ألعمال نظر�ة وتجر�بیة اسیة بهارفخمسة عشرة عاما �قائد للعیادة النف

. جمع حوله مجموعة من الدارسین الشبان القادر�ن الذین �انت تمیزت �الطا�ع اإلبداعي 
عن 1938جهودهم في دراسة الشخصیة مثمرة إلى أ�عد الحدود. وأسفرت هذه الجهود عام 

 في هذا الكتابو  "Exploration in Personalityصدور �تاب " استكشافات في الشخصیة 
" الحاجة إلى  قدم موراي نظر�ته في الحاجات التي عدها في عشر�ن حاجة ومن بینها

 .)42( معمر�ة ، مرجع سابق :االنجاز "
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 �حاثغیر أن هذا المفهوم قد أخذ في الذیوع و االنتشار منذ بدا�ة الخمسینیات من خالل األ
وعدد �بیر ، )  Mcclelland&Atkinsonأتكنسون(ند و الكثیرة التي قام بها �ل من ماكلیال

  .)108 : مرجع سابق ، مجديإلى اآلن ( 1953من الدارسین منذ عام 

 أهمیة دافعیة االنجاز و العوامل المؤثرة فیها : -7

تلف تلعب دافعیة االنجاز دورا هاما و خطیرا في رفع مستوى أداء الفرد و إنتاجیته في مخ
  Theة التي یواجهها ، و هذا أكده ماكلیالند في �تا�ه المعروف المجاالت و األنشط

Acheiving Society الموجود في أي مجتمع هو  االقتصادي اإلنجازرأى أن مستوى  حین
                                       في هذا المجتمع حصیلة الطر�قة التي ینشأ بها األطفال 

 ).98الطواب ، مرجع سابق : ( 

في  ذاتهفي رفع أدائه وتحقیق هكذا تبدو أهمیة دافعیة االنجاز لیس فقط �النسبة للفرد و 
 الذي ینتميعامال مهما في تطو�ر التنظیم  أ�ضا هاو لكن،  مجال عمله وحیاته �شكل عام

        ي التأهدافها  �تحقیقو ، تتأثر بنجاحه على المدى القر�ب والبعید  إلیه ، فمنظمة العمل
التي ة نحو االستثمار األمثل لموارده البشر�المجتمع  غا�اتتتحقق د عن أهداف الفرد ال تحی

، مما �ساهم في التنمیة في جمیع في رسالتها التنظیمیة المنظمة تكون قد سطرتها 
 .  المجاالت

دافعیة مستو�ات و انخفاض في أي مجتمع مرهون �ارتفاع أ و�عتبر تطو�ر االقتصاد 
سین وتحالتي تترجم في أداءات متمیزة تفي برفع معدالت النمو االقتصادي اإلنجاز ألفراده 

و على هذا ، االقتصاد ، ودخول المنظمات مصاف الجودة في اإلنتاج والمنافسة الحادة 
ن �شرط أن �كو مستقبال  �سلوك العامل في التنبؤ هام �مؤشردافعیة االنجاز  تؤخذاألساس 

الفرد  أساسیا في سعي لإلنجاز مكوناعتبر الدافع �ما � .  هذا التنبؤ ناتج عن دراسة علمیة
 �حققه حیث �شعر الفرد بتحقیق ذاته من خالل ما ینجزه و فیما تو�یدها،اتجاه تحقیق ذاته و 

 .وده اإلنسانيـــو فیما �سعى إلیه من أسلوب حیاة أفضل و مستو�ات أعظم لوج أهداف،من 

      ).16مرجع سابق : خلیفة، ( 
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دى تأثر دافعیة اإلنجاز �عدة عوامل من شأنها رفع أو خفض مستوى التوجه اإلنجازي لوت  
 الفرد ومن بینها مایلي :

 :األسرة -أ

أول  وتر�یتهم ورعا�ة نموهم ، تعتبر األسرة �طبیعة وظیفتها الرامیة إلى تنشئة األطفال 

 افیهتراعى التي یة اإل�جاب منظومة تعلیمیة تعمل على صقل شخصیة الفرد �أنماط السلوك

ا وتعمل على إشباعها في المرحلة التي تحدث فیهفي جمیع المراحل العمر�ة خصائص النمو 

  . نحو السلوك اإلنجازي في الحیاة �شكل عام تدفعهم وتوجههم بال شك  وهذه الوظیفیة

إلى أن هناك نمطا خاصا من  Rosen&D’Andrade 1959)(  وأشار �ل من روزن وأندر�د

ا أن قات األسر�ة هو الذي �حث على نمو دافعیة اإلنجاز عند األبناء ، �ما بینا أ�ضالعال

ء لهؤال الوالدین ألبناء ذوي الدافعیة العالیة لإلنجاز لدیهم مستوى عال من الطموح �النسبة

ة مقارن وذا تأثیر �بیر في مجال السلوك المرتبط �اإلنجاز األبناء ، �ما �ان دورهم إ�جابیا

 .)103وأمهات األطفال ذوي الدرجة المنخفضة في اإلنجاز ( الطواب ، مرجع سابق :  �آ�اء

 :المدرسة -ب

 اءو�نفرد التي تهتم بتر�یة سلوك الالثانیة �عد األسرة  المنظومة االجتماعیةتعتبر المدرسة  
 عتقوهي إذ ذاك مع ذاته و�یئته ، التكیف السلیم مساعدته على  مشار�عه الشخصیة من أجل

 عملیامدر�ة مؤهلة علمیا و خلق موارد �شر�ة وهادفة إلى  على عاتقها مسؤولیات �ثیرة
تمام وذلك لن یتأتى إلى �االه االجتماعیة خارج المجال الدراسي، متطلبات الحیاة مواجهةل

 . اإلنجاز�استثارة سلوك أفرادها نحو دافعیة المتزاید 

في المؤسسة التر�و�ة سواء �انت �شر�ة      لمتاحة د اتجند لها جمیع الموار  هذه الدافعیة التي
إخالل في مدخالت وعملیات النظام التعلیمي  فأيوعلیه  ،�استغالل منهجي وسلیم أو ماد�ة 

 توجه الفردومنها ، المخرجات النهائیة یؤثر سلبا على  الموارد الرامي إلى تكو�ن و�عداد هذه 
  أهدافهتحقیق رد في إشباع حاجاته وعدم مما یؤدي إلى فشل الف، اإلنجاز سلوكنحو 
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 على وظیفة التعلیم والتر�یة و�صبح فردا غیر متوافق نفسیا واجتماعیا ، وهذا اإلخفاق یؤثر
 .سلوك اإلنجاز  لتنمیةالهادفة 

ي أن هذا شيء طبیعي الن التعلیم یز�د من التوجه االجتماع Veroff,1982)(و�عتقد فیروف 
 تماعیةالنجاح المتواصل في سنین الدراسة یرفع مستوى المعاییر االجلألداء الجید ، �ما أن 

                          الخاصة �الكفاءة والمثابرة التي هي من القیم المعززة لدافعیة اإلنجاز
 ). 83:2012وآخرون ،سالم  (

              الثقافة: -ج

م قی ها منما �سودو ،  والتقالید والعاداتإن التر�یبة المتداخلة للمجتمع من تنوع في الثقافات 

رات ثقافیة وتظاهبرامج  من االجتماعیةالمؤسسات تقوم �ه  وما وضوا�ط اجتماعیة ،أنظمة و 

رز وتب، في جمیع المجاالت وتر�یة سلوك األفراد  اإلنسانيالوعي  بلورةعلى  تساعدعلمیة 

قیم  خاصة ما تناول منها تشجیع الجوانب اإل�جابیة في شخصیتهم في اكتشافاألفراد  دافعیة

هدافه أ اإلنساني وتوجیهه السلوك  على تنشیطبال شك تعمل والتي ، والتنافس جاح نالتفوق وال

  . المجتمع نموا سلیما و الفرد  نمواإلنجاز المتمیز الذي ینعكس إ�جا�ا على سلوك نحو 

اتي للمذهب البروتست قیةاألخالأن المبادئ Weber,190 د أكدت آراء عالم االجتماع فیبروق 
لفرد انه واستغالل التي عملت على تنشئة الفرد على قیم االنضباط والتفاني في العمل و�تقا

        ( غرب أورو�ا ) أكثر ازدهارا من بالد الكاثولیك البروتستانتهي التي جعلت من بالد 
ي في العمل أي مجتمع یر�ز على قیم التفان Mccleland1961دووفقا لرأي ماكلیالن

 ). 83سابق :  سالم وآخرون ، مرجع ( واستقاللیة الفرد سیشجع السلوك اإلنجازي  واالنضباط

ه هیوتوجاإلتقان  على اإلنجاز القائمسلوك أهمیة على تؤ�د قیم دیننا اإلسالمي الحنیف  و

عاله  �قول جل .لتحقیق رضا هللا أوال والرضا عن الذات ثانیا االمتیازالتفوق و نحو مراتب 

 )97: ( سورة النحل : اآلیة"من عمل صالحا من ذ�ر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة " 

 ."  فلیتقنه و سلم :"إن هللا �حب من أحد�م إذا عمل عمال رسول هللا صلى هللا علیهو�قول 
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 أنواع دافعیة االنجاز : -8

ن دافعیة االنجاز على بین نوعین أساسین م ) Charles Smith1969(�میز تشارلز سمث 
 ).101 :سابق  ، مرجع  الطواب ( :هما حسبو  ،اآلخر�ن�أساس مقارنة الفرد بنفسه أو 

  Autonomus Ach . Motivationدافعیة االنجاز الذاتیة : 8-1

تتضمن تطبیق المعاییر الشخصیة الداخلیة في الموقف �ما �مكن أن تتضمن  و هي التي
 االنجاز . مطلقمعاییر 

  Social Ach . Motivationدافعیة االنجاز االجتماعیة : 8-2

 ف.الموقعلى المقارنة االجتماعیة في  تعتمدو هي التي تتضمن تطبیق معاییر التفوق التي 

ي كما �مكن أن �عمل �ل منهما في نفس الموقف ولكن قوتهما تختلف وفقا ألیهما السائد ف
ة دافعیبي المسیطرة في الموقف فغالبا ما تتبع الموقف .فإذا �انت دافعیة األنجاز الذاتیة ه

 وقف ،اإلنجاز االجتماعیة ، أما اذا �انت دافعیة االنجاز االجتماعیة هي المسیطرة في الم
 فإن �ال منهما �مكن أن �كون فعاال في الموقف .

 Motivationبین الدافعیة لإلنجاز والدافعیة للكفاءة   Mathis et allكما میز ماتز وآخرون 

for competence  الدافعیة للكفاءة تتر�ز على السرور والبهجة الوقتیة التي على أساس أن
أما الدافعیة لإلنجاز فهي تر�ز على اإلنجازات المستقبلیة ، والنجاح في ، �حققها الفرد 

 ).96-95( خلیفة ، مرجع سابق : المستقبل

 خررد ألعیة اإلنجاز التي تختلف من ففي داف التمییز بین هذه األنواع أن وتجدر اإلشارة إلى
 یرتبط �لیا �مكونات دافعیة اإلنجاز المتعددة  التي سنوضحها في العنصر الموالي . 

 مكونات دافعیة االنجاز : -9

                     مرجعیات المنظر�ن لها الختالف تبعالدافعیة االنجاز  مختلفةمكونات  توجد
یندرج تحت حاجة �برى أهم و هي الحاجة إلى  لإلنجاز دافعأن ال قد رأى مواري  �ان فإذا

النشاط المنجز �أنه النشاط الذي �قوم �ه الفرد و تتوقع أن  یتم  أتكنسون فقد عرف  ،التفوق 
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و یزعم أن هذا النشاط المنجز �كون محصل صراع بین هدفین متعارضین ، ممتازة �صورة 
 عند الفرد هما :

 .  المیل نحو تحقیق النجاح -

 ).160:سابقمرجع  ،الرحمنالمیل نحو تحاشي الفشل (محمد عبد  -

         إلى وجود ثالث مكونات لدافعیة االنجاز تانته " Guilford 1989جیلفورد"أما نظر�ة 
 ذلك :یوضح و الشكل التالي 

 " Guilfod) یوضح مكونات دافعیة االنجاز لدى "جیلفورد07الشكل (

 الطموح                                              

 المثابرة                                              

 )60: 2010،وسطاني  المصدر :( التحمل                                              
               لیة من األ�عاد التا یتكون دافع االنجاز أن توصلت إلى  :"   Mitchellشلتو أما نظر�ة "می

 )Mitchell) یوضح مكونات دافعیة االنجاز لــ (میتشل 08الشكل(

 عامل االنجاز األكاد�مي و االقتدار                                     

 عامل تحقیق رغبة االنجاز                                       

 غیر األكاد�مي لإلنجازعامل الدافع                                       

                                                                   لإلنجاز لخارجياالضغط  الذات،عامل عن عامل الرضا                                                  
                                                                                               60المصدر: وسطاني ، مرجع سابق :

            : أشار إلیهاقام بتحدید دافع االنجاز من خالل ثالث مكونات فقد أما عبد القار 
 وهي: ) 159: مرجع سابق، محمد عبد الرحمن ( 

 الطموح العام. -

مكونات دافعیة 

 اإلنجاز

ات دافع مكون

 اإلنجاز
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 النجاح �المثابرة على بذل الجهد. -

 لى الهدف .التحمل من أجل الوصول إ -

أشار  عواملنتاجا لستة دافع االنجاز �اعتباره  بتحدید قاموا، أحمد و وهیبي فقد أما جاكون 
 :وهي ) 160-159: مرجع سابق، محمد عبد الرحمن (  إلیها

 المكانة بین األفراد. -   

 المكانة بین الخبراء . -
 التملك . -
 االستقاللیة . -
 التنافسیة . -
 االهتمام �االمتیاز . -

 و هذه األ�عاد هي : ،لثالثة مكوناتنتاجا رأى عمران أن دافع االنجاز  و قد

 البعد الشخصي . -
 البعد االجتماعي . -
 . )159( محمد عبد الرحمان ، مرجع سابق : �عد المستوى العالي في االنجاز -

 للشخصیةأن  �ظهر جلیامكونات دافعیة االنجاز  هذا التعدد في  من خالل التطرق إلىو 
تجد ضالتها  أین ،من الشخصیاتتمیزها عن غیرها سلو�یة خصائص  العمل في اإلنجاز�ة

لذي اطاقات الفرد نحو تحقیق الذات المهنیة وتأكید الوجود المتمیز والفعال  استثمار في 
به یتن تظهر فیه الفروق الفرد�ة بین األفراد في مجالت العمل المختلفة ، مما �ستدعي أن

 .نوضحه في العنصر المواليسو هذا ما ، ت العملإلیها المشرفون على منظما

 في العمل : اإلنجاز�ةالخصائص السلو�یة للشخصیة  -10

النفسیة  تتمیز الشخصیة ذات التوجه اإلنجازي العالي في العمل �جملة من الخصائص
 :نوضح أهمها في اآلتي والسلو�یة
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لتقدیر من ي توفر لهم الشعور �االعالي إلى اختیار تلك األعمال الت اإلنجازذو دافع �میل  -
وي الذاتي الداخلي لذ اإلشباعو لكن �الرغم من التر�یز على  ، جراء إتمام العمل بنجاح

 ماد�ة على أموال و عوائداالنجاز العالي إال أننا قد نالحظ في میولهم أنهم �حبون الحصول 
 ). 152(ماهر ، مرجع سابق : مرتفعة

المشكالت و العراقیل مواجهة على  والقدرة النفسفي ثقة �العالي ال اإلنجازدافع  ویتمتع ذو  -
لى ع ة الفردمن خالل قدر جلیا التي تظهر و  ،االجتماعیة وحیاته المهنیة أ فيالتي تعترضه 

استراتیجیات  وأ حلول لهاالبحث عن الصبر الطو�ل في الصعبة و المشكالت  التعامل مع
  .) بتصرف158(محمد عبد الرحمان،مرجع سابق:ةحتى و�ن تكررت المحاوالت الفاشل للتكیف

           ائمة المهن الرتیبة و �فضل المهن التي تحدث فیها تغیرات د اإلنجازمرتفع  �كره - 
ما  اآلخر�ن أو مضا�قتهم إذا �إغضاب �عبأ �ما �كره تضییع الوقت و ال و تحد�ات مستمرة 

 ). 158ن ، مرجع سابق : محمد عبد الرحماكان ذلك ضرور�ا لرفع الكفاءة (

وفق ا ومتا�عة تنفیذه أهدافهتحقیق �الحرص الدقیق على  العاليیتمیز ذو دافع االنجاز  -
ن واالستفادة مالتوجه المنظم نحو التخطیط للمستقبل ، والذي �عكس جدول زمني مخطط له 

 .خبرات الفشل في االنجازات الماضیة

ناسبا من میراه  واالجتهاد في العمل، و�دخال ماابرة ذو دافع االنجاز المرتفع �المث زیتمی -
       . تتطلب التحديلتي تعدیالت تطور أداءه ، �ما یتمیز �االنخراط في النشاطات التنافسیة 

 قوي �ما یلي :الكما یتصف ذوي دافع االنجاز 

ر مثل �فضلون المهام التي تمدهم �معلومات عن نتائج انجازهم فیها عن تلك التي ال توف -
 ). 226:  1997سلطان، .  الحناوي  هذه المعلومات (

ة �صرف النظر عن أي ناجح إنجاز�شعرون �السعادة و الرضا من مجرد تحقیق نتائج  -
                       فأة بناء على النجاح الذي حققوه، �حصولهم مثال على مكاعوائد خارجیة

 ). 227مرجع سابق : سلطان ، الحناوي. (
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 عني:�و التوسط في المخاطرة  المتوسطة،العالي إلى تحمل المخاطرة  اإلنجازذو  یل�م -

 لحساب احتماالت هذه المخاطرة . إمكانیةهناك  - 

الفرد درجة متوسطة من المخاطرة تعني أنها قد تكون مناسبة لحجم أو نوعیة قدرات  -
 ).152، مرجع سابق : (ماهر

على منظمات  المشرفینص ، یبقى �استطاعة و من خالل التطرق ألهم هذه الخصائ
 وخاصة التر�و�ة منها استثمار الشخصیة اإلنجاز�ة في، األعمال على اختالف تخصصاتها 

و من وسائل وخدمات ماد�ة أتحتاج إلیه  العمل وذلك بتهیئة الظروف المناسبة وتوفیر ما
المخرجات خاصة وأن ، معنو�ة حتى تتمكن من استغالل طاقاتها نحو أداء أفضل ومتمیز 

على بناء مشروعه وتر�یته  مورد �شري  خلق تتمثل فيللمنظمات التر�و�ة  التنظیمیة
ي فاختیاراته الدراسیة والمهنیة التي تعكس قدرته على االنجاز  تنمیتهالشخصي من خالل 

 .مجتمعه حاجاتو�لبي  تقدمه لخدمة مجتمعه في مجال تخصص یوافق رغباته و المستقبل

 نظر�ات المفسرة لدافعیة اإلنجاز :ال -11

ن مالتنظیر لها والباحثین محاولین  علماء النفسحظیت دافعیة االنجاز �اهتمام �ثیر من 
 فیما یلي :اتها و�یفیة قیاسها ، وتتمثل أهمها وتحلیل مكونتفسیرها خالل 

  :  H.Murray Theory 1938نظر�ة هنري موراي 11-1

والتي تكلل  ،في تفسیر دافعیة االنجاز الهادفة المحاوالت ىلوراي أو ـتعتبر نظر�ة هنري م

 ( Exploration in Personality)استكشافات في الشخصیة �تا�ه الشهیر إصدارمن خالل  نجاحها

مكوناتها  الذي ر�ط الفردحیث وضع فیه مواري تصورا شامال عن مفهوم بناء شخصیة 

�ما أشار إلیه  و�تها لحاجة الفرد إلى اإلنجازالتي أعطى أول اإلنسانیة الحاجات بدینامیكیة

میل الفرد للتغلب  أورغبة  " :إلىتشیر  �أنها لإلنجازو�عرف موراي الحاجة  .2013معمر�ة،

المهام الصعبة �شكل جید و�سرعة  ألداءعلى العقبات وممارسة القوى والكفاح أو المجاهدة 

 .)80بني یونس ، مرجع سابق: (كلما أمكن ذلك 
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           عنده مر�ب  فالحاجة ، موراي للحاجة ینبثق عن تصوره الكلي للشخصیة وتصور
 و التفهم اإلدراكفي منطقة المخ ، قوة تنظیم  قوة) تمثل فرضي( تخیل مناسب أو مفهوم 

                    والفعل �حیث تحول الموقف القائم غیر المشبع في اتجاه معین  ،والنزوع  والتعقل
 .)84، مرجع سابق  معمر�ة( 

 متعلقة مثیرات داخلیة �مكن أن تستشار بواسطة  اإلنجاز إلىوحسب موراي فإن الحاجة 

خاصة و  البیئة الخارجیة مؤثراتعن طر�ق  أو ،والالشعور�ة الشعور�ة السیكولوجیة �العملیات

 .التنافسمواقف وجود الفرد في  تلك التي تر�ز على استثارة

أهم الوظائف العامة للشخصیة هي أن  أنMurray&Kluchohn1953لقد افترض موراي 
 األهدافا�عة لتحقیق تمت اتوترات الحاجة، وان تصنع خطط إلحاحتتعلم �یف تخفف من 

من  أكثروأن تخفف أو تنهي الصراعات بوضع وتنفید المخططات التي تسمح ،  ةالبعید
 .)85 :جع سابقمر  معمر�ة،(أشكالدون  األساسیةحاجتها  إلحاح ئةغیرها بتهد

  ( T. A .T) لدى الفرد قام موراي ببناء اختبار تفهم الموضوع اإلنجاز إلىولقیاس الحاجة 

(Thematic Apperception Test) هذا االختبار الذي �عتبر عمال إبداعیا ومتمیزا في ،

یراه من قصص  على مااالستجا�ات االسقاطیة للفرد  من خالل تحلیل،  النفسي القیاس

ونظرا ألهمیة االختبار في فهم وتفسیر ، حاة من صور االختبار التي تعرض أمامهمستو 

في مختلف فیما �عد  توسعت استخداماته ، فقد الكثیر من الغموض في شخصیة الفرد

         خاصة و  ةالنفسیواالضطرا�ات  الشخصیة اإلنسانیة قیاسالمؤسسات التي تحتاج إلى 

 .2013،ر إلیه معمر�ة�ما أشا في المراكز العیاد�ة

 في معرفة العوامل التي تعملخاصة التر�و�ة منها و العمل  مؤسساتوتفید هذه النظر�ة 
مما  هم �براز الجوانب الغامضة في سلو�هم التي تحول دون إبراز قدراتو  األفراد استثارةعلى 

فس جو التنا�ستوجب على المشرفین في العمل تهیئة المناخ التنظیمي لبیئة العمل و تشجیع 
 .اءاألدالتفوق والنجاح في  إلى والوصول بهماإلبداعیة  بین فر�ق العمل إلظهار قدراتهم 
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 :  Meclelland Theory 1967نظر�ة دفید ماكلیالند 2 -11

 ىإلاجة االنجاز على تفسیره لحالة السعادة أو المتعة �الح إلىكلیالند للدافع ا�قوم تصور م

بین  اأن هناك ارتباط إلى Meclelland&Others1953آخر�ن �معیةفقد أشار  اإلنجاز،

 زإلنجاافإذا �انت مواقف  . المؤشرات السا�قة واألحداث اال�جابیة وما �حقق الفرد من نتائج

 اإذ، أما  واالنهماك في السلوك المنجز األداء إلى�میل  فإنه ،�النسبة للفرد إ�جابیة األولیة

 إلىفان ذلك سوف  ینشأ عنه دافع ، خبرات السلبیة حدث نوع من الفشل وتكونت �عض ال

 )91 :مرجع سابق معمر�ة ، تحاشي الفشل ( 

 )David Meclelland(كلیالند افقد اقترح دافید م ،)99، 98:  مرجع سابق (سلطان  بوحس

 ثالث دوافع أو حاجات رئیسیة في المواقف المختلفة داخل مكان العمل هي:

 ل ، �معنىالعم أداءهي الرغبة في االمتیاز أو الدافع للنجاح في و  االنجاز: إلىالحاجة  -أ

 .أي عمل �قوم �ه إتمامأن �كون الفرد مدفوعا �الرغبة في التفوق والنجاح في 

رد وأن �كون للف اآلخر�نوهي الرغبة في تكو�ن صداقات مع  االنتماء: إلىالحاجة  -ب

 .آخر�نعالقات شخصیة واجتماعیة مع 

 آلخر�ناوهي الرغبة في التحكم والسیطرة والتأثیر على  القوة (النفوذ): الحاجة الى -ج

 .یاء�حیط �ه من أحداث وأش �معنى رغبة الفرد �أن �كون له مقدرة وقوة في السیطرة على ما

 اإلنجازكلیالند في فهم وتفسیر نمو دافعیة او�تضح مما سبق أهمیة التصور الذي قدمه م

، وهنا یبرز دور  ومنخفضي دافعیة االنجاز في العمل لدى األفراد وخصائص مرتفعي

  المنظمات في توفیر الظروف والمواقف التي تساعد على سلوك اإلنجاز ، �مواقف التنافس

 ولیة للعامل في أداء عمله .لمواقف التي تعطي جانبا من المسؤ وا
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 :1969Atkinsion theoryسون ننظر�ة أتك 11-3

یل �الدقة و التفص عن سا�قتیها لإلنجازسیر مفهوم الدافعیة سون في تفننظر�ة أتك اتسمت
   نجاح العوامل المحددة لها ، و التي تتمثل أساسا في المیل لبلوغ المعالجة  حیث ر�زت على
 و تحاشي الفشل .

تة بین الفشل یتواجدان بدرجات متفاو (النجاح) و تجنب  لإلنجازسون �أن الدافع نو �عتقد أتك
              أعلى من حاجة الفردفي موقف معین  لإلنجاز�انت حاجة الفرد فإذا ، الناس 

                   على السلوك  لإلقداملتجنب الفشل فإن الناتج النهائي عند ذلك الفرد الدافع 
                                  لإلنجازالعكس في حالة تغلب الحاجة لتجنب الفشل على الحاجة و في ذلك الموقف 

 .(Wool Folk . 1995) نقال عن ) 261:  2005،طارنالق. عسكر  (

 المخاطرةوقام أتكنسون بتحدید أر�عة عوامل لسلوك اإلنجاز في العمل القائم على سلوك 
 المهمة.واألخرى تتعلق �خصائص ، اثنان منها تتعلق �خصال الفرد 

 لفرد :افیما یتعلق �خصال  -أ

التوجه سون نمطان من األفراد �عمالن �طر�قة مختلفة في مجال أتكن حد تعبیرعلى هناك 
  اإلنجاز:نحو 

 بدرجة أكبر منمرتفعة  لإلنجاز الحاجة یتسمون �ارتفاعاألشخاص الذین  األول:النمط 
 الفشل.الخوف من 

   نجازلإل �الحاجة �المقارنةالخوف من الفشل یتسمون �ارتفاع األشخاص الذین  الثاني:النمط 
 )113فة ، مرجع سابق :( خلی

 السمةأما  .)  (TAT تفهم الموضوع اختبار لإلنجازفي تقدیر الحاجة  أتكنسون و استخدم 
 TesT Anxiety)الثانیة و هي الخوف من الفشل فتم قیاسها بواسطة استخبار قلق االختبار

Questionnaire ) ماندلر و سارسون  الذي أعده  Mandler & Sarson                                  

 .)114سابق :  ( خلیفة ، مرجع 
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 �النسبة لخصائص المهمة : -ب

 )96یوجد عاملین أساسیین یتعلقان �خصائص المهمة وهما : ( معمر�ة ، مرجع سابق :

ة و تشیر إلى الصعو�  P.S(Probability of Successاحتمالیة النجاح ( العامل األول :
 ددات المخاطرة .المدر�ة للمهمة ، و هي أحد مح

ر �تأثو  Task Incentive For Successفي المهمة  إلى النجاحالباعث  وهو الثاني:العامل 
 مهمة.الهذه في األداء في المهمة �الباعث إلى النجاح 

اد تقدیر احتمالیة نجاح األفر �مكن االستفادة من هذه النظر�ة في مجال العمل من خالل و 
           المنظمة حسب  ألفرادفي الصعو�ة م المتفاوتة إسناد المهاالذي �ساعدها في 

        ح وحسب نمط توجههم نحو االنجاز ( دافع النجا،  لإلنجازحاجتهم المرتفعة أو المنخفضة 
 .لعملالتنظیمیة ل مخرجاتال، وذلك إلنجاح  أو الخوف من الفشل )

 : Attribution Theoryنظر�ات العزو  11-4

 النجازو دافعیة ا عامة نظام الدوافع اإلنسانیةالنظر�ات المهمة في دراسة العزو من  اتنظر�
سباب ألدراك الفرد تقوم هذه النظر�ات على دور المعارف و المعلومات في إو  خاص، �شكل
 . وفهم وتفسیر المواقف واألحداث التي تؤثر فیه سلو�ه

 ما یلي : لنظر�ة العزو ظر�ةو من أهم التوجهات الن 

 نظر�ة فر�تز هیدر : 4-1- 11

ي د " الذمن خالل �تا�ه " سیكولوجیة العالقات المتبادلة بین األفرا �مفهوم العزو  هیدرقال 
 اآلخر�نو عن  أنفسهمعن لألفراد مینولوجیة فیه �شكل رئیسي بوصف صورة فینمو  اهتم

  . )105(معمر�ة ، مرجع سابق : 

سباب ألسیرات السببیة التي �قدمها األفراد أن هناك دافعین رئیسیین وراء التف هیدرو یرى 
 ) .154(خلیفة ، مرجع سابق ، :سلو�هم وهما
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 . و مترا�ط عن العالم المحیط متسقفي الحاجة إلى تكو�ن فهم  یتمثلو  الدافع األول :

    الفیز�قیة.حیث �ستخدم األفراد المبادئ البسیطة في إدراكهم لآلخر�ن و الموضوعات 

ومن  .ط �ه حاجة الفرد للتحكم و السیطرة على البیئة و التنبؤ �العالم المحی الدافع الثاني :

 تقبل الحاجات األساسیة الرضاء هذا الدافع القدرة على التنبؤ �كیف �سلك األفراد في المس

  والتي تمكنهم من رؤ�ة العالم �شكل منظم.

        خصیة أو البیئیةإلى القوى الش�عزوها  األحداث  �فسرون أن األفراد   وأوضح هیدر
 :ا �ما هو مبین في الشكل الموالي أو االثنین مع

 ): یبین مخطط العزو لدى هیدر09الشكل رقم (

 القوى الشخصیة              ى البیئیة                      القو     

 

 الحظ          

 

 

 

 

 )155(المصدر ، خلیفة ، مرجع سابق :

كون فإن األحداث التي تكون أسبابها شخصیة تكون في المواقف التي �وفقا لهذا النموذج  و

ده التي تساع ونیته في العملو قدراته و مهاراته فیها سلوك الفرد ناتجا عن جهده الخاص 

 في السعي إلى تحقیق ناتج السلوك ( الهدف).

 االستطاعة

 النیة الجھد القدرة

 المحاولة او السعي

 ناتج السلوك

لمھمةاصعوبة   الحظ 



یة اإلنجازالفصل الثالث : دافع   
 

 
100 

 

لتي االمواقف فتكون في  إلى عوامل بیئیةأسبابها  �عزو األفرادالتي  �النسبة لألحداثأما 
اخل تتدمرده إلى قوى خارجیة من البیئة أي ، �كون فیها سلوك الفرد خارج عن نطاق إرادته 

 . الصدفةالحظ و فیها �ل من صعو�ة المهمة وعامل 

 و�نر :برنارد نظر�ة  11-4-2

             المفاهیم المعرفیة  دورالقائمة على  نظر�ة هیدر من مبادئها نظر�ة و�نر تستمد
                إضافة إلى تأثره اإلنجاز، نحولقائم على التوجه افهم السلوك اإلنساني  يف

 للعزو الضبط الداخلي والخارجي وجهة حول Jullian B. Rotterجولیان ب. روتر �أفكار
                       ي قدمها �ل من ماكلیالند واتكنسون        خالصة المجهودات الت و�ذا 2013حسب معمر�ة،

اءا واالفتراض الرئیسي في النظر�ة أن الفرد �حاول أن یتحفظ �صورة ا�جابیة عن نفسه و�ن
 لىإالسبب  و�عز ذلك إلى قدراته وجهده ، وفي حالة الفشل  و�عز علیه فإنه في حالة النجاح 

           نقال عن  )262:سابق مرجع ،القنطار و العوامل خارجة عن تحكمه ( عسكر
Covengton 1984 

سم و یبدأ �مسلمة أن الناس �عزون نجاحهم و فشلهم إلى أسباب داخلیة أو خارجیة ، ثم �ق

        هذه األسباب إلى مجاالت منفصلة ، فإذا �ان الفرد داخلي العزو ، فإنه ینسب نجاحه 

ع من أسباب السلوك خاضعة لنو  تكون هذا باالثنین معا، و  جهوده أو أوأو فشله إلى قدراته 

ى العزو ، فسوف ینسب نجاحه أو فشله إل خارجيالمسؤولیة الشخصیة ، أما إذا �ان الفرد 

          عوامل لیس مسؤوال عنها و �التالي ال یتحكم فیها �الحظ أو الصدفة أو صعو�ة المهمة 

  ).108معمر�ة ، مرجع سابق :  (

قف النجاح والفشل في موابتفسیر أسباب مرتبطة ال متغیراتال �حصرو قد استطاع واینر أن 
          �عدین ، أما األول فهو داخلي �ضم متمثلة في ر�عة عوامل أساسیة اإلنجاز �أ

            فیضم عاملین �ذلك  البعد الخارجي  أماو ، (القدرة و الجهد)  عاملین متعلقان �الفرد
            .              وهما متعلقان �عوامل خارجة عن إرادة الفرد )الحظ (صعو�ة المهمة و 
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)  109وهكذا فالعناصر األر�عة في نظر�ة برنارد و�نر حسب ( معمر�ة ، مرجع سابق : 

 �مكن دمجهما وتصنیفهما في �عدین أساسیین هما : �عدي االستقرار ومصر الضبط . 

 : �ما یلي  بهذین البعدینتصور واینر لمواقف اإلنجاز المرتبطة  وضح الشكل المواليو�

 االستقرار و مصدر الضبط حسب نظر�ة برنارد و�نر �عديیبین  ):10رقم ( الشكل

 ثابت                                           

 صعو�ة المهمة           القدرة                                    

 خارجي                                             داخلي                    

 الحظ            الجهد                                   

 متغیر                                            

 ) 109( معمر�ة ، مرجع سابق : المصدر :

فإن عامال القدرة و صعو�ة المهمة  تصور و�نرو حسب  السابق،�ما موضح في الشكل و 

  سبیةتة ن، وعلیه تكون نتائج سلوك اإلنجاز �ذلك ثاب النسبي الثباتاالستقرار و �یتمیزان 

        �متغیرات �ثیرة  همانظرا لتأثر خاصیتان نسبیتان وغیر مستقران بینما الجهد و الحظ 

 نتائج سلوك اإلنجاز �ذلك نسبیة وتنحى نحو احتماالت الفشل. وعلیه تكون 

فهم سلوك  عدة رؤساء المنظمات علىمجال العمل في مسا فيهذه النظر�ة تطبیقات  تفیدو 

 نة وراءاالستفادة من األسباب الكامخالل  وتقد�م التعز�زات المناسبة لهم، وذلك من األفراد

 اقتراح من العمل  رؤساء مما �مكن، األداء تحسین النجاح و الفشل في  عزو أسباب 

 یة       برمجة أ�ام تكو�نأو في ، المهام  و�عادة النظر في توز�ع العمل  إستراتیجیةیل دوتع

 م .نجازاته�ا المرتبطة  مواقفلللتفسیرات السببیة التي �قدمها العمال لتدر�بیة طبقا  و
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  قیاس دافعیة االنجاز: -12

   اإلسقاطیةخاصة �المقاییس  األولىقسمین،  إلىدافعیة االنجاز  أدوات قیاستصنف 
 :والثانیة خاصة �المقاییس الموضوعیة

 :اإلسقاطیةییس المقا 12-1

 الطرق  ولهذه،  Projective Techniqueاالسقاطیة�قاس الدافع لالنجاز بوجه عام �الطرق 
عدیدة ، یتكون أحدها من سلسلة من الصور التي �طلب من المفحوص أن �قص قصة  أنواع

�حكي قصة عن مشاعره الخاصة، و�ذلك �مكن  المفحوصعنها،  ومن المفترض أن 
  ال أو �اإلنجازیهتم إذا �ان المفحوص  ما -من خالل القصة -�ستدل نأالنفسي  لألخصائي

 .) 146:2009 ، أبو ز�د .( النیال

 :ما یلي  ومن هذه المقاییس

 : 1938) لموراي T.A.T(اختبار تفهم الموضوع -أ

لذي احیث یواجه الفرد ،  لحاجة لإلنجازللتمییز بین المستو�ات المختلفة ل ةطر�قة إسقاطی
  عنها�حكي قصة  أنیه هذا االختبار �صور غامضة غیر واضحة و�طلب منه �طبق عل

مالهم آالقصص �سقطون حاجاتهم ومخاوفهم و وقد اعتقد موراي أن األفراد وهم ینسجون 
ومن ثم فإن موراي �فترض أن هذه ، وصراعاتهم على الشخصیات المعروضة علیهم 

                  لد�ه  لإلنجازالحاجة القصص واألوصاف التي �شیر إلیها الفرد تكشف عن 
 )161:  مرجع سابقعبد الرحمن ، محمد ( 

 :French 1958  فرنش االستبصار لـمقیاس  -ب

كلیالند االنظري الذي وضعه م األساساالستبصار على ضوء  مقیاسقامت فرنش بوضع  
من السلوك متعددة  أنماطاحیث وضعت جمال مفیدة تصف  اإلنجاز،بتقدیر صور وتخیالت 

مل تفسیره للمواقف السلو�یة الذي �ش  عند إسقاطیة لفظیةلها المفحوص �استجا�ة  �ستجیب
 )88- 87: 2010 ،( عثمان. علیه المبدأ والعبارة
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  :Aronsonألرونسون  ) A.G.E.T(تعبیر عن طر�ق الرسمال مقیاس -ج

                      عن طر�ق الرسم التعبیر بوضع اختبار Aronsonقام أرونسون    

Aronson Graphic Expression test )A.G.E.T   ، (عند  لإلنجاز الدافع وذلك لقیاس

نسبة صعبة �ال لالستبصار فرنشاختبار  و ماكلیالند وزمالئهت  بروتو�والوجد  ألنه األطفال

لتصحیح اختبار الرسم  أرونسون التقدیر الذي وضعه  وقد تضمن نظام ،الصغار لألطفال

 التمییزأنه �مكن  أرونسون وقد رأى ،  واألشكالأو خصائص معینة �الخطوط والحیز  اتفئ

ال وذلك عن طر�ق الرسم الحر لألطفدافع االنجاز لبین المفحوصین ذوي الدرجات المختلفة 

  .)23: 1994، (عبد العز�ز موسى 

 م الخاصة علىاتجاهاته إسقاط إلى�میلون  األشخاصالرغم من االفتراض القائل �أن  وعلى

المصورة  اإلسقاطیةالقصص التي �قصونها تعد صحیحة على وجه التأكید فإن هذه الطرق 

                      تعد معقدة جدا ومستهلكة للوقت �النسبة لكل من التطبیق والتصحیح 

 .  )147ز�د ، مرجع سابق:  وأب. النیال  (

  المقاییس الموضوعیة : 12-2

 هامنحاول الباحثون بناء مقاییس موضوعیة  فقد،  اإلسقاطیةق المقاییس نظرا لصعو�ة تطبی

 :1960ن) للدافع لالنجاز ل -مقیاس (راي  -أ

ستجا�ة سؤال �جاب عنها بــ "نعم "،" "غیر متأكد"، "ال"، وللتحكم في وجهة اال 14یتكون من 

                         عكس مفتاح تقدیر الدرجات في نصف عدد العبارات  تم جاب��اإل

 .)161مرجع سابق: ، عبد الرحمن محمد ( 
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 : ) Hermans1970(مانسر استخبار الدافع لالنجاز لـ ه -ب

 حصرسون وذلك �عد أن نك�عیدا عن نظر�ة أت لإلنجازرمانس بناء استخبار الدافع حاول ه

ه ما أكدت سأساشیوعا على  األكثرمنها  انتقىجمیع المظاهر المتعلقة بهذا التكو�ن وقد 

رة ، الحراك طالطموح ، السلوك المرتبط �المخا البحوث السا�قة وهي: مستوى 

ه نحو المستقبل ، اختیار الزمن، التوج إدراكالمثابرة ، توتر العمل ، االجتماعي،

                          عبارة متعددة االختیار 29و�تكون االستخبار من  اإلنجاز.سلوك التعرف، سلوك الرفیق،

 )28 :مرجع سابق ،( عبد العز�ز موسى

 :1975Aysenk &Wilson مقیاس التوجه نحو االنجاز -ج

س المزاج التجر�بي بار یتضمن سبعة مقاییس فرعیة تقیلسون ضمن استخو�و  أیزنكأعده  

                 "ال"،  "غیر متأكد "،"نعم"بند �جاب عنها بـ  30المثالي و�تكون المقیاس من 

 )162عبد الرحمن مرجع سابق:  محمد(

  :)Nemove.R.C( نیموف. ر.س مقیاس دافعیة االنجاز لـ-د

لكنهما  ، بینهما فیما تین مترا�طتینیللكشف عن نزعتین أو دافع هذا المقیاس یهدف

س للمقیا، و�وجد دافع تجنب الفشل أو الخوف منه و تحقیق النجاح  دافعمتعاكستین وهما: 

فقرة بینما الصورة الثانیة خاصة  )32خاصة �الذ�ور وتشمل ( ىاألولصورتین الصورة 

 .فقرة  )30(وتتضمن  �اإلناث

 .)بتصرف 197 :مرجع سابق،  ونیس( بني 
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 خالصة: 

             عامة والسلوك التنظیمي  اإلنسانيالسلوك مجال ین في ثمة اتفاق بین الباحث

 .مدفوع لتحقیق أغراض مقصودةل سلوك الفرد في أي موقف وفي أي مجا خاصة على أن

عرف في الت دافعیة االنجاز في مجال العمل ذات أهمیة �الغةدراسة من هذا المنطلق تعتبر  

ومعرفة العوامل التي ، اإلنجاز  في توجههم نحو سلوك العاملینعلى مقاصد وأغراض 

 بطترت نظیمي الت هذا المتغیر وعلیه فإن نواتج، تساعد على نجاحهم أو فشلهم في األداء 

حته على ص من شأنها التأثیرالتي و ، �حاجات تأكید الذات لدى الفرد وشعوره �قیمة إنجازه 

 . �الراحة النفسیةالعقلیة وشعوره 

رتبط التي ت التنظیمي ارتباطا وثیقا بتحقیق أهداف المنظمة هذا المتغیر ترتبط نواتج �ما 

شك  نجاز أفرادها مرتفعة ، فمؤدى ذلك بال�حاجات ورغبات المجتمع ، فكلما �انت دافعیة ا

 .اح تنمیة المجتمع واستمرار�ته بنج إلى تجو�د منتجاتها وتحقیق أهدافها ، والمساهمة في

 شري المورد الب إلنماءعلى منظمات العمل االهتمام بهذا الدافع  المشرفینوجب على  ولهذا 

اقف لتكرار المو و�یئة عمل مر�حة  ظروف عمل مناسبةوتوفیر ، والحفاظ على أمنه واستقراره 

و�ة خاصة في المؤسسات التر�و  مفتاح نجاح المنظمة وتجو�د أدائها ، �اعتبارها اإلنجاز�ة

 .حیث تتباین مردود�ة اإلنجاز بین الفر�ق اإلداري والفر�ق التر�وي 

         اإلنجاز�ة خصائص الشخصیات  �اختالفولعل خصوصیة دافعیة اإلنجاز تختلف  

حاول ولهذا سن والرسالة المنوطة �كل واحد منها، ، العمل ونوع الوظائف التي �شغلونها  في

في التر�وي  هذه الشخصیات التي تنتمي إلى الفر�قفي الفصل الموالي التعرف على أحد 

 .وهو مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني المنظمات التر�و�ة 
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  المهني و المدرسي اإلرشاد و التوجیه مستشار مفهوم -7
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 : تمهيــــد

ي النظام التربو كبيرة في  والمهني أهمية واإلرشاد المدرسيعملية التوجيه  تكتسي     
ي المدرس اإلرشادمستشار التوجيه و بها المتعددة التي يقوم  للخدمات اعتبارا ،الجزائري 

عن طريق  الشخصيتطوير مشروعه بناء و في  الفرد ترمي إلى مساعدةالتي و ، المهنيو 
 لمفتوحةاوآفاقها له الشعب الدراسية  تتيحهو ما ، من جهةختياراته المدرسية والمهنية تربية ا

من خالل وضع التلميذ المناسب في التخصص المناسب قصد  وهذا ،من جهة أخرى 
 لديه.تحقيق أقصى درجات التكيف الدراسي و المهني و  التوجيه مساعدته على اتخاذ قرار

نها نفسية م علمية،ونظريات  أسسعلى  والمهني المدرسيرشاد التوجيه واإل وظيفة وتقوم    
اءة في كفمن مستشار التوجيه واإلرشاد  تقنية تتطلبطرق ووسائل و  واجتماعية،وتربوية 

                                             . والتحليلاألداء والفهم والتفسير 

 اإلرشادالتوجيه و عملية لى ماهية السياق يأتي هذا الفصل ليسلط الضوء عهذا  وفي 
م أه، ثم ومناهجها عليهاالمبادئ التي تقوم األسس و وكذا  أهميتها،و المهني و  المدرسي

لفرد في فهم سلوك االمدرسي واإلرشاد مستشار التوجيه  عليهاند تالنظريات التي يجب أن يس
وخصائصه  والمهني فضال عن التعريف بمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي،  توجيههو 

 وأدواره المختلفة. وتنظيم عمله

 اإلرشاد:التوجيه و  تعريف -1

 لغـــة: 1-1

 التوجيه: -أ

        و توجه بمعنى أقبل  الجهات،تعني أدار إلى جهة من  لغة من الفعل وجه، و: التوجيه  
ن يقوم و الموجه م عليا،أما التوجيه فهو مجموع التوصيات الصادرة عن إدارة  قصد.و 

 (. 1510 - 1509 :2001 المعاصرة،لمنجد في اللغة العربية ا)  اإلرشادو  بالتوجيه

 .(  959 :1987 )البستاني،فوجه إليه أي فذهب  توجيها، أرسله،و وجهه إليه في حاجة 
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 اإلرشاد: -ب

 أي اهتدى رشادا،رشدا و  رشدا، يرشد، رشد، رشد، رشد، للبستاني:في قاموس المحيط جاء 
              ىاهتد الرجل:و استرشد  أهداه،أرشد هللا تعالى  مولده،رشد الغالم بلغ سن التمييز و أ

 (. 336 سابق:مرجع  البستاني،) و طلب الرشد

 اصطالحا: 1-2

معظم ، لوحظ أن  اإلرشادفي مجال التوجيه و  التنظيري على الجانب  اإلطالعمن خالل 
 مزيدببالغرض  إيفاءو  نفسي و بالمشكالت السلوكية ،المفهومين باإلرشاد اليربط  الباحثين

 :من التوضيح نورد فيما يلي التعريفات الخاصة بالمصطلحين

 :التوجيه -أ

زة من ئص مميله من خصا بمابالتوفيق بين الفرد  تهتم رز( بأنه : " العملية التي )ماي عرفه
يضا أو التي تهتم أخرى  احيةنناحية و الفرص الدراسية المختلفة و المطالب المتباينة من 
 ( .11:  2007بتوفير المجال الذي يؤدي إلى نمو الفرد و تربيته )الطراونة ،

و اختيار  إلى فهم أنفسهم ، الكي يصلو  لألفرادو عرفه )ميلر( بأنه : " عملية تقديم المساعدة 
ألهداف او الضروري للحياة و تعديل السلوك لغرض الوصول إلى الطريق الصحيح 

 ( .19: 2007،الصافي  .الناضجة و الذكية ، و التي تصحح مجرى الحياة " .)دبور

(: " فإن التوجيه يعبر عن المجهود المقصود الذي يبذل في  Browerبروور )ل بالنسبةو 
يوضع  كل ما يرتبط بالتدريس أو التعليم يمكن أن أنسبيل نمو الفرد من الناحية العقلية و 

 لتوجيها، و يرى أن هناك فرقا بين عبارة التربية كتوجيه و بين عبارة تحت التوجيه التربوي 
  شاطهمالتربوي فالتربية كتوجيه يقصد بها ضرورة توجيه التالميذ بالمدارس في جميع نواحي ن

رسية المد جاح التلميذ في حياتهبينما يقصد بالتوجيه التربوي ناحية محددة من التوجيه تهتم بن
 .1976عن سيد مرسينقال  (49: 2010،ملحم )محمد "
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مساعدة الفرد في اختيار ( عن التوجيه التربوي بأنه ينصب على  Kelleyو تحدث كيلي )
و استعداداته و ذلك لضمان نجاحه في  ميولهأو الدراسة التي توافق ، نوع االختصاص 

 (.49محمد ملحم ، مرجع سابق :)و تحصيله العلمي  دراسته 

إلى  شكور على أنه " إرشاد الفرد في دراسته وفق مبادئ عملية تهدف يعرفه جليل وديع فيما
ت ولوية المجاالكشف مدى قدراته و استعداداته و نوع ميوله و رغباته و بالتالي تحديد أ

 ( .15:2008)زروقي ،الممكن إتباعها "

ي تتضمن مجموعة من الخدمات الت إنسانيةية لو عبد الحميد مرسي فيقول : " التوجيه عم
 فاعاالنتالمشكالت التي يعانون منها و  إدراكتقدم لألفراد بمساعدتهم على فهم أنفسهم و 

توافق تواجههم ، بما يؤدي إلى تحقيق العلى المشكالت التي بقدراتهم و مواهبهم في التغلب 
 مونيه من حتى يبلغوا أقصى ما يستطيعون الوصول إل بينهم وبين البيئة التي يعيشون فيها

 (.15-14زروقي ، مرجع سابق :  )مل في شخصياتهم "و تكا

 في كل مرحلة -مختلف األنشطة الرامية إلى مساعدة األشخاص " كذلك:و يقصد بالتوجيه 
و االهتداء إلى نهج عقالني  حياتهم على بلورة اختيار تربوي أو تكويني مالئم -من مراحل 

 .(117:  2013،أمجيدي المهني)و راشد في تدبير مسارهم 

العملية "  التعريفات السابقة حول مصطلح التوجيه نخلص إلى تعريفه بو انطالقا من 
  مهنيالدراسي وال الشخصي المشروعبناء مختلفة تسهم في  تربوية التربوية التي تقدم خدمات
طلبات مترغباته و ميوله من جهة ، و  وو قدراته  إلمكاناتهوفقا للمتعلم وتربية اختياراته 

 . "المدرسية واالجتماعية الحياةتكيفه مع  تسهيلقصد دراسية من جهة أخرى، ال الشعب

 اإلرشاد: -ب

 مشكالته و االستفادة لحلفي االصطالح هو المساعدة المقدمة من فرد إلى آخر  اإلرشاد
اعدة و هو يهدف إلى مس، ، و اتخاذ القرارات السليمة و التوصل إلى التوافق  إمكاناتهمن 

              عن أنفسهم مسئولينتنمية استقاللهم و تنمية قدراتهم على أن يكونوا األفراد على 
                       (. 179:2013) رشدي ، 
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اليب هو دراسة الفرد وفق مبادئ و أس اإلرشاداألمريكية لعلم النفس فترى أن الجمعية أما 
الجانب  لتنميةديم خدمات و تق، خالل مراحل نموه المختلفة  اإلنسانيدراسة السلوك 

و بهدف اكتساب مهارات جديدة ، االيجابي في شخصية المسترشد لتحقيق التوافق لديه 
دم كالقدرة على اتخاذ القرار ، ويق تساعد على تحقيق مطالب النمو و التوافق مع الحياة

      ة ألسر العمرية المختلفة و في المجاالت المختلفة كا اإلرشاد لجميع األفراد في المراحل
 (. 12:  2009العزة ،) و المدرسة و العمل 

يتضمن مقابلة في مكان خاص يستمع فيه  اإلرشاد( : أن Patterson1966و يرى باترسون )
 وارها المرشد محاوال فهم المسترشد و معرفة ما يمكنه تغييره في سلوكه بطريقة أو أخرى يخت

، وأن يكون لدى المرشد عاني من مشكلةيقرها المسترشد ، و يجب أن يكون المسترشد ي
 (. 12العزة ، مرجع سابق : ) المشكلةحل للوصول إلى  شدر المهارة والخبرة للعمل مع المست

تلك  : "هو اإلرشاد( حيث يرى أن Goodو من التعريفات الهامة لإلرشاد ، تعريف جود )
 لشخصية و التعليميةالمعاونة القائمة على أساس فردي و شخصي فيما يتعلق بالمشكالت ا

 ها لذه المشكالت و يبحث عن حلول و المهنية و التي تدرس فيها جميع الحقائق المتعلقة به
و من خالل  ،المدرسة و المجتمع إمكانياتو ذلك بمساعدة المتخصصين و باالستفادة من 

                د فيها أن يتخذ قراراته الشخصيةالتي يتعلم المسترش اإلرشاديةالمقابالت 
 (.20الصافي ، مرجع سابق :  .)دبور

لول عطاء نصائح أو حإ " ليس مجرد  اإلرشاد بأن : (Leon-Tylorليونا تايلور ) تعريفو 
خلص لحل مشكلة آنية ، و هو تمكين الفرد من التيقترحها المرشد ، بل أنه أكثر من تقديم 

لى ة تساعد الفرد المسترشد عمن متاعبه و مشاكله الحالية ، و تكوين اتجاهات عقلية محض
 (.21 سابق:مرجع  لصافي،ا .دبور )النفعالية التي تعوق من تفكيره "التخلص من االتجاهات ا

عالقة مهنية بين :"أنه  اإلرشاد( Stefflre &Burks)بيركس و ستيفلر  عرف كل منكما 
تمل أنها قد تشمرشد مدرب و مسترشد و هذه العالقة تتم في إطار شخص لشخص رغم 

أحيانا على أكثر من شخصين و هي معدة لمساعدة المسترشدين على تفهم و استجالء 
إلى أهداف المحددة ذاتيا من خالل اختيارات  انظراتهم في حياتهم و أن يتعلموا أن يصلو 
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ذات معنى و قائمة على معلومات جيدة و من خالل حل مشكالت ذات طبيعة انفعالية أو 
 (.21: ، مرجع سابقدبور.الصافي)رين )ذات طبيعة اجتماعية (اآلخعالقات مع خاصة بال

بأنه:" عملية تفاعلية تنشأ من عالقة فردين أحدهما متخصص  (Glanz)كما عرفه جالنز 
لى هو المرشد ، واآلخر المسترشد يقوم المرشد من خالل هذه العالقة بمساعدة المسترشد ع

                 " في التعامل مع الظروف التي يواجههامواجهة مشكلة تغيير أو تطوير سلوكه وأساليبه 
 ( .5:2008) أبو حماد:

ى عملية فنية متخصصة تقوم عل:"بأنه  اإلرشادو من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف 
اته ذبين المرشد و المسترشد بهدف مساعدة هذا األخير على فهم  إنسانية مهنيةعالقة بناء 

ه حتى يصل بنفسوإدراك المشكالت التي يعاني منها ، ية في شخصيتهوعي الجوانب اإليجابو 
 ."تسهيال لتكيف سليم مع نفسه وبيئته السلبية أنماط سلوكه تعديلو ،  هاتمواجه إلى

وع من حيث التقنيات ونالتوجيه و اإلرشاد ه بالرغم من وجود فروق في و يتضح مما سبق أن
 ة بناءة تهدفاألخرى في عالقأهداف ل منهما عمليتان أساسيتان تكمل كالخدمات ، فهما 
 و المهني . و التربوي االجتماعي لتحقيق توافقه النفسي و إلى مساعدة الفرد 

 اإلرشاد:التطور التاريخي لمفهوم التوجيه و  -2

 في العالم : 2-1

 عالقاتهفبحكم  نفسه،وجود اإلنسان  ة قدمقديم تعود إلى عصور اإلرشادعملية التوجيه و 
لتغلب المساعدة في التكيف معها وااالجتماعية فهو يحتاج إلى بيئته األسرية و اعله مع وتف

 . من مصادر مختلفةولذا فطبيعي أن يتلقى التوجيه واإلرشاد  الحياة،على مصاعب 

و يشير الباحثين في هذا الصدد إلى أن بداية عملية التوجيه و اإلرشاد النفسي تعود إلى 
عند ما أنشأ أول معمل تجريبي لعلم النفس إال أن  1879عام  فونت زمن العالم األلماني

و لم يرد ذكره في الكتب  يستخدملم   Conseling Psychologyالنفسي  اإلرشادمصطلح 
حيث كان يسمى قبل ذلك تحت مصطلح التوجيه المهني  1931العملية إال في عام 

Vocational Guidance  (. 24مرجع سابق: ،)محمد ملحم 
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لة " ترمان كيلي " رساحيث نشر 1914ه التربوي كانت عام و أول محاولة جادة بشأن التوجي
ان كو لقد ، يا للحصول على الدكتوراه بالتوجيه المدرسي بكلية المعلمين بجامعة كولوم في

هدفه من التوجيه المدرسي هو وضع أساس علمي لتصنيف الطلبة في دراسة من الدراسات 
أصبح التوجيه المدرسي ضمن  1923في عام و ،  اضيع التي تدرسأو موضوع من المو 

 ( ،بتصرف86:2014) بن فليس،وجامعاتها المدارس األمريكيةفي  التربويةالممارسات 

إبان األزمة االقتصادية الحالكة تأسس المجمع القومي المهني لينهض  1933في عام و 
ست  ظمة مدة بقائها التي لم تتجاوزبقضية التوجيه المهني في البيئة و قد قامت هذه المن
  ( .48:2005سنوات بأداء خدمات في هذا السبيل) مورتنس.شمولر،

 :يلي واإلرشاد ماالحاجة إلى ظهور التوجيه لها  تمن أهم المبررات التي أسسو 

 .و المقاييس النفسية  االختبارات وظهورحركة القياس النفسي  -

 المتعلقة بالتوجيه و اإلرشاد ففي فرنسا ظهر ظهور عدد من المؤسسات و االتحادات -
ب و في بروكسل في بلجيكا وجد مكت التاسع عشركتاب الدليل في انتقاء المهنة في القرن 
 .(29) العزة ، مرجع سابق :مشترك بين المقاطعات للتوجيه المهني 

 . المرأة للعمل بخروج المجتمع وخاصةو في تركيبة ودور األسرة  التغيرات -

ور التقدم العلمي والنهضة الصناعية وظهور المخترعات الحديثة : لقد نتج عن ذلك تط -
في الوظائف وتعدد في التخصصات ، وأدى بالتالي إلى ضرورة وجود الخدمات التوجيهية 
واإلرشادية كضرورة استثمارية تقتضيها الحاجة إلى وضع الرجل المناسب في المكان 

 (. 25ع سابق :المناسب ) دبور.الصافي ، مرج

هور حركة الصحة النفسية : والتي ظهرت بسبب كثرة االضطرابات النفسية وأشهر من ظ -
حيث كان له أثر كبير في توجيه االهتمام  Glifford Bears)ساهم في ظهور هذه الحركة )

نفسية ، وضرورة المحافظة لى التوازن والثبات االنفعالي والصحة النحو الحياة االنفعالية 
                فرد مما أدى إلى ضرورة وجود خدمات نفسية ووقائية تساهم في تحقيق ذلكلل
 (.26دبور ، الصافي ، مرجع سابق : )
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 في الجزائر : 2-2

 عدة تعديالت بسببالمهني جال التوجيه و اإلرشاد المدرسي و تجربة الجزائر في معرفت 
، وعموما فقدت مرت نشأة التوجيه ومة التربويةتعاقب اإلصالحات التربوية على المنظ

 بالمراحل التالية : والمهني بالجزائر واإلرشاد المدرسي

 االستقالل:ما قبل  مرحلة -أ 

        ارأدرج التوجيه المدرسي في الجزائر في األربعينات على أنه كان موجها ألبناء االستعم
                وين العموميةو قد كان التوجيه مهنيا بحتا تتركز مهامه حول مساعدة الدوا

                سنة الراغبين  18 – 17للتشغيل في انتقاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
معة بيومتري بجاو لتحقيق ذلك تم إنشاء معهد علم النفس التقني و ال في تأهيل مهني يدوي 

                           السيكوتقنية  زل بتكوين مختصين في تطبيق الروائالذي يتكفو  1945الجزائر سنة 
 (  .91-90)بن فليس ، مرجع سابق : 

مستشارا موزعين  53و يالحظ ابتداء من الخمسينيات تطور في عدد المستشارين حيث بلغ 
               مراكز و مفتشية واحدة للتعليم واحدة للتعليم مقرها الجزائر العاصمة  09عل 

 ( .104حي، مرجع سابق: ) حناش . محمد بن ي

 االستقالل:مرحلة ما بعد  -ب

وجدت الجزائر نفسها دون تأطير كاف و عجز على كافة  1962جويلية  05بعد االستقالل 
 المستويات بما في ذلك على مستوى النظام التربوي ، فمن بين المراكز التي كانت تدير

هران بإمكانيات هزيلة و هي مركز و التوجيه المهني و المدرسي استأنفت ثالثة مراكز عملها 
                            الجزائر و عنابة يؤطرها أربعة مستشارين ثالثة منهم جزائريون 

 (. 65)زروقي ، مرجع سابق : 

و قد أسندت مهام تسيير مراكز التوجيه لوزارة التربوية الوطنية ، كما أعيد فتح مراكز 
( و في نفس الفترة 1967 - 1965في الفترة بين ) قسنطينة ، سعيدة ، تلمسان ، سطيف
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كان خمس مستشارين يتكونون في المغرب ، و قد تم توظيفهم من طرف مصالح التوجيه في 
  (. 92بن فليس ، مرجع سابق :، و تمثلت نشاطاتهم في تأدية مهام إعالمية و توثيقية ) 1964

النفس التطبيقي و التوجيه  استحداث معهد علم 1964تم أيضا سنة  اإلطارو في هذا 
ه لمعهد علم النفس التقني و القياس البيولوجي الذي أنشأت خلفاالمدرسي المهني و ذلك 
الذي أوكلت إليه مهمة إعداد وتكوين مستشاري التوجيه   1945سلطات االحتالل سنة 

د بمعهالمدرسي والمهني وأخصائي االختبارات السيكوتقنية ، والذي أصبح فيما بعد ملحقا 
 ( . 65زروقي ، مرجع سابق :  )1985علم النفس كأحد التخصصات القائمة بذاتها سنة 

ربية أصبح معهد علم النفس التطبيقي دائرة تابعة لمعهد علم النفس و علوم الت 1985و منذ 
 بالجزائر ، فتطورت بذلك مهام التوجيه المدرسي و المهني حيث تمثلت المهمة األساسية

م لتعلياوجيه التالميذ نهاية الطور الثالث من التعليم األساسي إلى مختلف شعب للتوجيه في ت
 (.93الثانوي )بن فليس ، مرجع سابق : 

وهكذا تطورت عملية التوجيه المدرسي والمهني وأصبحت بالشكل الذي عليه اآلن خاصة  
موجب ب 2008و في سنة  ، مع توالي اإلصالحات التي أدخلت على المنظومة التربوية

          المادة في  2008جانفي 23المؤرخ في  04/08القانون التوجيهي للتربية الوطنية 
هوم تربوية المعاصرة كمفالالتربوية الخاصة باألنظمة  من المفاهيم مجموعةأدرجت  67و 66

 .المدرسية والمهنية  تربية االختيارات، المشروع الشخصي للتلميذ  ،اإلرشاد

 المهني:المدرسي و و اإلرشاد أهداف التوجيه -3

و من بين هذه  تسعى لخدمة الفرد و الجماعة عديدةاإلرشاد المدرسي أهدافا للتوجيه و 
 األهداف ما يلي :

م دون ال يمكن أن تحقق فهما واضحا للشخصية أو السلوك يوجه عا فهم و تقبل الذات : -أ
ى و اآلراء و كل ما  تمت إل هي جملة األفكار و المعتقدات، و يقصد بالذات فهم الذات 

 .(52:2004حسين ، طه ) في مجال حياته  بصلةالفرد 



 الفصل الرابع : التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
 

 
115 

 

اعه تختلف درجة إشب ، اإلنسانيةهرم الحاجات  وهو قمة األهداف في تحقيق الذات : -ب
 عملية التوجيه و اإلرشاد إلى مساعدةو تسعى ، حسب طموحاته ورغباته من فرد إلى آخر 

 .يد وجوده في مجتمعه حتى يشعر بالرضا عن نفسه وحياتهوتأك ذاته على إبرازالفرد 

يساهم تحقيق هذا الهدف في الحفاظ على استقرار الفرد : تحقيق الصحة النفسية -ج
هذا  وإن الفشل في تحقيق ، بنجاحوتوازنه النفسي حتى يستطيع القيام بوظائفه االجتماعية 

لألزمات  ذاته مما يجعله عرضةوعدم تقديره ل في حياته المسعى يؤدي إلى فشل الفرد
 .النفسيةواالضطرابات 

 أمور منها: يعتمد التوجيه إلنجاح العملية التربوية على عدة التعليمية:تحسين العملية  -د

رات ز و تحسين و تطوير خباستخدام أساليب التعزيو إثارة دافعية الطلبة نحو الدراسة  -
 تجاه دروسهم .الطلبة 

    األسرية وت الفردية بين الطلبة أثناء التعامل مع قضاياهم الدراسية مراعاة مبدأ الفروقا -
نهم ممنهم تحصيليا و توجيه كل  المتخلفينو التربوية و مراعاة المتوسطين و المتفوقين و 

 وفق قدراته و استعداداته .

التي ية و المهنية و االجتماعإثراء الجانب المعرفي لدى الطلبة بالمعلومات األكاديمية  -
 تساعدهم في تحقيق توافقهم النفسي و صحتهم النفسية .

 الطلبة إلى طرق الدراسة الصحيحة . إرشادتوجيه و  -

 مجتمعه.مع نفسه و أسرته و رفاقه و  مساعدة الطالب على التكيف -

 االجتماعية.على التغلب على مشكالت النمو العادي االنفعالية و  مساعدة الطالب -

ار المهني المالئم التربوي و المهني لمساعدة الطلبة على االختب إلرشاداتقديم خدمات  -
 لقدراتهم و قابلياتهم .

 (13:2009عطيوي،  العزيز.)عبد 
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 :المدرسي اإلرشادلعملية التوجيه و و باإلضافة إلى ما سبق نورد فيما يلي أهدافا أخرى 

ص الدراسي الذي يتالءم لتخصاختيار نوع ا تربية اختياراته من خالل مساعدة التلميذ في -
 .نتائجه الدراسيةو  إمكانياتهمع رغباته و 

ساعدة التالميذ في التكيف الدراسي مع التخصصات التي تم اختيارها و تذليل م -
 الدراسي.الصعوبات التي تواجههم و معالجة نواحي القصور في تحصيلهم 

 الختيار المناسب .هم لمدى استعدادو تقييم وتصحيحها  دراسة رغبات التالميذ  -

لى تزويدهم بمختلف المعلومات عن المدرسي الهادف إ اإلعالممساعدة التالميذ على بلوغ  -
 والمنافذ الجامعية ومتطلباتها . الشعب الدراسية و مستلزماتها 

 : اإلرشادأسس و مبادئ التوجيه و -4

لوك ألسس التي تتعلق بالسا ووالمسلمات على مجموعة من المبادئ  اإلرشاديقوم التوجيه و 
 ستفادةلالبدقة  إدراكها مستشار التوجيه واإلرشاد فهمها و التي تتطلب منو  عموما، اإلنساني

 يلي: فيماأو المسلمات  المبادئهذه و تتمثل عمله. منها في مجال 

 ."تنبؤالو وقابليته للتعديل و التغيير والتطوير  النسبي بالثبات "اإلنسانيالسلوك  يتصف -

 نساناإلحاجة نفسية هامة لدى  اإلرشاد: إن التوجيه و  اإلرشادحق الفرد في التوجيه و  -
حقا  اإلرشادهذه الحاجة ، و على هذا يكون التوجيه و  إشباعو من مطالب النمو السوي 

على المجتمع من حقوق كل فرد حسب حاجته في أي مجتمع ديموقراطي ، أي أن الفرد حقا 
 (. 57:  1980زهران ،  )ان في أن يواجه كإنس

قيمة بنفسه ، وبالتالي يتعين على المعلم المرشد أن يعترف بتقرير مصيره  للفردحق ي -
لب الطا الطالب المسترشد ، وحقه في االختيار من بين البدائل المتاحة له ، وأن يثق في قدرة

يم علم المرشد تقدعلى اختيار البديل السليم من بين هذه البدائل ، وعليه يحضر على الم
تخاذ على اقتراح الحلول وا، وإنما عليه مساعدة هذا الطالب حلول جاهزة للطالب المسترشد 

 . (45القرارات بنفسه لنفسه ) دبور . الصافي ، مرجع سابق : 
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مراحل حب وتصا بنهايتها،تبدأ بحياة الفرد وتنتهي مستمرة  اإلرشاد عمليةعملية التوجيه و  -
      عالجيةو  إنمائيةو مطالبها القائمة على مناهج وقائية و  المختلفة، اوخصائصه النمو

 .(بتصرف 45 سابق:مرجع  الصافي، دبور.) 

 :التاليعلى النحو فنلخصها  اإلرشادأما عن األسس التي تسند عليها عملية التوجيه و 

 األخالقي:األساس الديني و  -أ

ها التي اكتسبالسلبية إلى تعديل األنماط س من خالل هذا األسا يهدف التوجيه واإلرشاد
توجيههم  إلى أنماط إيجابية من خاللغير السليمة  االجتماعيةاألفراد من تنشئتهم 

" من  :قال تعالىوالحكم التي يمكن استنباطها و القيم  بتعاليم الدين اإلسالمي هموتوعيت
      .( 17رة الكهف اآلية : )سو من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا "يهد هللا فهو المهتد و 

هذه و األخالقية ل الدينيةالمدرسي أن يدعم األسس  اإلرشادو يمكن لمستشار التوجيه و 
 العملية من خالل :

 وأثرها على سلوك الفرد القيم اإلسالمية تحث على هادفة إعالمية مطوياتإعداد  -
 .والمدرسي واألسري  االجتماعيفي الوسط  وإبراز وجوده

خل داتحسيسية ال األيامالمشاركة في من خالل  وقنوات االتصال ملية اإلعالمتفعيل ع -
 .شخصية التلميذتنمية دورها في ، و إلحياء المناسبات الدينية والعلمية المؤسسة 

وحث  ميةعالم اإلسالالتعاون مع الفريق التربوي واإلداري لتشجيع الزيارات الميدانية للم -
عمل حول االستفادة من تطبيقاتها في حياتهم القيام بمشاريع  التالميذ على

 .2014 ، كما أشار إلى ذلك دبور والصافي،االجتماعية
 الفلسفي:األساس  -ب  

 النفس البشريةلطبيعة  اإلرشادفهم مستشار التوجيه و ضرورة يقوم هذا األساس على 
اولت حات التي من النظرييمكن االستفادة كما ، التي تطرق إليها كبار الفالسفة والعلماء 

ة نظريالنظرية التحليل النفسي ، و نظرية الذات ، و ك"السلوك اإلنساني  طبيعة تفسير
 ، وغيرها. "السلوكية
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ب على أهمية األخالق ، حيث يقول أن الفرد يج Sartre)ويركز الفالسفة أمثال سارتر )
اآلخرين حريته وأمنه وحرية وأمن أن يكون سلوكه حسنا صحيحا يؤدي إلى ما يحقق 

  .1980( نقال عن حامد زهران78:2011، إسماعيلي)

ة فلسف فهي تقوم على المجتمع،لما كانت أهداف التوجيه واإلرشاد ال تنفصل عن أهداف و 
 معتحيد عن رغبات وحاجات المجتال التي  الفرد ورغباتهحاجات إشباع بتعنى قراطية ديم

 منه النفسي واالجتماعي. والحفاظ على أ بنجاح،حتى يتسنى له أداء أدواره 

ة تربي في مساعدة الفرد على الفهم الواعي لحاجاته ووهنا يكمن دور مستشار التوجيه  
لية من خالل عمو المهنية المتاحة  الدراسية الشعبوالمهنية في ظل  اختياراته المدرسية

 .هه بنفسراراتواتخاذ ق، السليم  االختيار على قدرة الفرد اإلعالم المدرسي الهادفة لتنمية

قشات اإلى دراسة المنطق و قواعده األساسية إذ أن كثيرا من المن اإلرشادو تحتاج عملية 
 (. 65تحتاج إلى التفكير المنطقي )زهران ، مرجع سابق :  اإلرشاديةفي المقابالت 

 التربوي:األساس  -ج

لعملية ا تستند إليها التي الدعائم األساسيةأحد  عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 التالي: على النحوو يمكن توضيح ذلك  أهدافها،في تحقيق  التربوية

المدرسية  وتربية اختياراتهمللتالميذ خصي الشتساعد عملية التوجيه في بناء المشروع  -
 وهي المخرجات التربوية ذات الكفاءة المجتمع،رغباتهم ومتطلبات بما يناسب  والمهنية

 التعليمي.يتطلع إليها النظام  التيالختامية 

تختلف عملية التوجيه بمعناها الفني عن عملية التعليم بمعناها الضيق المحدود ، فبينما  -
يهتم التعليم بالمواد الدراسية نجد أن عملية التوجيه تهتم بإشباع حاجات التالميذ التي تنشأ 

و مع ذلك فإن العمليتين تكمل كل ، من مجاالت الحياة المختلفة و في أبعاد النمو المختلفة 
    منهما األخرى حيث تساعد عملية التوجيه على جعل التعليم أكثر فعالية و تنبه المنهج 

الجتماعي ألفراد المجتمع و طريقة التدريس إلى العمل على تحقيق التكيف الفردي و ا
 .2002السنوي نقال عن الكتاب  (18:  مرجع سابق)بن فليس ، المدرسي
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 االجتماعي:ساس ألا -د

 تهختياراتربية او الفرد  لتنميةيختص هذا األساس بالربط بين برامج التوجيه واإلرشاد الموجهة 
 تنشئةال ، هذه البرامج التي تساير وتلك الرامية إلى تحقيق رغبات المجتمع و خدمة مؤسساته

ق تحقيق التوافحتى تنجح في وخصائصها طالب النمو للفرد ومراعاة ماالجتماعية السليمة 
  .2008،، كما أشار إليه زروقيومتطلبات سوق العمل، بين رغبات الفرد وحاجاته المجتمع 

له كيانه كعضو مستقل  فهم سلوك المسترشددراسة و و هنا يبرز دور مستشار التوجيه في 
         الع اإلطمن خالل وذلك ، يتأثر ويؤثر في المحيطين بهالخاص وكعضو اجتماعي 

                  مساعدةلاالتصال  وأساليب ،االجتماعي عملية التفاعلالجماعة و  ينامياتعلى د
 .االجتماعي األسري والمدرسي و و  النفسي توافقهالتلميذ على تحقيق 

 االقتصادي:األساس -ه

د على حالعملية التربوية و التوجيه التربوي مخرجات إن الهدف األساسي الذي تسعى إليه 
مستقبال  تجسيد مشروعه المهنيعلى مدرب عمليا  ق مورد بشري مؤهل علميا وهو خل سواء

 العملية اإلنتاجية في جميع مجاالت الحياة االقتصادية. رباعتبار الفرد محو 

ية في المجتمع بشكل علمي من خالل مراعاة المؤهالت الفردالمكانات توزيع األدوار و وإن 
ى إليه ال ينعكس على الفرد فقط وإنما ينعكس علحاجات المجتمع الذي ينتمي للفرد وكذا 

، ولعل أبرز دليل على ذلك هو ما يعود على هذا الفرد نفسه كدخل فردي  المجتمع ككل
و في هذا السياق يقول مصطفى عزت . وعلى المجتمع ككل كدخل قومي ) اجتماعي ( 

اسيا في القطاع إلى أن العامل االقتصادي يجب أن يحتل مركزا أس باإلضافةطوفان : " 
 الطالب إلعدادالتعليمي يعني هذا أن المدارس في العالم العربي يجب أن تعتبر كأماكن 

              "  اإلنتاجيةلالنضمام إلى العملية االقتصادية مهني و اختصاصي  على أكمل وجه
 ( .41)زروقي  ، مرجع سابق : 

قدرات المدرسي في اكتشاف  شاداإلر التوجيه و  يبرز دور مستشارو على هذا األساس 
عن طريق اإلعالم المهنية  اختياراتهو تربية ذا المورد المستقبلي )التلميذ( هومؤهالت 
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السليم بما  التوجيه وتصويبها نحوه رغباتل العلمية الدراسةو ، الهادف والمهني المدرسي 
 . سوق العملمتطلبات عالم الشغل و حاجات  و  يتوافق

 :النفسياألساس  -و

إلى تقديم المساعدة النفسية الالزمة للطالب وخصوصا ذوي الحاالت الخاصة من  يهدف
داته خالل الرعاية النفسية المباشرة والتي تتركز على فهم شخصية الطالب وقدراته واستعدا

ية وميوله وتبصيره بمرحلة النمو التي يمر بها ومتطلباتها النفسية والجسمية واالجتماع
 ( (.38دبور .الصافي ، مرجع سابق:  لتغلب على حل مشكالته )ومساعدته على ا

 يلي:ما  مراعاتهاومن أبرز األسس النفسية التي ينبغي على مستشار التوجيه واإلرشاد 

 اداإلرشالتوجيه و  عمليةفي  ارتؤخذ البيداغوجية الفارقية بعين االعتب الفروق الفردية : -
ث أن الكفاءات في المنظومة التربوية الجزائرية حيالمدرسي خاصة مع تبني خيار المقاربة ب

 .نظرا الختالف القدرات لغيره قد ال يصلح فرد ماوتوجيه يصلح من أساليب إلرشاد  ما

مبادئ ومطالب إلى  المدرسي اإلرشادتوجيه و التخضع عملية  النمو:مبادئ و مطالب -
 همشروعبناء تلفة سواء في حسب متطلبات تلميذ األطوار التعليمية المخ المعروفة النمو

  أو في تقديم الخدمات اإلرشادية.، المهنيالدراسي أو 

وفق خصائص  حاجات الفردمراعاة إشباع  ينبغي على مستشار التوجيه ا األساسذووفقا له
كمن ت، وهنا  النمو في المرحلة التي تظهر فيها حتى يستطيع اجتياز المراحل المقبلة بنجاح

ور إلى ط ، وينتقل التلميذستشار التوجيه في التعليم االبتدائي والمتوسط إشكالية عدم وجود م
وضوح كثير من التصورات في ذهن  كعدموتظهر العديد من المشكالت  ،التعليم الثانوي 

        مما يستحيل على المستشار المقيم بالثانوية تداركالخاصة بمشروعهم الشخصي  التلميذ
             مما يؤثر سلبا  يه المسؤوليات ويتأثر بضغوط العملفتتراكم عل، هذه النقائصكل 

  عن عمله. على رضاه
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 األساس العصبي و الفيزيولوجي : -ي

من خالل الصورة التي كونها عن اآلخرين ويتفاعل مع االجتماعي ه الفرد في محيط يعيش
 لبيئةا بمتغيرات أثريت كما ، ككيان واحد متكامل بين التكوين الجسدي والتكوين النفسي ذاته

 .واتزانه االنفعالي  شخصيته التي تؤثر بدورها على الخارجية

ليات لحالة النفسية على العمعلى الوحدة النفسية الجسمية لإلنسان تأثير او من األمثلة  
ة يولوجية عنده ، فانفعال الحزن يؤدي إلى  الدمع و انفعال الغضب يؤدي إلى زيادالفيس

لى ، و انفعال الخجل يؤدي إلى احمرار الوجه ، و انفعال الخوف يؤدي إسرعة دقات القلب 
ن شحوب اللون ، و القلق يؤدي إلى فقد الشهية ، هذا عن تأثير النفس و ما يتعلق بها م

و بالمقابل فإن المرض ، انفعاالت على الجسم من حيث التأثير على وظائف األعضاء 
ما  وقد يؤدي به إلى االكتئاب أو الخوف أو القلق ف اإلنسانالجسمي يؤثر بدوره في نفسية 

 (. 55-54:2005شمولر ، .مورتنس  شابه ذلك )

لنفس ابعلم  المعرفي نظامهإثراء  اإلرشادمستشار التوجيه و  وفقا لهدا األساس ينبغي علىو 
على سلوك  تأثيرهاو ، و وظائفها  الجسم و تكوينهبأجهزة  ا منهخاصة ما تعلق العصبي 

 . بصفة عامة كالجهاز العصبي و الغدي دالفر 

 اإلرشاد:مناهج التوجيه و  -5

ل في و تتمث أهدافه ،المدرسي على ثالثة مناهج أساسية في تحقيق  اإلرشاديعتمد التوجيه و 
 و فيما يلي عرض لهذه المناهج : ،النمائي و الوقائي و العالجي المنهج 

 Developmentalالمنهج النمائي : 5-1

ه إلى و ترجع أهميت، " Strategy of Promotion" اإلنشائية اإلستراتيجيةعليه أحيانا  و يطلق
يم لى تدعإتقدم أساسا إلى العاديين لتحقيق زيادة كفاءة الفرد و  اإلرشادأن خدمات التوجيه و 

 . ( 25:  2008 ، )الداهري الفرد المتوافق إلى أقصى حد ممكن 

ة من مراحل لفي كل مرح لألفراد عاية النفسية الالزمةتوفير الر و يركز هذا المنهج على 
 األهداف التي تم تسطيرها من قبل.دوافعهم وتوجيهها نحو تحقيق وتنشيط ، نموهم 
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 Preventiveالمنهج الوقائي : 2 -5

ضد المشكالت و االضطرابات و األمراض  Immunityيسمى هذا المنهج بمنهج التحصين 
ضى و األصحاء قبل اهتمامه بالمر  هتم هذا المنهج باألسوياءالنفسية و االجتماعية ، و ي

        من المتوقع أن يقعوا فيها وذلك ليقي هؤالء األفراد والجماعات من الوقوع في مشكالت
  (. 23-22:  2007العزة ، .)عبد الهادي 

             مرجع  ) الداهري ،إليها ير وفق مستويات ثالثة يشير تسأن و يمكن لهذه الوقاية 
 ( كما يلي : 26سابق : 

االضطرابات أو المرض  و تتضمن محاولة منع حدوث المشكلة أو الوقاية األولية : -أ
 بإزالة األسباب .

خيص االضطراب في مرحلته و تتضمن محاولة الكشف المبكر و تش الوقاية الثانوية : -ب
 .للسيطرة عليه و منع تطوره و تفاقمه  اإلمكاناألولى بقدر 

         و االضطرابات  اإلعاقةتقليل أثر ة محاولو تتضمن  الوقاية من الدرجة الثالثة : -ج
 أو أزمات المرض .

 العالجي:المنهج  5-3

ويتضمن مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الشخص لعالج مشكالته والعودة إلى  
 (. 57حالة التوافق والصحة النفسية ) دبور. الصافي، مرجع سابق:

النظريات العلمية  لتحقيق خدمات المنهج العالجي على واإلرشاد ند مستشار التوجيهتو يس
التكوين  وكذا، االضطرابات و األمراض النفسية و  ةاإلنساني الشخصيةفهم  المتخصصة في

االختبارات النفسية المعدة لهذا  و المقاييسب على استخدام التدريفي مجال القياس النفسي و 
 .الغرض 
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 اإلرشاد:نظريات التوجيه و  -6

يه مستشار التوجعلى عدة نظريات من شأنها تزويد المدرسي  اإلرشادتقوم عملية التوجيه و 
       يههو توجعلى فهم سلوك الفرد  هالتقنية التي تساعدالمهارات باألطر النظرية و  واإلرشاد

 يلي:فيما  نورد البعض منها

 النفسي:التحليل  نظرية 6-1

فسير ت وأهمها في محاولةفرويد من أقدم النظريات  أسسهاتبر نظرية التحليل النفسي التي تع
رشاد . ومع أن تطبيق النظرية التحليلية في مجال اإل الفرد وفهم الشخصية اإلنسانية سلوك

النفسي ليس باألمر السهل إال أن فهم هذه النظرية يساعد المرشد على فهم العمليات 
  (.51عند المسترشد ) أبو حماد ، مرجع سابق :  يات الدفاعالالشعورية وآل

مستشار التوجيه واإلرشاد من خالل و يمكن االستفادة من هذه النظرية في تفعيل دور  
 : معرفة مايلي

 .الخمس سنوات األولى من حياة الفرد  التعرف على أهمية -

لى المرشد أن يستخدم فع ففي حالة إظهار المسترشد للمقاومة ،التعامل مع المقاومة -
ي نفعالمهاراته و خبراته في التعامل مع هذا المسترشد لجعله مرتاحا و يشعر باالستقرار اال

           هاشد و العمل على مساعدته في حلو بالتالي التعامل مع مشكلة المستر مته من مقاو  ليقلل
 (. 69الطراونة ، مرجع سابق :  )

كيات المجتمع وذلك من خالل تماعية التي تضبط وتوجه سلو اإلفادة من المعايير االج -
في  بهذه المعايير للطلبة وأولياء أمورهم وحثهم على التعامل بها االلتزامتوضيح أهمية 

 (.138سابق:مرجع  الصافي،دبور.حياتهم اليومية ) 

 (المتمركز حول المسترشد اإلرشادنظرية الذات ) 2  -6

صاحب نظرية الذات  Rogers1942على خبرة كارل روجرز  لقد بنيت هذه النظرية أساسا
Self theory  في التوجيه غير المباشر والتوجيه الممركز حول العميل وذاعت هذه النظرية
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       في األوساط النفسية بسبب وضوحها والزمن القصير الذي يستغرقه العالج بهذه الطريقة
 (.87) إسماعيلي ، مرجع سابق: 

ور وشع إدراك منظمالتي يكونها من خالل الذات لدى الفرد  و تركز هذه النظرية على مفهوم
وال ية ، فإذا كانت هذه الصورة سلبذاته والمحيط الذي يعيش فيه  بين للعالقة تصورهواع في 

         المعاش.      يطابق الواقعبما إعادة بناء ذاته تطابق واقع الفرد يعمل المرشد على 
 كما يلي :والتوجيه تطبيقات هذه النظرية في مجال اإلرشاد من  االستفادةيمكن و 

برات ض المرشد النفسي حلوال على المسترشد نابعة من عالم خبرته متجاهال خال يفر  -
مشكالت و إنما يبصره بطبيعة المعارفه، المسترشد و اتجاهاته و قيمه و عاداته و تقاليده و 

                     ترشد حلوال و بدائل مناسبة لحلهالمرشد و المسو يطرح ا واجههايالتي 
 (. 38 – 37 سابق:مرجع  العزة، .الهاديعبد )

 السلوكية:النظرية  6-3

ا رواده مستخلص الدراسات التجريبية التي قام بهاعلى  هذه النظرية تقوم مبادئ ومسلمات
السلوك  كزت مجهوداتهم على تفسير، حيث تر وواطسن سكينر وبافلوف وتولمانوعلى رأسهم 

 ومام التعل وأعطوا لعملية،  السلوكية المكتسبةمجموعة من العادات من خالل  اإلنساني
       الذي يبنى على المثير واالستجابة هذا السلوكتخضع له من قوانين أساسا للتحكم في 

  .مالئمةال قف والمواظروف البتهيئة  تعديلهأو  تغييرهبؤ به و نوعلى هذا يمكن الت

 التالي:على النحو  االستفادة من تطبيقاتها التربويةستشار التوجيه ويمكن لم

بفعل  ةمكتسب اهسلوك المسترشد على أناالستجابات الخاطئة التي تصدر عن التعامل مع  -
   .يةتعلم أنماط سلوك إيجابعن طريق  أو تغييرها ا، وعليه يمكن تعديلهتعلم تجارب خاطئة 

رات النمو المهني هي مهارات ا( بأن مهOhara&Millerفترض كل من اوهارا وميلر)وقد ا
          تعليمية ، فاإلنسان يرتبط بين أنماط معينة من السلوك واألدوار مع أنواع المهن 
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وبما أن عملية اتخاذ القرار تتضمن ما قد تعلمه الفرد من المهنة ، فإن درجة التعلم سوف 
 (.101، مرجع سابق : إسماعيلياره المهني ) تحدد فعالية اختي

لتقييم أي تحديد الموقف الحالي للمسترشد للتعرف على درجة االضطراب لديه و نوع ا -
 (.77السلوك المراد التخلص منه و تحديد السلوك البديل) الطراونة ، مرجع سابق:

 المعرفية:النظرية  6-4

ات التي يتعرض لها األفراد في حياتهم المشكالت واالضطرابهذه النظرية على أن  ترى 
و تندرج  ، إدراكهم للمواقف و األحداث التي يمرون بها وجود غموض أو خلل فيسببها 

  منها:تحت هذا المنحى المعرفي نظريات كثيرة نذكر 

 :Aron Beckبيك نظرية أرون  6-4-1

خلي ام المعرفي الدايرى بيك أن االضطرابات النفسية تنشأ كنتيجة لعدم االتساق بين النظ
م ق النظاوتحليلها وتفسيرها عن طريوبين المثيرات الخارجية التي يتعرض لها ذلك الفرد للفرد 

 قا مناث المختلفة انطالدفي االستجابة للمواقف واألح ويبدأالمعرفي الداخلي الذي يميزه ، 
 (.122 سابق:. الصافي، مرجع لها) دبورتلك المعاني التي يعطيها 

 نادا على رأي بيك يستطيع مستشار التوجيه واإلرشاد مساعدة المسترشد ب:واست 

 وضاغطة لمواقف معرقلةد تعرضه عن على عقلهتسيطر تبصيره باألفكار الخاطئة التي  -
ى حت باإليجابية تشعرهإلى نشاطات  في حياته المدرسية أو االجتماعية وتوجيه اهتماماته

 رفي.يسهل عليه إعادة بناء نظامه المع

دريب المسترشد على التعامل مع تلك األفكار بموضوعية، إذ يتم مساعدته على إدراك ت -
 .(124األمور بطرق أخرى ) دبور. الصافي، مرجع سابق: 
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  Albert Ellisنظرية ألبرت أليس  6-4-2

التي يتعرض لها  واالضطرابات النفسية أن المشكالتوهي ترى ،  ABCتسمى نظرية أليس 
اث للمواقف واألحدتفسيره  فيومعتقدات سلبية  غير منطقيةو قناعات  اأفكار ببها سالفرد 
 :ويمكن توضيحها بالمثال التالي،  الفاشلة

 يسلمثال توضيحي لنظرية أ (:02رقم)جدول 
 "A" الحوادث اليومية

Activating Events 

 "B " القناعات و المعتقدات

Belief system 

 " C"  كيةالنواتج االنفعالية و السلو

Consequences 

التقدم لالمتحان و الحصول 

 رديئةعلى عالمة 

هذه األحداث كقوله أنه يفسر 

 الأملفي مجال الدراسة و فاشل 

 لي بالنجاح .

 الشعور باالكتئاب و تجنب الدراسة 

 و االمتحانات .

 ( 47أبو حماد ، مرجع سابق :  :)المصدر

لدى المسترشد  هذه المعتقدات السلبيةفلعالج ذا المثال التوضيحي ، هفي  أليس حسبو 
والقناعات  المعارفهذه  إزالةيعمل على على المرشد أن ، مرضية  نواتجيؤدي إلى  التي

طأ أوجه الخ بأسلوب علمي يرتكز على إثبات بقناعات منطقية تدريجيا وتغييرها الالمنطقية
  . حتى يحصل االقتناع والرضا لدى المسترشد

 ليل التفاعلي :نظرية التح-7

ى تحليل العالقات علEric Berne 1910-1970إيريك بيرن  التي أسسهاهذه النظرية  تعتمد
من خالل والتعبير عنها  ذاتهاكتشاف  حيث يعمل الفرد على،  الجماعاتالتفاعلية داخل 

  :  ، وهنا يكمن دور المرشد في وتبادل تجاربه مع أفراد الجماعة نماذج إيجابيةمحاكاته 

دعم األلعاب التي يلعبونها التي ت أنفسهم واألشخاص من اكتشاف  يمكنخلق الجو الذي  -
و قراراتهم للحياة هذه المشاعر لدعم خطتهم  يحملون و كيف  المزمنة،المشاعر السيئة 

 .(96الطراونة ، مرجع سابق :  )   المبكرة

ت تهم الكتساب األدواتحدي المسترشدين ليكشفوا و يجربوا طرق أكثر فعالية و مساعد -
 . (97الطراونة ، مرجع سابق :  المهمة للتغيير الفعال )
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 النظرية الواقعية : -8

( في معظم كتبه 2000 – 1998العالج الواقعي الذي تحدث به جالسر ما بين عامي )
أن  ويعني هذا التوجه النظري (.  84الطراونة ، مرجع سابق :  مبني على نظرية االختيار )

ي ف فشله الجزئيالفرد تنتج بفعل  ني منهااالتي يعاالضطرابات النفسية المشكالت و أسباب 
 الذي ينتج عنه في، و  األساسمن  إشباعهافي  التامفشله أو  االجتماعية حاجاتهإشباع 

          . والفشل في حياتهكوسيلة للتعبير عن اإلحباط واقعه الهروب من بعض الحاالت 
ة ما في العملية اإلرشادية حسب هذه النظري المرشدة التي يقوم بها و من األدوار األساسي

 يلي:

ساعدة العميل على التعامل مع الحاضر فمنذ البداية يكون تطبيق و ممارسة العالج م  -
ات الواقعي عن طريق التعامل مع المشاكل الحالية بحيث يسأل المعالج اآلتي : هل السلوك

؟  ي بك على أن تحصل على ما ترغب به؟ هل خياراتك واقعيةالحالية التي تسلكها اآلن تؤد
           ؟هل خياراتك تؤدي بك إلى أن تصبح أقرب للناس الذين تحتاجهم أو تريد أن تعرفهم

 .(90-89) الطراونة، مرجع سابق : 

 المهني:المدرسي و  اإلرشادمفهوم مستشار التوجيه و  -7

   بأنه : (1996حمد حسين اللقاني و علي الجمل )أيعرف مستشار التوجيه واإلرشاد حسب 
اكز "هو الذي يتولى رسميا القيام بالتوجيه المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية و مر 

التكوين و مهامه تؤهله للتدخل على أكثر من مستوى و في أكثر من مجال من المجاالت 
ؤسسة و الذي يندرج ضمن ذات العالقة بالتوجيه، يمارس نشاطه تحت إشراف مدير الم

ي فتعلم نشاطات الفريق التربوي التابع للمؤسسة و ذلك لدراسة النتائج التي يتحصل عليها الم
 ( .125بن فليس ، مرجع سابق :  الفروض و االختبارات التحصيلية )

" شخص يسدي النصح و اإلرشاد إلى الطلبة  ( على أنه: 1998و حسب رمزي كمال )
أو الدراسة المناسبين كما يساعدهم على التخطيط للمسار المهني الذي  حول اختيار العمل

                       ينبغي أن يسلكه الطالب تأسيسا على ملكاته و قدراته و استعداداته و ميوله
 (.66سابق:عمراني، مرجع  )
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لية على أنه :" المسؤول األول على تنفيذ عم Roucklin Mouriceو حسب  موريس روكالن 
ى التوجيه المدرسي و المهني ، و هو مختص في التوجيه و يعتبر أقدر الناس و أكفأهم عل

علم  جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد توجيهه و استغاللها باعتماد مبادئ و تقنيات
 (.126النفس " )بن فليس ، مرجع سابق : 

فريق ية والتعليم ، ينتمي إلى السلك التربالموظفين بأحد  "هو واإلرشاد ومستشار التوجيه
ر ف مديالتربوي ويتولى مهام التوجيه واإلرشاد بمؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط تحت إشرا
ادة ل لشهالمؤسسة التربوية إداريا ومدير مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني تقنيا، حام

  ."ليسانس في علم النفس أو علم االجتماع أو علوم التربية

 المدرسي و المهني : اإلرشادخصائص مستشار التوجيه و  -8

الذي المنظومة التربوية األكثر فاعلية في  يةالشخص اإلرشاديعتبر مستشار التوجيه و 
 بحكم تمتعه وهذا سلوكاتهم نحو األفضل وتغيير اآلخرين سلوكفي التأثير باستطاعته 

دمات التوجيه واإلرشاد المدرسي بخقادرا على القيام  تجعله مختلفةبصفات و خصائص 
 ( مايلي : 19، مرجع سابق : ي عطو . ويذكر منها)عبد العزيز ، بكفاءة 

 . مناسبا أن يحمل مؤهال علميا -
 اإلنساني.أن تكون لديه خبرة واسعة و عميقة في عملية التعامل  -
 .اإلقناعوالقدرة على التأثير ومهارة في أن يتمتع بجاذبية خاصة و بروح الدعابة  -
الحوار الطيبة و حسن األداء في الكالم و و األدب و السمعة أن يتصف بقوة الشخصية  -

 اإلقناع.الهادئ المبني على سالمة الحجة و قوة 

 ( الخصائص التالية: 10-09ويضيف ) أبو حماد، مرجع سابق :

ة أن مظهر المرشد ولبسه وجلسته وصوته تساعد على نجاح العملي المسترشد: مظهر -
 ادية.اإلرش

ة المسترشد       أن يكون لدى المرشد اتجاه مسبق والرغبة في مساعد المسبق:االستعداد  -
 ي دليل على احترام المرشد للمسترشد .السرية والخصوصية : ه -
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تمتع المرشد الفعال بفهم واضح لذاته : فهو ليس دفاعيا وال يلجأ إلى تشويه الخبرات ي -
ية ولهذا فهو يستطيع أن ينمي مثل هذه الخبرات لدى ويتعامل مع القلق بصوره منطق

 .المسترشدين

حاولة فهم السلوك دون إصدار أحكام : يحاول المرشد الفعال أن يفهم سلوك اآلخرين م -
 دون أن يصدر عليهم أحكاما قيمية .

عاصرة التي تهمه وتهم حيث يستمر بمتابعة القضايا الم واسعة:يمتلك المرشد ثقافة  -
 عام.وتهم العالم بشكل  مجتمعه

 المدرسي و المهني : اإلرشادمهام مستشار التوجيه و  - 9

هام مالقيام بعدة  اإلرشاداإلرشادي من مستشار التوجيه و و تقتضي طبيعة العمل التوجيهي 
 و يمكن توضيحها حسب مجالها كما يلي : آخر،أساسية تختلف من طور تعليمي إلى 

 رسي :في مجال اإلعالم المد 1 -9

ذ لتلميحيث يمكن ا المدرسي،يعتبر اإلعالم الركيزة األساسية التي يبني عليها نجاح التوجيه 
من اكتساب مجموعة من المعارف و المعلومات الدراسية و المهنية الخاصة التي تنمي 

            الدراسي  قدراته و مهاراته و تساعده على اتخاذ قرارات سليمة في بناء مشروعه
 . (1998، 214الوزاري رقم منشور ال )

 23 المؤرخ في 04-08من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم  66و حسب المادة 
               "يشكل اإلرشاد المدرسي و اإلعالم الخاص بالمنافذ المدرسية و الجامعية: 2008جانفي 

قا ه على تحضير توجيهه وفو المهنية فعال تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرس
الستعداداته و قدراته و تطلعاته و مقتضيات المحيط االجتماعي و االقتصادي لتمكينه 

   المدرسية و المهنية عن دراية" تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي و القيام باختياراته
عدة ة بمسالبلوغ هذا الهدف على مستشار التوجيه إعداد خطة إعالمية على مدار السنة كفيلو 

اراتهم تربية اختيمن  متمكنهالتي المعارف والمعلومات الوجيهة من  قاعدةالتالميذ على بناء 
 .وبناء مشروعهم الشخصي الدراسية والمهنية
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 من 67بعض الفاعلين في القطاع التربوي كما تنص عليه المادة  ويشترك في هذا المجال 
ه لتوجيااإلعالم المربون و المعلمون و مستشار  " يتولى اإلرشاد و:القانون التوجيهي السابق

 المدرسي و المهني في المؤسسات المدرسية و في المراكز المتخصصة".

 و منها : المتاحة اإلعالم واالتصالباستخدام كل قنوات وتجسد الخطة اإلعالمية  

لمسار ابالتي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة  المطويات اإلعالميةالملصقات و  -أ
تركة هيكلة التعليم الثانوي ، والجذوع المشب التعريف ومنها، والمهني للتالميذ الدراسي 

لدراسي التحضير النفسي و ا،  وكيفية التوجيه إليه(  توقيتهاالشعب )موادها ، معامالتها ، و 
 ، تنظيم إجراءات الطعون وااللتماسات .ألقسام االمتحان

مع فردية وجماعية و تنظيم لقاءات ، فوف الدراسية تنشيط حصص إعالمية داخل الص-ب 
 التالميذ و أولياءهم.

 10في  /المؤرخ 214/6.2.0لقد أكد المنشور الوزاري رقم  التوثيق:خلية اإلعالم و  -ج
 على:على أن نجاح خاليا التوثيق و اإلعالم يتوقف  ،1998مارس 

      لطبيعة النشاط الذي  الحرص على اختيار مكان تنصيب الخلية بحيث يكون مالئما -
 يتم فيه.

تخصيص مكان للخلية يسهل على التالميذ االلتحاق به مع تجنب استغالل حيز من  -
 المكتبة قدر اإلمكان

الحرص على أن تكون الوثائق التي تحتويها خلية اإلعالم و التوثيق مرتبة و منظمة  -
         تستهوي المستعملحسب التخصصات و األهمية و المستويات التعليمية و بطريقة 

 و تمكنه من االستفادة منها .

 لمهنيتحت إشراف مركز التوجيه و اإلرشاد المدرسي و اتنظيم األسبوع الوطني لإلعالم  -د
 للجمهور الواسع. أهداف اإلعالم ومحتواه تبليغ سنة من شهر أفريل بغية كل 
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ع اته في هذا المجال إلى جميو يصبو مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي إلى تبليغ خدم
 لي :الفئات التعليمية المستهدفة الممثلة ضمن رزنامة سنوية كما هو موضح في الجدول التا

 اإلعالم المدرسي من خدمات(: يوضح الفئات التعليمية المستهدفة 02جدول رقم)

الفئة 
 المستهدفة

 األهداف
تاريخ 
 التدخل

 أهم النشاطات المبرمجة

 5س 
 أساسي

التلميذ لمرحلة التعليم  تحضير
 المتوسط

الفصل 
 الثالث

 التعرف على نظام االمتحانات 
 التحضير للسنة أولى متوسط

 1س 
 متوسط

 تكييف التالميذ مع المحيط الجديد
الدراسي والمهني  استكشاف المحيط

 ) تربية االختيارات(
الفصل 
 األول

 وقنوات االتصالالتعريف بالمتوسطة 
التقويم، تنظيم  نظام األقسام،مجالس 

 ، استكشاف المهن .و المراجعة العمل 
 

 3س 
 متوسط

تحضير التلميذ الختيار قرار 
 التوجيه

الفصل 
 الثالث

في حساب الملمح  أهمية النتائج الدراسية
 الدراسي للتلميذ

 4س 
 متوسط

مساعدة التلميذ على االختيار  -
 .الدراسي المناسب

افقة النفسية لتحضير المر  -
 ن .االمتحا

الفصول 
 الدراسية

 الثالثة  

وع التعريف بالجذالثانــــــوي، هيكلة التعليم 
 إجراءات القبول و التوجيه. -المشتركة 

النفسي المتحان التعليم  التحضير 
 المتوسط 

 1س 
 ثانوي 

تحضير التلميذ الختيار قرار 
الفصول  التوجيه

 الدراسية
 الثالثة  

ون، نظام إجراءات القبول و التوجيه، الطع
 االستدراك

 
 

 2س 
 وي ــثان

مع  مساعدة التالميذ على التكيف
 بداية السنة التالميذ.إليها  الموجهالشعب 

، أهميتها ، متطلباتها خصوصيات الشعب
 األفق الجامعية مقابالت فردية وجماعية 

 3س 
 ثانــــوي 

التحضير النفسي و الدراسي 
 الجتياز امتحان شهادة البكالوريا .

 مدار على
 السنة

 المتحانالتخفيف من قلق ا -
 لمنـــــافذ الجامعية و المهنيةا -
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ات بعض المواد المتعلقة بنشاط 1991نوفمبر 13المؤرخ في  827ويحدد القرار الوزاري رقم 
 مستشار التوجيه في هذا المجال ومنها:

 مجال اإلعالمالمدرسي والمهني في  واإلرشادتتمثل نشاطات مستشار التوجيه  :14المادة 
 خاصة فيما يأتي :

ضمان سيولة اإلعالم وتنمية االتصال داخل مؤسسات التعليم واقامة مناوبات بغرض  -
 استقبال التالميذ واألولياء واألساتذة .

نشيط حصص إعالمية جماعية وتنظيم لقاءات بين التالميذ واألولياء والمتعاملين ت -
 مع مع مدير المؤسسة المعنية .المهنيين طبقا لرزنامة تعد بالتعاون 

 الشغل.يم حمالت إعالمية حول الدراسة والحرف والمنافذ المهنية المتوفرة في عالم تنظ -

نشيط مكتب لإلعالم والتوثيق في المؤسسات التعليمية باالستعانة باألساتذة ومساعدي ت -
 التربية وتزويده بالوثائق قصد توفير اإلعالم الكافي للتالميذ.

 في مجال التوجيه المدرسي: 2 -9

مكن ييقتضي التوجيه كعملية مساعدة الفرد على النمو و االندماج المهني ، برامج و أنشطة 
        تطوير قدراتهم الخاصة و ، ذ و مساعدتهم على النمو المتكاملبواسطتها توجيه التالمي
 (.28:سابقحناش. محمد بن يحي، مرجع  و التعبير على حاجاتهم)

خدمات التي يقدمها في المهني من خالل الالمدرسي و دف مستشار التوجيه و اإلرشاد و يه 
جوهر برنامجه السنوي إلى مساعدة التلميذ على بناء مشروعه هذا المجال الذي يعتبر 

التوفيق بين رغباته  الرامية إلىوالمهنية من خالل تربية اختياراته الدراسية الدراسي و المهني 
 و التخطيط الدراسي من جهة ثانية و متطلبات الشعب، نياته من جهة و ميوله و إمكا

 . لمساعدته في اتخاذ قرار التوجيه
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             منذ االستقالل جانبا هاما من النصوص التنظيميةالدولة الجزائرية خصصت و 
 (1976أفريل  16المؤرخ في  35-76)من األمر رقم  61المادة  فيف في هذا المجال ،

 :  مايلي ىتنص عل

 إن مهمة التوجيه المدرسي و المهني هي تكييف النشاط التربوي وفقا:

 القدرات العقلية للتلميذ -
 متطلبات التخطيط التربوي  -
 حاجات النشاط الوطني -

 الدراسة في مختلف مراحل التربية و التكوين. بمسيرةو يرتبط التوجيه المدرسي 

 فتنص 2008جانفي  23الوطنية المؤرخ في  للتربية التوجيهي من القانون  68أما المادة 
  :مايلي  على

ميذ عملية التحضير لتوجيه التالأعاله  67تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة  -
 على:بناء  األساسيالتكوين المقترحة بعد التعليم نحو مختلف مسارات الدراسة و 

 استعدادات التالميذ و قدراتهم و رغباتهم. -
 الدراسي.خطيط متطلبات الت -
 معطيات النشاط االجتماعي و االقتصادي. -

 و تتولى هذه المراكز خصوصا ما يلي :

 تنظيم حصص إعالمية و مقابالت فردية. -
 القيام بدراسات نفسية. -
 متابعة تطور نتائج التالميذ طول مسارهم الدراسي . -
 التالميذ.اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه و إعادة التوجيه بإسهام أولياء  -
  المهني.اإلسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط  -

 الوسائل التقنيةواإلرشاد بخدمات التوجيه المدرسي مستخدما بعض  توجيهالمستشار يقوم و 
 هي: التي تساعده في متابعة المسار الدراسي للتلميذ و
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 رغبات التالميذ. -
 وي في السنة الرابعة متوسط والسنة أولى ثاناستبيان الميول و االهتمامات الذي يطبق  -
 بطاقة المتابعة و التوجيه التي نصب في السنة الرابعة متوسط والسنة أولى ثانوي  -
 االختبارات النفسية إن أمكنه تطبيقها.نتائج الروائز و   -

 في مجال التقويم : -9-3

ة في مسطر ق األهداف اليسعى إلى معرفة مدى تحق الذييعتبر التقويم محور العملية التربوية 
تائج مي بنبداية العملية التربوية والتي تفيد المؤسسة التربوية والمشرفين على النظام التعلي

مستشار التوجيه في هذا عليه يقوم و ،  المتعلم نمو تعلماتفي  القصورتشخيص جوانب 
 المجال بجملة من الخدمات نوجزها فيما يلي:

 لقصور فيها مع اقتراح آليات عالجيةاميذ و تشخيص مواطن تحليل النتائج الدراسية للتال -أ
يهي من القانون التوج 71لرفع المردود الدراسي للتالميذ ، و في هذا اإلطار تنص المادة 

، على أنه : " يخضع االنتقال من قسم إلى قسم و من طور إلى  2008للتربية الوطنية 
         ميذ من طرف المعلمين و المربينطور و من مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتال

و كذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي و التوجيه المدرسي و المهني 
 لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم و ضمان االستمرارية التربوية" .

 يل الدراسيمع التالميذ ذوي مستوى التحصفردية وجماعية مقابـالت إرشادية إجراء  -ب
 مساعدتهم على التكيف. وبغرض التشخيص والعالج المتدني 

في ى التي تجر  الفحوصات التشخيصية المكتسبات القبلية للتالميذ من خالل نتائج تقويم -ج
 ي السنة أولى ثانوي .بداية السنة ف

 ا لفائدةموجهعالجيا تقويم نتائج االمتحان االستدراكي : و الذي يعتبر إجراء بيداغوجيا  -د
 دراجهالسنة األولى و الثانية ثانوي ، و قد تجسد ذلك من خالل مساعي الوزارة إلى إعادة إ

 01المؤرخ في  160من خالل المنشور الوزاري رقم  2016 /2015راسية خالل السنة الد
 الذي ينص على ما يلي :  2016فيفري 
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ى للتالميذ و متابعتهم عل يقوم مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي بالتحضير النفسي -
 العمل الجاد لتحقيق نتائج ايجابية تسمح لهم باالرتقاء إلى المستوى األعلى .

مان ضيتم إعالم التالميذ المعنيين باالختبار االستدراكي قصد تحفيزهم على المراجعة و  -
 التحضير الجيد و إشعار أوليائهم بذلك مباشرة بعد عقد مجالس الفصل الثالث .

ن فيها لممتحاتجدر اإلشارة إلى أن قوائم التالميذ المعنيين باالستدراك يتم تحديد المواد  هذا و
 اإلرشاد.أثناء مجالس األقسام بحضور مستشار التوجيه و 

        ة ميول يقوم مستشار التوجيه و اإلرشاد بدراس التالميذ:تقويم ميول و اهتمامات  -ه
 نتائج دراسةمن خالل و السنة أولى ثانوي توسط تالميذ السنة الرابعة مو اهتمامات 

 االستبيان الوزاري المعتمد. تطبيق
 الدراسات: يقوم مستشار التوجيه بإنجاز دراسات إما: -ي

 .دراسات فردية أو شخصية لمعالجة ظاهرة ما داخل مقاطعة تدخله 
 . إنجاز دراسات جماعية باسم مركز التوجيه الذي ينتمي إليه 
 (. 142يكلف بإنجازها )بن فليس ، مرجع سابق :  دراسات وزارية 

المتعلق  1991ديسمبر  24المؤرخ في  269/1241/91نشور الوزاري رقم مو ينص ال
من م عمل مستشاري التوجيه الملحقين بالثانويات على بعض ما يختص بهذا المجال يبتنظ

 كما يلي :نشاطات 

     وي في مختلف الفروض و االختباراتتحليل النتائج المدرسية لتالميذ السنة أولى ثان -
م و من خالل ذلك دراسة توزيع التالميذ في كل الجذوع المشتركة حسب المواد و األقسا

 مادة.قصد المشاركة في مجالس التنسيق و المتابعة في تعليم كل 
  .جازهامة في تنظيم كيفية وطرق إندراسة واستثمار نتائج عمليات التقويم التربوي والمساه -
         لتالميذ في الثانوية )حسب الحاجة       القيام بإجراء الفحوص السيكولوجية على ا -

 اإلمكانيات( و مقارنتها بالنتائج المدرسية.و 
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 في مجال اإلرشاد المدرسي و المتابعة النفسية : 9-4

فظة محافردية و جماعية يهدف إلى ال تربوية،يعد اإلرشاد المدرسي و المهني خدمة نفسية و 
ة و هو يتجه إلى التلميذ بهدف المحافظ .قوياو  نامياعلى كيان المجتمع و جعله سليما و 

و إقامة الظروف التي تؤدي إلى نموه و نضجه و تكيفه مع الحياة  و شخصيتهعلى ذاته 
هدف المدرسية أو المهنية بوجه عام . كما يتجه اإلرشاد المدرسي و المهني إلى الجماعة ب

         ها بشروط االلتحاق مات تربوية للتالميذ عن الدراسات المتوفرة في المجتمع و تقديم معلو 
 و صعوباتها و مآل الخرجين منها ، إضافة إلى انه يساعد التالميذ على و مدة الدراسة

بها حس و ميولهم المهنية حتى يتمكنوا من تحقيق االختيار المهني المناسب اكتشاف قدراتهم
 (. 2013أوت  29المؤرخ في  13/ 242/0.0.2اري رقم )المنشور الوز 

ي فو يعتبر هذا المجال أكثر المجاالت التي يجد فيها مستشار التوجيه و اإلرشاد ضالته 
 متخصصاألكاديمي الهذا راجع إلى تكوينه و  عدد من التالميذ، ألكبرتقديم المساعدة الكافية 

 على النحو التالي : و اإلرشاد و فيه تكون تدخالت مستشار التوجيه 

تبعا  الموجود المقابالت الفردية و تكون حسب الوضعيات المطروحة ونوع المشكالت -
 .أو البيداغوجي مالحظات من الفريق التربوي مستشار التوجيه أو  لمتابعة

المقابالت الجماعية و تكون موجهة خاصة للتكفل النفسي بالتالميذ المقبلين على  -
نة ذ السهادة التعليم المتوسط ، و شهادة البكالوريا ( و كذا تالمياالمتحانات الرسمية )ش

 األولى و السنة الثانية المقبلين على االمتحان االستدراكي .
بموجب لجنة اإلرشاد و المتابعة بالمتوسطة و التي تم تنصيبها  المشاركة في أعمال -

تولى مهمة حيث ي 2013أوت  29المؤرخ في  / 242/0.0.2المنشور الوزاري رقم 
متابعة الحاالت المطروحة وحضور االجتماعات المنعقدة على مستوى كل المتوسطات 

 .وعالجها لدراستها
تفعيل نشاط خاليا اإلصغاء و المتابعة النفسية و التربوية بالثانويات و التي تم تنصيبها  -

بصفة  20/08/2014المؤرخ في  14 /0.0.3/  291بموجب المنشور الوزاري رقم 
المالحظة  ظواهرالالتي تهدف أساسا إلى عالج و للخلية  ومنسقا شار التوجيه أمينامست
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فتح فضاء ب والمشكالتو حل الصراعات والفشل المدرسي لعنف كا في المؤسسة التربوية
 التكيف.على  ومساعدتهمأنماطهم السلبية التالميذ لتعديل  معالحوار البناء 

كل  لبات الحاجات اإلرشادية لدى التالميذ بإشراكحسب متطالقيام ببناء برامج إرشادية  -
 تحقيق أهداف اإلرشاد.من لهم صلة في 

 ظيم عمل مستشار التوجيه و اإلرشاد ووسائل عمله:نت -10

  في مقاطعة التدخل : 10-1

ة يتم تعيين مستشار التوجيه في مؤسسة تربوية يباشر هذا األخير عمله فيها بصف أنبعد 
هدف تمركز التوجيه المدرسي بتحديد مقاطعة التدخل و هذا بالصفة التي مدير دائمة و يقوم 

            إلى تغطية جميع المؤسسات التعليمية بخدمات التوجيه و هذا بمختلف مستوياتها 
 (. 140ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ()بن فليس ، مرجع سابق :  )

ا مهام مستشار التوجيه في هذ 1991نوفمبر 13المؤرخ في  827ويحدد القرار الوزاري رقم 
 المجال كما يلي :

يه سلطة مدير مركز التوج إلى: يخضع مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 2المادة
 المدرسي وإشرافه .

: يمارس مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني مهامه في مركز التوجيه 3المادة
 سية والثانويات والمتاقن .المدرسي والمهني وفي المدارس األسا

ية : يمارس مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني نشاطاته في مقاطعة جغراف4المادة
 تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم والتكوين يحددها مدير مركز التوجيه المدرسي.

ين فضال عن ذلك يقوم مستشار التوجيه و اإلرشاد بعملية االستقصاء عن مراكز التكو  و
من القرار  7، كما تنص عليه المادة المهني  المهني لجمع المعلومات حول هذا المسار

 يقوم مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالدراسات واالستقصاءات في مؤسسات "السابق :
 ."التكوين وفي عالم الشغل 
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 السنوي:البرنامج  -10-2

انب مكيفا لمقاطعته من ج هيا لنشاطاتيضع مستشار التوجيه المقيم بالثانوية برنامجا سنو 
ية نوعية التدخالت و من جانب تعدادها انطالقا من البرنامج العام للمركز و ذلك في بدا

           لمدير الثانوية قبل أن يسلم له نسخة منه لإلعالم (السنة الدراسية و يقدمه )يشرحه
يضم البرنامج السنوي  ( ، و04/12/1993المؤرخ في  245المنشور الوزاري رقم : )

          والوسائلاألهداف و األنشطة المبرمجة و  المحاور الكبرى لمهام مستشار التوجيه و
 كما هو موضح في النموذج التالي :

 مستشار التوجيه و اإلرشاد نشاط ( يوضح نموذج عن البرنامج السنوي ل 03جدول رقم )

 المحور :..................
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   1 2 3 4                      
 التوجيه واإلرشادالمصدر : وثائق عمل مستشار 

 البرنامج األسبوعي: 3 -10

اع الجتماأثناء  لتنظيم نشاطاته اليومية ، وذلكجيه و اإلرشاد مستشار التو  وثيقة هامة ينجزها
مع الفريق  -مراكز التوجيه حسب خصوصيات -التنسيقي األسبوعي أو نصف شهري 

      التقديري التقني ، حيث يتم برمجة نشاطاته تماشيا مع ما هو مقرر في البرنامج السنوي 
                 متابعة بعد مصادقة مدير مركزوالنسخة منه إلى مدير الثانوية لإلعالم  يقدم

 األسبوعي.عن البرنامج  نموذجاالموالي ويوضح الجدول  .التوجيه
 اإلرشاد.لمستشار التوجيه و  األسبوعي( يوضح نموذج عن البرنامج  04جدول رقم ) 

 مالحظات مساءا صباحا والتاريخ اليوم

    

 رشادالتوجيه واإل المصدر : وثائق عمل مستشار
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           أهمية البرنامج األسبوعي و السنوي في التنظيم المحكم للنشاطات المبرمجة  تتجلىو  
دفتر  على البرمجة األسبوعية و هبتدوين مستشار التوجيه يقوم في اإلنجازإذا حدث تأخير  و

 .إنجاز مهامه والتخطيط فيوهنا تتجلى أهمية إدراك الزمن  اليومي،النشاط 

  لسجالت:ا 4 -10 

    :هيمجموعة من السجالت و  بتنظيم نشاطاته وتدوينها فييقوم مستشار التوجيه و اإلرشاد 
  سجل المتابعة المدرسية : 10-4-1

متابعة التالميذ من  تكمن في مساعدة مستشار التوجيه واإلرشاد علىهذا السجل  وظيفة
ها النتائج المدرسية و تحليلالماضي الدراسي ، الوضعيات االجتماعية و النفسية ،  خالل

لتوجيه اقتراح او ، الرغبات  تشخيص المكتسبات القبلية، نتائج استبيان الميول و االهتمامات 
 يستغل في كل األنشطة والمجالس البيداغوجية.و ،  المسبق

 : المقابالتسجل  10-4-2

األساتذة أوليائهم و و  اليومية للتالميذالمقابالت بسجال خاصا مستشار التوجيه و اإلرشاد ينجز 
يدرج فيه أو يساعدون في تقديمها حيث  معينة، خدماتغيرهم ممن يحتاجون إلى و 

 لي :كما هو موضح في النموذج التا لهم،والخدمة المقدمة  الضرورية للمستقبلينالمعلومات 
 المقابالت( يوضح نموذج عن سجل  05رقم )جدول 

 التوجيه واإلرشاد المصدر : وثائق عمل مستشار

 سية.المسترشد فتنظم في ملف خاص بالمتابعة النفحالة أما المقابالت التي تستدعي متابعة 

 سجل النشاط اليومي : 4-3–10

ل اليوم عن يدون مستشار التوجيه و اإلرشاد في هذا السجل كل النشاطات المنجزة خال
مالحظاته  تدوينو  لبرنامجه األسبوعي تنفيذهطريق تلخيصها في حوصلة موجزة تبين مدى 

 .و النشاط الذي تم بدله  التغييرفي حالة إلغاء النشاطات المدرجة مع ذكر أسباب 

 مالحظات الجواب االنشغال القسم  المصدر االسم و اللقب التاريخ الرقم
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 ويوضح الجدول الموالي نموذجا عن هذا السجل:

 النشاط اليومي( يوضح نموذج عن سجل  06جدول رقم )

 مالحظات النشاطات المنجزة التاريخ ليوما
   الفترة الصباحية 

  الفترة المسائية
 التوجيه واإلرشادمستشار  وثائق عمل المصدر:

 التكوين:دفتر  10-4-4

 األيام في الملتقيات التكوينية و لمرافقة مستشار التوجيه واإلرشادسندا هذا الدفتر  يعتبر
مفتش لدانية الميالزيارات التكوينية  أوللبيداغوجيا فتشية العامة الدراسية التي تشرف عليها الم

 ء الخدمة أثناتكوينه في  عونايكون له و ، والمهنيالتربية الوطنية للتوجيه و اإلرشاد المدرسي 
  . أدائهتحسين  نموه في وظيفته وو 

 للنشاطات : التقنيةالبطاقات  6 -10

 اشياتمسية بإنجازها في بداية السنة الدرا اإلرشاده و تعتبر كوسيلة تقنية يقوم مستشار التوجي
المنهجي لنشاطات مستشار و العام  اإلطارتشمل و  السنوي.البرنامج أهداف ونشاطات مع 

 .2014عمراني، إليه ، كما أشارتقويموسائل وتخطيط و عرض و التوجيه من أهداف و 

 التربوية:المذكرات 7 -10

خطة ال إدراجوثيقة مالزمة للبطاقات التقنية يتم فيها  هيتسمى كذلك ببطاقات التدخل، و  و
       وع بحيث يحدد الموضواإلرشاد، التي يقدمها مستشار التوجيه اإلعالمية المنهجية للمادة 

 و طريقة التقديم و أخيرا عملية التقويم . ومؤشراتها و الكفاءة المستهدفة
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 التقارير: 8 -10

تي والنشاطات الالتي يقوم بها  الخدماتارير مختلفة حول تقبإنجاز التوجيه  يقوم مستشار
 المثال: على سبيل(  142-141 سابق:مرجع  فليس،)بن  وتذكر يشارك فيها،

 ثالثي.تقارير فصلية خاصة بنشاطات مستشار التوجيه خالل كل  -

 لناشطات مستشار التوجيه المدرسي .سنوية تقارير  -
 و الخاصة بكل مستوى . اإلعالميةحصص تقارير تقنية تقويمية بعد تقديم ال -
 .داخل مقاطعة عملهتقارير مختلفة عن بعض األنشطة التي يؤديها مستشار التوجيه  -

 : خالصة
   ا ومهام القائم عليه والمهني،مفصل لعملية التوجيه واإلرشاد المدرسي بعد التطرق ال

في تربية اختياراته خدماتها في تنمية شخصية الفرد ومساعدته على أهمية جليا  يتضح
 الحياة الدراسية والمهنية التي تضطلع إليها مرامي وأهداف العملية التربوية.

الذي تظهر و ، واإلرشاد محتوى العمل الذي يقوم به مستشار التوجيه أهمية  كما يتضح
 خدمةوالوسائل المستوالمستويات التعليمية  اتومتنوعة من حيث النشاط عديدة أدوارافيه 
متوسطات القطاع خاصة  كبعد الظروف التي يعمل بها ، ناهيك عن ت المستهدفةوالفئا

 شاقة ومكلفة للجهد والوقتفي المناطق الصحراوية أين تصبح زيارات مستشار التوجيه 
به بما تتطلومتابعتهم الكبير للتالميذ الذي يستحيل عليه معرفتهم  التعدادإلى إضافة 

 أهداففأنى يستطيع مساعدته بشكل يحقق واإلرشاد ،  األهداف الواعية لعملية التوجيه
 ؟التربوية  المنظومةإلى تحقيق أهداف  التي تسعىالتوجيه 

        التي تتطلب مستويات كبيرة من الدافعية اإلنسانيةوأمام خصوصية هذه العملية 
ر واوالتوفيق في تقديم خدماتها في كل األط،  للقيام بهاومجهودات جبارة ، في العمل 
عن هذه الجوانب المتعلقة  واإلرشاد نتساءل عن مدى رضا مستشار التوجيهالتعليمية 

ي سنتناوله ف وهو ماالواقع الميداني ، بعمله ومدى تأثيرها على دافعيته لإلنجاز من 
 . الجانب التطبيقي من هذه الدراسة 

  



الخامسالفصل   
المیدانیةاإلجراءات المنهجیة للدراسة   

 أوال : الدراسة االستطالعیة

 تمهید
  االستطالعیة الدراسة أھداف -1
 االستطالعیة الدراسة حدود -2

  البشریة الحدود 2-1
  الزمنیة الحدود 2-2
  المكانیة الحدود 2-3

 االستطالعیة الدراسة عینة مواصفات -3
 الستطالعیةا الدراسة أدوات -4
 ألدوات الدراسة االسیكومتریة الخصائص -5
 

 ثانیا : الدراسة األساسیة :

منھج الدراسة األساسیة  -1  

حدود الدراسة األساسة -2  

الحدود الزمانیة     2-1                      

الحدود المكانیة  2-2                      

حجم و مواصفات عینة الدراسة األساسیة-3  

وصف أدوات الدراسة األساسیة  -4  

إجراءات تطبیق أدوات الدراسة األساسیة  -5  

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة.  -6  

 خالصة
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 تمهيد:
في تفسير الظاهرة موضوع  االعتماد عليهايمكن  دقيقةقصد الوصول إلى نتائج 

منهجية الخطوات القامت الباحثة باعتماد ، وتعميمها على المجتمع األصليالدراسة 
 اإلجراءات المنهجيةحيث تناولت في هذا الفصل ، البحوث العلميةالمتعارف عليها في 

       لمكانيةالزمنية وا الدراسة حدود، أهدافها  وراسة االستطالعية بدءا بالدالميدانية  للدراسة
      سةألدوات الدرا ةــــــالخصائص السيكومتريقياس إلى ، إضافة وخصائصها العينةتحديد  ثم
 ووصف األدوات المستخدمة وعينة الدراسة األساسية ،  المنهج المستخدمالتطرق إلى  ثم

  توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.، وأخيرا  وطريقة تصحيحها

 االستطالعية:الدراسة  أوال:

 لى:إ الميداني نهدف من خالل هذا اإلجراء :االستطالعيةأهداف الدراسة  -1

اس واستبيان لقي، بيان لقياس محددات الرضا الوظيفياستأدوات القياس المتمثلة في إعداد 
 .شاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني دافعية اإلنجاز لدى مست

لى تجريبها ع التعرف على ميدان البحث و ة ألدوات القياس بعدــإجراء التعديالت الالزم 
الوقت ا كذو للفقرات المشكلة ألدوات القياس  مدى فهم أفراد العينةمعرفة  و المبحوثة،العينة 

 لإلجابة.المستغرق 

 .تذليلهافي إجراء الدراسة األساسية والعمل على  ةباحثحصر الصعوبات التي قد تواجه ال

 . الخصائص السيكومترية اختبارالتأكد من صالحية أدوات القياس من خالل 
 حدود الدراسة : -2

 :الحدود المكانية 2-1
 :ذكرها التاليةأجريت الدراسة االستطالعية بمراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

  .رشاد المدرسي والمهني لوالية غليزانمركز التوجيه واإل-
  .درسي والمهني لوالية مستغانممركز التوجيه واإلرشاد الم-
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 .اد المدرسي والمهني لوالية تيارتمركز التوجيه واإلرش -
 كذاو ،  ن () غليزا الباحثة الوالية التي تسكن بهاوقد تم اختيار هذه المراكز نظرا لقربها من  

اسة در واهتمامهم بموضوع ال، المدرسي والمهني مراكز التوجيه واإلرشاد تجاوب مدراء نظرا ل
 والتسهيالت المقدمة من قبلهم.

 الحدود الزمنية: 2 -2
                    ي المدرسي والمهن واإلرشاد لنشاطات مراكز التوجيهالتنظيمي المميز نظرا للطابع 

 فقد امتدت المدة الزمنية شهرية ،  أسبوعية أو نصفبعقد اجتماعات تنسيقية  و القاضي
 .2015 ديسمبر 10إلى  أكتوبر 15 من الدراسة االستطالعية إلجراء 

 البشرية:الحدود  2-3
ه في مستشاري التوجي والمتمثلةتمثلت الحدود البشرية في الفئة المستهدفة من الدراسة 

 .الذكرالمدرسي والمهني التابعة لمراكز التوجيه السالفة  واإلرشاد

 عينة الدراسة االستطالعية : مواصفات -3
 من حيث الجنس: 3-1 

 

و كما ه مستشارة،( 71)و امستشار ( 31)على فردا موزعين(  102) عينة الدراسة االستطالعية منتتكون 
 موضح في الجدول التالي:

 توزيع العينة حسب الجنسيوضح  (:07)جدول رقم 

 المجموع اناث ذكور الجنس
 102 71 31 العدد

 100 69.60 30.39 النسبة 
من فئة الذكور التي بلغت  أكبر( %69.60يالحظ من الجدول أن فئة اإلناث البالغة )

(30.39%). 
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 السن:من حيث  3-2

 ي :فئات عمرية موضحة في الجدول التال أربعتتوزع عينة الدراسة االستطالعية على 

 توزيع العينة حسب السن يوضح  (:08جدول رقم )

 المجموع فما فوق50من  49-40من 39-30من  30قل من أ السن

 102 04 26 53 19 العدد

 100 3.92 25.49 51.96 18.62 النسبة 

         فئة تتمركز في ال لعينة الدراسة االستطالعية يالحظ من الجدول أن أكبر فئة عمرية

 .% 25.49( بنسبة 49-40ئة )ف، تليها (% 51.96سنة ( بنسبة ) 39-30)من 

 األقدمية:من حيث  3-3

 :التالي في الجدولكما هو موضح على ثالث فئات تتوزع عينة الدراسة االستطالعية 

 توزيع العينة حسب األقدمية يوضح  (:09جدول رقم )

 المجموع 20أكثر من  سنة20-11من نواتس10-1من األقدمية

 102 07 30 65 العدد

 100 6.86 29.41 63.72 النسبة 

ا سنوات ( مم10-1( تمحورت في الفئة ) من % 63.72الجدول أن أكبر نسبة )يالحظ من 

 رشاد.واإلأكثرهم حديثي العهد بمجال التوجيه االستطالعية يدل على أن أفراد العينة 

 العلمي: التخصص من حيث 3-4

 كما هو موضح الجدول  علمية ثالث تخصصاتتتوزع عينة الدراسة االستطالعية على 

 العلمي توزيع العينة حسب التخصص (:10جدول رقم )

 المجموع علوم التربية علم االجتماع علم النفس التخصص

 102 10 40 52 العدد

 100 9.80 39.21 50.98 النسبة 

    عينة الدراسة االستطالعية ذات تخصص علم النفس بلغت يالحظ من الجدول أن 

ص في عطاء األولوية لهذا التخصإلوهو أمر طبيعي نظرا  نسبة،أكبر مشكلة ( % 50.98)

بة ، فيما تشكل نس (% 39.21تخصص علم االجتماع بنسبة ) يليهاثم  التوظيف،عملية 

 االستطالعية.عينة الدراسة من تخصص علوم التربية جدا ضئيلة 
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 من حيث المؤهل العلمي : 3-5

 ل التالي :موضحة في الجدو  مؤهالت علميةتتوزع عينة الدراسة االستطالعية على أربع 

 : المؤهل العلمي(:توزيع العينة حسب 11جدول رقم )

 المجموع ماجستير  ماستر ليسانس  DEUAدراسات تطبيقية السن

 102 01 17 75 09 العدد

 100 0.98 16.66 73.52 8.82 النسبة 

(  ليسانس )        يالحظ من الجدول أن أغلب أفراد عينة الدراسة االستطالعية من حاملي المؤهل العلمي

 في التوظيف . حاليا  (، وهي الشهادة المطلوبة % 73.52ممثلة بنسبة ) 

 أدوات الدراسة : -4

 اتمحدد استبيانوالمتمثلة في  المدروسة،متغيرات الحسب  استبيانينقامت الباحثة بتصميم 
 : على النحو التاليوهو ما سنوضحه ، دافعية اإلنجاز  واستبيانالرضا الوظيفي 

 الوظيفي:الرضا محددات  استبيانتصميم  1 -4

في واإلرشاد المدرسي والمهني الرضا الوظيفي لدى مستشار التوجيه  استبيان تصميمتم 
 بعضإلى باإلضافة  سابقة،ال والدراسات المتغير،ضوء األطر النظرية التي اهتمت بهذا 

 يلي:ضيح ذلك فيما ويمكن تو  الوظيفي،الرضا المقاييس العالمية والمحلية التي تناولت 

  األطر النظرية : -أ

 :استفادت الباحثة من مطالعتها للنظريات المفسرة للرضا الوظيفي وخاصة 

ي بناء بعد ي تقدير وتحقيق فالباحثة حيث استفادت  منها  نظرية ماسلو لسلم الحاجات
 (Levy-Leboyer,2006,Nicolaieff,2008 .2005الخضر،،2006عياصرة،.2002الذات)سلطان،

في بناء بعد محتوى العمل وقيمة  منها الباحثة حيث استفادت يرزبزغه فريدريكنظرية  
 (1991دي سي زالقي ،  .2000ماهر، ،1990شهيب، .2009جلدة،) .والنمو الوظيفي اإلنجاز

حيث استفادت منها الباحثة في بناء بعد  ونظرية القيمة إلدوين لوك نظرية المساواة آلدمز
 (1999ماهر ، عياصرة ، الخضر ، ياسين وآخرون ، . 1994مشعان ،) الفرص الترقي
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  والمحلية: والعربية المقاييس العالمية -ب

 هي:الوظيفي و  المعدة لقياس متغير الرضاواالستبيانات استفادت الباحثة من بعض المقاييس 

 للرضا الوظيفي العام .مقياس منيسوتا 

  (172-171)مرجع سابق :الرحمان صالح األزرق إعداد عبد  للمعلم،الرضا الوظيفي مقياس 
 .الذات بتحقيقعد الخاص بواستفادت منه الباحثة في بناء ال

( 1429-1428، إعداد إيناس فؤاد نووي ) التربوييناستبيان الرضا الوظيفي لدى المشرفين 
 خاصة رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ، وقد استفادت منه الباحثة في بناء بعض الفقرات ال

 : وهيببعد محتوى العمل وبعد تقدير الذات 

 ة ودقيقةالمهام المطلوبة في عملي واضح -  بعد محتوى العمل : -

 ير من العائلةعملي في التوجيه واإلرشاد مصدر فخر وتقد -بعد تقدير الذات:  -

 عملي في التوجيه واإلرشاد يوفر لي مركزا اجتماعيا مرموقا -                    

 جيه واإلرشاد يمكنني من الحصول على ما أستحق من تقديرعملي في التو -               

 رسالة ماجستير (،2008استبيان العوامل المسببة للرضا الوظيفي ، إعداد أحمد حويحي )
عد غزة وقد استفادت منه الباحثة في بناء بعض الفقرات الخاصة  بب–بالجامعة اإلسالمية 

 يلي :الذات كما  تحقيق

 في التوجيه واإلرشاد مؤشرا على كفاءتي . أشعر أن عملي -                    

 ابق() الخيري ، مرجع س الشابحياستبيان الرضا الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية إعداد 

استبيان حول وجهة نظر مستشاري التوجيه المهني والمدرسي حول عملية تفعيل دورهم في 
 في علم النفسرسالة ماجستير ،  (2014-2013) ية من إعداد عمراني محمدالمؤسسات التربو 

 . بجامعة وهران
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 المهني :مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي و  آراءاستطالع  -ج

قامت الباحثة من خالل حضورها لالجتماعات التنسيقية التي تعقد نصف شهريا بمركز 
 عاداألب حوليزان باستطالع رأي العينة المبحوثة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لوالية غل

هم حول محتوى المهام المسندة إلي وجهة نظرهموذلك من خالل إبداء ، لالستبيان  المكونة
لك وذ، واإلرشاد ونوعية التكوين وفرص الترقية والظروف التنظيمية لعمل مستشار التوجيه 

 .  لدراسةا متغيرحتى تتمكن الباحثة من بناء تصور شامل حول 

                   والتي  لمقياس الرضا الوظيفيصياغة الصورة المبدئية وعلى هذا النحو تمت 
 التالي:كما هو موضح في الجدول  (، 1) الملحق أبعاد بستةفقرة  55على اشتملت 

 مكونات مقياس الرضا الوظيفيل األوليةالصورة  (: يوضح12جدول رقم )
 عدد الفقرات  األبعاد 

 11 محتوى العمل

 06 فرص الترقية

 09 النمو الوظيفي

 07 ظروف العمل

 10 تقدير الذات

 12 تحقيق الذات 

 55 المجموع

 :وإعطاء الدرجاتمقياس الاإلجابة على -4-2

                   لإلجابة على مفردات مقياس الرضا الوظيفي تم استخدام سلم ليكرت الخماسي 
الرضا سمة وذلك ألن معارض بشدة ( ،  –معارض  –ال أدري  –ق مواف –) موافق بشدة 

 التي تعبر عن تنظيم عصبي ومعرفي ونفسي للفرد  من االتجاهات النفسية تعتبرالوظيفي 
دون الخماسي  التدريج المنطقيهذا بناء على  كمي الستجاباته تقدير حتى يتمكن من إعطاء

من أسهل المقاييس  يعد ( 323:2010 ،وآخرون  عمر محمودحسب )وسلم ليكرت  .تقييد
تطبيقا وأكثرها شيوعا في قياس االتجاهات، واستخدمه ليكرت نفسه لقياس االتجاهات نحو 
المحافظة التقدمية والمرأة مثال . ويتلخص المقياس في إعطاء الفرد عبارات بعضها مؤيد 
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ابة أولها أعلى يتبع كل عبارة خمسة مستويات لإلج، و لموضوع معين وبعضها معارض له 
 وآخرها أعلى  درجة  في المعارضة ". درجة في الموافقة 

االختيار الذي يناسب  ( أمامx)المستجوب بوضع عالمة  تكون إجابات وعلى هذا النحو
ت فإذا كانت إيجابية تعطى الدرجا الفقـرة،نوع وتعطى الدرجات حسب وجهة نظره وقناعته 

 يلي:كما 
 معارض       معارض بشدة   افق            ال أدري         موافق بشدة            مو

05                           04               03                  02                     01 

 يلي:وإذا كانت سلبية تعطى درجات عكسية كما 

 معارض بشدة   موافق بشدة            موافق            ال أدري          معارض    

01                        02                  03                     04                   05 

 دافعية االنجاز: استبيانتصميم  4-3

ياس مق إعدادارتأت إال أن الباحثة  ،بالرغم من وجود مقاييس عديدة لقياس دافعية اإلنجاز
 عمل ليقيس دافعية اإلنجاز في مجال مدرسي والمهنيمستشاري التوجيه واإلرشاد البخاص 

 المقاييس األطر النظرية و ، وذك بعد اإلطالع علىالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 : المعدة لهذا الغرض 

 األطر النظرية : -أ

 :وهياعتمدت الباحث على النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز 

 (2013.معمرية ،2007يونس، )بني H.Murray Theory 1938نظرية هنري موراي -

 (.2013.معمرية ،2002) سلطان ، Meclelland Theory 1967نظرية دفيد ماكليالند -

 (2000، خليفة . 2005طار،نالق. عسكر ) 1969Atkinsion theoryنظرية أتكنسون  -

 ( (2000خليفة،  . 2005طار،نالق. عسكر .، ) معمرية Attribution Theoryنظريات العزو  -
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  والمحلية: والعربية المقاييس العالمية -ب

 وهي: اإلنجازدافعية المعدة لقياس واالستبيانات استفادت الباحثة من بعض المقاييس 

 ، مرجع سابق( الخيري ) 1986مقياس دافعية اإلنجاز لمحمد جميل منصور -

والذي قام  ، (Nemov.R.C.1990وسي نيموف ر.س )مقياس دافعية االنجاز للباحث الر -
            (215-197:سابق  مرجع) بني يونس ،  2004سنة بترجمته بني يونس محمد 

 واستفادت منه الباحثة في بناء  بعد التخطيط للمستقبل في الفقرة التالية :

 أهتم بمخططاتي المستقبلية أكثر من السعي لتحقيقها في الواقع. -  

 لتحسين أدائي ل فإنني على األرجح أبذل كافة مجهوداتيلم أتوصل الى ما خططت له في العمإن  -

                                            1970Hermansلهرمان للراشدينز قياس الدافع لإلنجا اختبار -

ة ببعد واستفادت منه الباحثة في بناء الفقرات الخاص، ( 335- 331 مرجع سابق:، معمرية )
             عادة أقل مما خططت أن أعمله من قبلأعمل - :الطموح والمثابرة

 إذا لم أصل إلى هدفي فإنني أجد من الصعوبة أن أحاول مرة أخرى  -           

 عندما أبدا في عمل ما فال أنهيه بنجاح على اإلطالق. -           

 ندما أقوم بعمل شيء صعب فإنني أتخلى عنه سريعاع-            

     تنمية مهاراتي ال قيمة له في الواقع أن إنفاق قدر كبير من الوقت في أرى  -           
 .(343- 341:مرجع سابق) معمرية،  1977محمود عبد القادر محمد للالنجاز استبيان الدافع  -

 .(345-344 :مرجع سابق) معمرية ، 1993بع النابلسي ساستبيان الدافع لإلنجاز لنظام  -

 (158-157:جع سابقمر ) ، إعداد عبد الرحمان صالح األزرق مقياس دافعية االنجاز -
    :يلي كما الطموح والمثابرةالمسؤولية،  الفقرات الخاصة ببعدمنه الباحثة في بناء استفادت 

 د المسؤولية : كثيرا ما أتأخر في إنجاز مهامي إن كانت ظروف عملي تسمح بالفوضىبع-
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    بعد الطموح : -

 لقيام بأي عمل يطلب مني مهما كلفني ذلك من جهد ووقتأطمح ل-             

 مة يخص عملي من تعديالت مه أسعى دائما إلى إضافة ما-               

 اف أخرى إذا حققت أهدافي الحالية ال يعني عدم التخطيط ألهد-              

  بعد المثابرة  :-

 توجيه واإلرشادأشعر أنني مجتهد ومثابر في مجال ال-                

 مكنني أداء نفس العمل لمدة طويلة دون الشعور بالمللي-                

ناء الباحثة في بمنه واستفادت ،  2006محمد خليفة عبد اللطيف استبيان الدافع لإلنجاز ل -
 :المسؤولية والتخطيط للمستقبل وإدراك الزمنالطموح ، عد ببالفقرات الخاصة 

 يهمني الوصول إلى أعلى التقديرات في عملي ال-  بعد الطموح : 

 أفضل األعمال التي تتطلب جهدا كبيرا - بعد المسؤولية :

 عتقد أني أقوم بعملي على أكمل وجه أ  -                

 أحرص على متابعة أعمالي ضمن جدول زمني مخطط له - بعد إدراك الزمن : 

 .الشركاء أحرص على االلتزام بمواعيدي في العمل مع كافة -

 أفضل القيام باألعمال التي تتسم بالتحدي أمام اآلخرين -      : بعد التنافس 

 أرى أن التخطيط للمستقبل من أنجع السبل الستثمار الوقت.-بعد التخطيط للمستقبل :

 الماضي.المستقبل عن  يهمني كثيرا التفكير في إنجازات -           

 المشرف.مالحظات األستاذ  -ج
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تم تحديد أبعاد المقياس في ضوء ما أكدته النظريات المتخصصة في مجال دافعية  ولقد
شار ى مستاإلنجاز وما أكدته الدراسات والمقاييس السابقة، ومع ما يتناسب والمهام المسندة إل

 .التوجيه واإلرشاد المدرسي 

لتوجيه وخلصت الباحثة إلى تحديد ستة أبعاد أساسية ترى أنها ذات أهمية في مجال ا
رشاد وتعبر عن المواقف التي يتفاعل معها مستشار التوجيه واإلواإلرشاد المدرسي والمهني 

 زلمقياس دافعية اإلنجاوعلى هذا النحو تمت صياغة الصورة المبدئية  .داخل محيط عمله 
كما هو موضح في الجدول  ( 2الملحق رقم  ) أبعادبستة  فقرة 58على والتي اشتملت 

 :التالي 

 (: يوضح الصورة المبدئية لمكونات مقياس دافعية اإلنجاز13ول رقم )جد

 عدد الفقرات  األبعاد 

 12 تحمل المسؤولية

 11 مستوى الطموح

 10 مستوى المثابرة

 08 التنافسمستوى 

 08 إدراك الزمن

 09 التخطيط للمستقبل

 58 المجموع

 اإلجابة على المقياس وإعطاء الدرجات: 4-4

                         ثالثة بدائل  استخدامتم  اإلنجاز دافعيةمقياس مفردات على لإلجابة 
وهي نفس البدائل التي استخدمها صالح األزرق في ال تنطبق (  –إلى حد ما  –) تنطبق 

 أمام(  x، حيث يجيب عنها المستجوب بوضع عالمة )افعية االنجاز لدى المعلمينقياسه لد
انت وتعطى الدرجات حسب نوع الفقـرة ، فإذا ك . ب وجهة نظره وقناعتهاالختيار الذي يناس

        تعطى الدرجات كما يلي : أي أنها تؤيد اتجاه الخاصية  إيجابية
 تنطبق             إلى حد ما             ال تنطبق                            

03                   02                  01 
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  :درجات كما يليالتعطى أي إذا كانت تعارض اتجاه الخاصية  السلبية،الة الفقرات وفي ح
 تنطبق             إلى حد ما             ال تنطبق

01                   02                  03 

 رحيث تعتبخصائص العينة وسمة دافعية االنجاز  سلم التقدير هذا يناسبوترى الباحثة أن 
                         العينةكونات الشخصية التي تفترض أن تكون موجودة لدى كأحد م

ي ، وهو نفس السلم الذ منخفضةبدرجة كبيرة أو متوسطة أو  ) مستشار التوجيه واإلرشاد(
 .ن اعتمد في مقياس التوجه نحو اإلنجاز اليزنك وويلسون، ومقياس دافعية اإلنجاز لراي ل

 رية ألدوات القياس :لخصائص السيكومتا -5

 مقياس الرضا الوظيفي : 5-1

                   وضع لقياسه " يعتبر االختبار صادقا إذا كان" يقيس ما الصدق : 5-1-1
ظيفي و من صدق مقياس الرضا ال للتأكد الباحثةاعتمدت . و (208، مرجع سابق،  معمرية )

 :يلي وضح فيمامكما هو من الصدق  نوعينعلى 

 : محتوى الصدق -أ

من أساتذة  امحكمأستاذا  20على الوظيفي  الصورة المبدئية لمقياس الرضاتم عرض  
مختصين في علم النفس بكل من جامعة مستغانم ، المركز الجامعي غليزان ، وجامعة 

ة المقدم وعناصر التقييم ولقد احتوت التعليمات منها.  15تم استرجاع و  وهران ومعسكر ،
 صر التالية :على العنا لألساتذة

 إشكالية الدراسة وفرضياتها ومتغيراتها.، أهدافهاتوضيح إطار الدراسة و  -
 يانلالستب والسلم المستخدم في اإلجابة وطريقة التصحيح البدائل مدى مالئمة  تقييم -
يما فوعالقة األبعاد  الدراسة،واألبعاد لموضوع  لكل بعد تقييم مدى مناسبة الفقرات -

 .(، اقتراح تعدلغير مناسبة ،  مناسبة،)  رباعيبينها وفق سلم 
 أخرى مالحظات  التعليمة،وضوح  المستخدمة،مدى وضوح الفقرات واللغة  -
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والتي   Lawsheبحساب درجة صدق كل عبارة اعتمادا على طريقة لوش  قامت الباحثة 
 تحسب من المعادلة التالية :

 ن         0.5 -ة صدق العبارة =   مــــــدرج

 (203:2008 ،سعد عبد الرحمانن            )0.5                           

 قيمة 0.5حيث تمثل م عدد الحكام الذين اتفقوا على صدق العبارة، ن عدد جميع الحكام، 
 العبارة.  تمثل درجة صدق  المحصل عليها الدرجة وثابتة 

 15منا هذا عدد الحكام وفي مقا الحكام، عددويعتمد الحد األدنى للدرجة المطلوبة على 
حسب ذات  0.05لتكون دالة عند مستوى  0.49المطلوبة يقابلها الحد األدنى للدرجة 

 .المرجع

 لية:التاالنتائج  هاتمخضت عن ،فقرةومالحظات األساتذة عن كل  تحكيمالنتائج بعد تفريغ  و

 :مالحظات خاصة بالفقرات -أ

درجة وهي أكبر من الحد األدنى لل 0.60جتهافقرة فاقت در  50تم قبول الفقرات المقبولة: 
 .0.49المطلوبة 

 في الجدول الموالي: ةمبينفقرات  05تم حذف : المحذوفة الفقرات
 ( يوضح الفقرات المحذوفة من استبيان الرضا الوظيفي14جدول رقم ) 

 البعد الفقرة الرقم

 عملمحتوى ال عملي ال يسمح لي بتطوير معارفي وخبراتي في الميدان  6

 عملي يشعرني بالمتعة في القيام بالنشاطات المخصصة له  8

 عملي يسمح لي بالمشاركة في اتخاذ القرارات  11

 تقدير الذات عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر فخر وتقدير من المجتمع  37

 ظروف العمل أرى  أن الوقت المخصص للعمل ال يناسب  تغطية جميع نشاطاتي  27
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 لوتعدي ذات االتجاه المعاكس للسمة صياغة الفقراتتركزت حول إعادة  :المعدلة الفقرات
 يلي:كما  بعض الفقرات

 من استبيان الرضا الوظيفي المعدلة( يوضح الفقرات 15جدول رقم ) 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الرقم

في عملي محددة بصفة واضحة  المهام المطلوبة المهام المطلوبة في عملي واضحة ودقيقة  02  

باستغالل قدراتي  عملي يسمح لي عملي يسمح لي باستغالل قدراتي ومهاراتي 03  

عملي يوفر لي إمكانية التخطيط الشخصي للنشاطات  04

 التي أقوم بها 

عملي إمكانية التخطيط الذاتي للنشاطات التي يوفر لي 

 أقوم بها 

اتيعملي يسمح لي باإلبداع في نشاط 05  يسمح لي عملي باإلبداع في نشاطاتي  

عملي ال يتيح لي الحرية في اختيار الطرق التي أؤدي  07

 بها نشاطاتي  

الحرية في اختيار الطرق التي أنجز عملي يتيح لي 

 بها نشاطاتي  

 يتيح لي عملي فرص اكتساب خبرات جديدة عملي ال يتيح لي فرص اكتساب خبرات جديدة 09

يتطلب أي مهارات عملي ال  10  يتطلب عملي مهارات مختلفة  

توجد فرض غير متكافئة للترقية بين الزمالء حاملي  توجد فرص غير متكافئة للترقية بين الزمالء  13

 نفس الشهادة في قطاع التعليم 

تقلد مناصب عليا يتيح لي عملي عملي اليتيح لي تقلد مناصب عليا 16  

طلوب الحتياجاتي الوظيفية يتم تزويدي بالتكوين الم 20  التكوين الذي أتلقاه  يلبي احتياجاتي الوظيفية  

أستفيد من فرص حضور مؤتمرات وندوات علمية في  21

 مجال عملي

 أستفيد من فرص حضور مؤتمرات وندوات علمية 

ة في مجال يقوم مدير المركز بتقييم إنجازاتي الشخصي يقوم مدير المركز بتقييم إنجازاتي وتطويرها  25

 عملي وتطويرها 

 موقع مكتب عملي ال يسهل على أداء مهامي  29

 

 موقع مكتب عملي غير وظيفي  ألداء مهامي 

التعداد الكبير للتالميذ في القطاع ال يسمح لي بإنجاز  32

 مهامي 

 أنجز مهامي بسهولة رغم التعداد الكبير للتالميذ 

وتقدير من عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر فخر  35

 العائلة 

عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر تقدير من قبل 

 عائلتي 

عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر فخر وتقدير من  36

 زمالء العمل 

عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر تقدير من قبل 

 زمالء العمل 

عملي في التوجيه واإلرشاد يوفر لي مكزا اجتماعيا  40

 مرموقا

ي في التوجيه واإلرشاد مزكزا اجتماعيا يوفر لي عمل

 مرموقا

أشعر بالرضا عن حياتي من خالل عملي في التوجيه  عملي في التوجيه واالرشاد مصدر رضا في حياتي  46

 واالرشاد 

عملي في التوجيه واإلرشاد ال يمكنني من تحقيق  47

 أهدافي 

تمكنت من تحقيق أهدافي المهنية  من خالل عملي في 

ه واالرشادالتوجي  

عملي في التوجيه واإلرشاد لم يمكنني من تحقيق  48

 المستوى الذي كنت أطمح اليه

لم أحقق طموحاتي من خالل عملي في التوجيه 

 واإلرشاد

عملي مكنني من تحقيق الصورة التي تمنيتها في  51

 الحياة

 أشعر بإثبات وجودي في الحياة من خالل عملي

اد يشعرني بتحمل المسؤوليةعملي في التوجيه واإلرش 54 أشعر بتحمل المسؤولية من خالل عملي في التوجيه  

 واإلرشاد

 أشعر بأني ناجح في مجال عملي  55

 

 أشعر بأني نجحت إلى حد كبير مجال عملي 
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  الفقرات التي تمت إضافتها :

توجيه ر العلى إدراج النشاطات الفعلية التي يقوم بها مستشااألساتذة المحكمين معظم  اتفق 
ي وهي ) اإلعالم المدرسي ، التقويم البيداغوجي ، التوجيه التربو في بعد محتوى العمل 

تشير إلى عدم تفصيل النشاطات ( التي 08حيث حذفت الفقرة رقم ) ( والمتابعة النفسية
إضافة الفقرات  وتم بدلها(، في القيام بالنشاطات المخصصة له عملي يشعرني بالمتعة)

  :التالية

ار أرى أن إجراءات التوجيه تمكنني من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمس -
 .الدراسي للتالميذ

 .الحصص اإلعالمية مع التالميذأشعر بالمتعة في القيام ب -

 للتالميذ.ال أجد الوقت الكاف للمتابعة النفسية  -

 ويم للنتائج المدرسية .التعليمية يؤثر سلبا على عملية تق أرى أن تعدد المستويات -

 وذلك ألهميتها في كفايةدة التكوين في البعد الخاص بالنمو الوظيفي إضافة فقرة خاصة بم-
رامج من خالل األهداف المسطرة للب واإلرشادتلبية االحتياجات الوظيفية لمستشار التوجيه 

   ي:التالوتمت صياغتها على النحو ، حسب أراء األساتذة المحكمين التكوينية 

 التكوينية.لتحقيق أهداف البرامج أرى أن مدة التكوين الذي أتلقاه كافية  -

تشار وذلك ألن مسخاصة بوسيلة النقل في البعد الخاص بظروف العمل  إضافة فقرة-
 وهناك مؤسسات بعيدة جدا فيما، يتنقل من مؤسسة ألخرى ألداء عمله واإلرشاد التوجيه 

 وية، وتمت صياغتها على النحو التالي:بينها خاصة في المناطق الصحرا

 تنقل بالمؤسسة ال يعيقني في أداء مهامي بالمتوسطا عدم وجود وسيلة -
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 الوظيفي:ضا الر  الستبيان محدداتالصورة النهائية -ج

بعد إجراء بعض التعديالت الخاصة بإعادة صياغة  لالستبيانتبلورت الصورة النهائية  
أصبح المحكمين حيث اقتراحات األساتذة بناء على  فقرات 06بعض الفقرات وإضافة 

 فقرة موزعة على ستة أبعاد. 56 المقياس متكون من

 املي : ــــــــــــالصدق الع-ب

 كشافيللتأكد من الصدق العاملي لمقياس الرضا الوظيفي اعتمدنا على التحليل العاملي االست
 وفق الخطوات المنهجية التالية :

 :لمصفوفة للتحليل العاملي االستكشافي الحكم على قابلية امقاييس أو محكات -1

 .إحصائياودالة  0.30غلب معامالت االرتباط تتعدى  أ -أ

، فال يوجد مشكلة ارتباط 0.0001،أكبر من  االرتباطاتدد مصفوفة القيمة المطلقة لمح-ب
  ذاتي في المتغيرات .

 الذي يجب أن Kaiser-Meyer-Olkin ماير-مالءمة حجم العينة وفق اختبار كايزر –ج 
، وهي قيمة البأس بها حسب ما 0.64الذي بلغت قيمته  و، 0.50يكون معامله أعلى من 

 يعتبر أن قيم هذا المؤشر التي تتراوح من: "  (304يشير إليه ) تيغزة ، مرجع سابق :
قيم وال ،جيدة جدا  0.90إلى 0.70والقيم التي تتراوح من  ،ال بأس بها  0.70إلى 0.50

 .وبناءا على ذلك تعتبر العينة كافية،  "هي ممتازة0.90التي تتعدى 

 غحيث بل إحصائياداال   Bartlett's Test of Sphericity تيجب أن يكون اختبار برتلي-د
 مما يدل على أن مصفوفة االرتباطات تتوفر على الحد األدنى من،  0.00 الداللةمستوى 

 معامالت االرتباط .
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ووفقا ،   Measure of sampling adequacy (MSA)ية التعيين لكل متغير مقياس كفا-ه
في  MSAتظهر قيم حيث ، 0.50لمحكات كايزر فيجب أن تكون هذه القيم أعلى من 

 .0.50متجاوزة القيمة الحرجة  الصنف السفليلخاليا القطرية  معامالت االرتباط في ا

 طريقة استخراج العوامل -2 

   Principal components analysais(pca)ريقة المكونات األساسية تم االعتماد على ط
                  الخطأ.التي تعتمد على التباين الكلي بما في ذلك التباين الخاص وتباين 

 يد العوامل المستخرجة :المحكات المعتمدة في تحد -3

ريقة أن الحد هذه الط ، والمنطق الذي تقوم عليه(1) القيمة المميزة أكبر من محك كايزر-
سره األدنى من التباين الذي يفسره العامل يجب أن يكون أكبر ممن مقدار التباين الذي يف

 .(46المتغير المقاس الواحد ) تيغزة ، مرجع سابق :

على المحور األفقي  يبين رقم العاملشكل بياني وهو:"  scree plotمحك منحنى المنحدر -
المحور الرأسي ومن خالله يمكن تحديد العدد األقصى من ويبين الجذور المميزة على 

العوامل التي يمكن استخالصها عند النقطة التي يتحول فيها المنحنى إلى خط مستقيم 
 (191- 190: 2011نجم ، و بركات) "تقريبا

اينات الذي يعطينا النسبة التي يفسرها كل عامل من التبمحك نسبة التباين المفسر الكلي  -
 للمتغير. الكلية

ها التي تفسر  نسبة التباين في كل فقرةالتي تشير إلى  االشتراكياتمحك قيم الشيوع أو  -
 .المستخرجة مجتمعةالعوامل 

 طريقة التدوير :-4

تركز  (70، مرجع سابق:) تيغزة  ، وهي حسب(Varimax) الفاريماكستم االعتماد على طريقة 
       التشبعاتأعمدة أي تلجأ إلى تبسيط  كل عامل، لىالمتغيرات ع لفقرات أوعلى تبسيط تشبعات ا

 (. العوامل التشبعات بين أو عبر)بدال من تبسيط تشبعات الصفوف،(عامل التشبعات داخل كل) 
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 العوامل:التدوير واستخراج  - 5
 رالمفس الكلي التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل( 16الجدول رقم ) 

 

العوامل 

 نةالكام

مجموع مربعات العوامل قبل 

 التدوير

مجموع مربعات العوامل بعد 

 التدوير

 المجموع
نسبة 

 التباين
 المجموع التجميع

نسبة 

 التباين
 التجميع

1 11,519 20,569 20,569 7,013 12,523 12,523 

2 4,630 8,268 28,836 4,618 8,246 20,769 

3 3,941 7,038 35,875 3,875 6,920 27,689 

4 3,737 6,673 42,547 3,270 5,839 33,528 

5 2,494 4,453 47,000 3,040 5,428 38,956 

6 2,206 3,940 50,940 2,864 5,113 44,070 

7 1,832 3,272 54,212 2,348 4,193 48,263 

8 1,728 3,085 57,297 2,264 4,043 52,306 

9 1,577 2,816 60,113 2,032 3,628 55,934 

10 1,455 2,598 62,711 1,969 3,517 59,450 

11 1,419 2,535 65,245 1,679 2,999 62,449 

12 1,282 2,290 67,535 1,661 2,966 65,416 

13 1,201 2,144 69,679 1,610 2,875 68,291 

14 1,165 2,080 71,759 1,566 2,796 71,087 

15 1,056 1,885 73,644 1,432 2,558 73,644 

 
من نسبة  %73,64)جذور كامنة( تفسر مجتمعة  امالع 15 وجوديتضح من خالل الجدول 

 ن نسبة التباين الكليـم %20.56التباين الكلي، فقبل التدوير كان العامل األول يفسر 
، وبعد التدوير % من نسبة التباين المتبقي53.08مجتمعة تفسر  15إلى  2والعوامل من 

توازن نسبي في  مع مالحظة،  من نسبة التباين الكلي 12.52أصبح العامل األول يفسر
''يالحظ أن  في قوله (92) مرجع سابق : محمد تيغزة إليهوهو ما أشار نسب التباين، 

          التدوير يوزع نسب التباين الموزع بين العوامل بشكل متوازن نسبيا وال يجعله يتمركز
 العاملين األولين. العامل أو في



 الفصل الخامس : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 

 
160 

 

 مل ( قبل التدوير) العوا مكونات استبيان الرضا الوظيفييوضح مصفوفة ( 17رقم )جدول  -6
لـــــــــــــــــــــالعوام  الفقرة 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

              0.754 51 

         -

0.320 

    0.752 52 

           -

.0.308  

  0.742 55 

              0.735 56 

              0.710 38 

            0.334  0.706 40 

          -

0.376 

   0.697 53 

           -

0.304 

  0.673 54 

              0.672 37 

              0.660 44 

           -

0.325 

0.401  0.657 47 

              0.650 45 

            0.417  0.645 48 

        -0.334  -

0.341 

    0.636 41 

              0.611 24 

         0.349     0.593 39 

         0.349    -

0.326 

0.583 43 

           -

0.360 

  0.543 50 

           0.427  -

0.349 

0.498 12 



 الفصل الخامس : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 

 
161 

 

  0.375-       0.305-  0.338     0.455 42 

         -

0.309 

  0.430 0.405 -

0.431 

34 

           0.305   0.411 8 

            -

0.374 

0.578  19 

         -

0.362 

   0.515  26 

0.401             0.511  22 

            -

0.414 

0.511 0.405 25 

    0.2**         -

0.421 

0.506 0.314 21 

             -

0.500 

0.407 6 

            0.422 0.497  16 

0.411             0.469  13 

          -

0.448 

 0.401 0.467  17 

            -

0.368 

0.451  20 

            0.409 0.428  15 

0.338            0.513   49 

  0.356          0.430   31 

          -

0.314 

 0.428 0.405  14 

          0.304 0.366 0.413   32 

       -

0.355 

    0.408  0.404 36 

           0.692   0.484 4 

           0.610   0.501 5 
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           0.598   0.333 10 

           0.595   0.483 11 

      0.338     0.545   0.359 3 

         0.317 -

0.469 

 0.333 0.424  18 

 0.436         0.461     29 

          0.455   0.339  9 

    0.427     0.493    0.401  23 

         -

0.372 

0.346    0.316 28 

        0.476       30 

       -

0.309 

0.410    -

0.311 

0.369 0.341 27 

       -

0.417 

  0.336     7 

    -

0.371 

  0.358     0.362   46 

   0.470  0.391      0.304   650.3  2 

   -

0.437 

  0.428         1 

  0.419   0.366          35 

0.403          0.362 0.333  0.369  33 

أغلب  ( ، نالحظ أن0.30( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )17من خالل الجدول رقم )

ت فقرات مصفوفة المكونا ثالثون فقرة منو فأربعة الفقرات تشبعت على أكثر من عامل ،

تشبعت بعوامل أخرى  فقرة خمسة وعشرونمنها ، قبل التدوير تشبعت على العامل األول 

عوامل اخرى ، ب تشبعتعشرة فقرة  تسعةمنها على العامل الثاني  فقرة ونعشربينما تشبعت 

على اربعة عشرة فقرة، أما العامل  و الرابع ،مل الثالث على تسعة عشرة فقرةاوتشبع الع

باربع فقرات  والخامس عشر السابع والثامن بعشرة فقرات والعاملالخامس والسادس 

والثاني عشر والثالث عشر بثالث فقرات ، والحادي عشر بفقرتينوالعامل التاسع والعاشر

،  كما نالحظ غياب التوازن  على فقرة واحدةالعامل الرابع عشرعلى فقرتين ، في حين تشبع 

 خرجة . ع التشبعات على العوامل المستيفي توز
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 عوامل(: مصفوفة تشبعات فقرات استبيان الرضا الوظيفي بعد التدوير مع تسمية ال18 جدول رقم)

قمي الش يوع أ و 

 الاشرتاكيات

 الفقرات العوامل املس تخرجة 

العمل 

 نفسه

ظروف 

 العمل

فرص 

 الرتقية

المنو  تقدير اذلات قمية الاجناز

 الوظيفي

حمتوى 

 العمل

حتقيق 

 اذلات

 52ف 0.87        0.85

 51ف 0.86        0.83

 56ف 0.74        0.74

 53ف 0.74        0.74

 55ف 0.72        0.86

 47ف 0.72        0.80

 50ف 0.62        0.62

 48ف 0.53        0.80

 45ف 0.50        0.64

 4ف  0.83       0.83

 11ف  0.76       0.72

 5ف  0.76       0.63

 3ف  0.74       0.71

 10ف  0.73       0.63

 12ف  0.58       0.81

 8ف  0.43       0.67

 6ف  0.41       0.71

 2ف  0.40       0.74

 21ف   0.84      0.76

 19ف   0.74      0.71

 20ف   0.76      0.72

 25ف   0.56      0.76

 26ف   0.50      0.74

 27ف   0.43      0.69

 24ف   0.38      0.73

 28ف   0.32      0.71

 22ف   0.42      0.85

 40ف    0.63     0.76

 37ف    0.60     0.76

 38ف    0.59     0.80

 41ف    0.59     0.77

 44ف    0.54     0.65

 36ف    0.47     0.71

 42ف    0.37     0.37

 39ف     0.73    0.76
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 34ف     0.67    0.77

 54ف     0.62    0.82

 43ف     0.56    0.73

 14ف      0.77   0.73

 15ف      0.75   0.70

 13ف      0.72   0.73

 16ف      0.55   0.73

 17ف      0.36   0.70

 29ف       0.30  0.71

 32ف       0.76  0.74

 31ف       0.74  0.68

 30ف       0.36  0.67

 46ف        0.85 0.85

 49ف        0.48 0.71

 1ف        0.42 0.70

  تعليـــــق:

قياس االستكشافي كشف عن البنية العاملية لم العامليالتحليل  يالحظ من الجدول السابق أن
وفي هذا  .إضافيينعاملين  اكتشافاالحتفاظ بثمان عوامل بعد  ، حيث تمالرضا الوظيفي 

 ( ''يجب أن يحتوي كل عامل على تشبعين مرتفعين99مرجع سابق :،  تيغزة) يشير المقام 
ى وقد تم تسمية العوامل بناء عل،   (  على األقل )وتحددها بعض المراجع بثالثة تشبعات

 (. 0.30أكبر من  )ي تشبعت تشبعا مرتفعا على العاملالمغزى المشترك بين الفقرات الت
 تسعة، حيث تشبعت الثمانيةعلى العوامل  سبيان التشبعات توزعت بشكل متوازن  ويالحظ أن

فقرات على العامل  وتسع، لثاني على العامل  فقرات وتسع ،  األولالعامل على فقرات 
ا أم فقرات ، أربعالعامل الخامس تشبعت عليه فقرات على العامل الرابع، و  سبعالثالث ، 

السابع بأربع فقرات  تشبعت عليه خمس فقرات ، في حين تشبع العامل السادسالعامل 
ل دد مقبو لتشبعها بع  الثمانيةبالعوامل  ةالباحث تو قد احتفظوالعامل الثامن بثالث فقرات ، 

 اتبفقرات ذات تشبعنظرا  لتشبعها  ( 5عوامل) الملحق  سبعةوتم حذف ، ت من الفقرا
 .أقلارتباط  ذات ةواحد بفقرةمتشبعة  وأخرى  ،  بعوامل سابقة مشتركة

( بظروف العمل 18فقرة )وال الوظيفي،( نظرا لتشبعها بعامل النمو 9الفقرة رقم )اد وتم استبع
 . أو تشبعات مشتركة  بتشبع فقرة عامال( شكلت كل منها 33،35 ،7،23) أما الفقرات رقم
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 : وهذه الفقرات المستبعدة من البنية العاملية موضحة في الجدول التالي
 وظيفيال الستبيان الرضا البنية العامليةذوفة من ( يوضح الفقرات المح19جدول رقم ) 

 رقم الفقرة محتوى الفقرة  العامل األصلي 

للمتابعة النفسية للتالميذ  يال أجد الوقت الكاف محتوى العمل 7ف   

 محتوى العمل
ي للنتائج تقويمأرى أن تعدد المستويات التعليمية يؤثر سلبا على عملية 

 المدرسية
9ف  

رى أن معايير الترقية في عملي غير واضحة   أ فرص الترقية 18ف   

الوظيفي النمو 23ف  يتم إعالمي بكل جديد عن الدراسات واألبحاث التي تخص مجال عملي   

33ف أنجز مهامي بسهولة رغم التعداد الكبير للتالميذ  ظروف العمل   

53ف بعد المسافة بين مؤسسات القطاع تؤثر على أداء مهامي  ظروف العمل   

 ويوضح الجدول الموالي الفقرات و عواملها بعد إجراء الصدق العاملي:

 (: يوضح الفقرات و عواملها بعد إجراء الصدق العاملي20جدول رقم )

 العامل   تحقيق الذات 

 الفقرات
52ف أشعر بإثبات وجودي في الحياة من خالل عملي   

عملي في التوجيه واإلرشاد على إبراز ذاتي يساعدني  51ف   

56ف أشعر بأني نجحت إلى حد كبير في مجال عملي   

53ف أشعر أن عملي في التوجيه واإلرشاد مؤشرا على كفاءتي    

عملي في التوجيه واإلرشاد أشعر بتحمل المسؤولية  من خالل  55ف   

عملي في التوجيه واإلرشاد أشعر بالرضا في حياتي من خالل  47ف   

لي أشعر بأني متميز في مجال عم 50ف   

عملي في التوجيه واإلرشاد أهدافي المهنية من خالل تمكنت من تحقيق  48ف   

45ف أشعر بتحقيق إنجازات مختلفة في مجال عملي    

 محتوى العمل

عملي إمكانية التخطيط الذاتي للنشاطات التي أقوم بها يوفر لي  4ف   

عملي فرص اكتساب خبرات جديدة يتيح لي  11ف   

باإلبداع في نشاطاتي  عملييسمح لي  5ف   

عملي باستغالل قدراتي يسمح لي  3ف   

10ف  عملي الحرية في اختيار الطرق التي أنجز بها نشاطاتي يتيح لي    

مهارات مختلفة  عملي يتطلب 12ف   

أرى أن إجراءات التوجيه تمكنني من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار الدراسي 

 للتالميذ 

8ف  

6ف أشعر بالمتعة في القيام بالحصص اإلعالمية مع التالميذ   

2ف المهام المطلوبة في عملي محددة بصفة واضحة   

 النمو الوظيفي

21ف التكوين الذي أتلقاه يلبي احتياجاتي الوظيفية   



 الفصل الخامس : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 

 
166 

 

19ف التكوين الذي أتلقاه يسمح لي باستغالل معارفي في الميدان    

ات تدريبية في مجال عملي أستفيد من المشاركة في دور  20ف   

25ف التكوين الذي أتلقاه يساعد في تطوير كفاءتي الذاتية   

لتحقيق أهداف البرامج التكوينية.أرى أن مدة التكوين الذي أتلقاه كافية   26ف   

27ف التكوين الذي أتلقاه يناسب طبيعة المهام التي أقوم بها   

خصية في مجال عملي وتطويرها يقوم مدير المركز بتقييم إنجازاتي الش 24ف   

.الوقت المخصص للتكوين مناسب لتغطية جميع نشاطاتي  28ف   

22ف أستفيد من فرص حضور مؤتمرات وندوات علمية   

 تقدير الذات

40ف أشعر بالرضا عن مكانتي في العمل   

37ف عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر تقدير من قبل عائلتي   

38ف عملي في التوجيه واإلرشاد مصدر تقدير من قبل زمالء العمل   

عملي في التوجيه واإلرشاد مركزا اجتماعيا مرموقا يوفر لي  41ف   

44ف أحصل على تشجيع كبير من قبل مدير مركز التوجيـــــه   

36ف عملي في التوجيه واإلرشاد يمكنني من الحصول على ما أستحق من تقدير   

ر المؤسسة مجهوداتي الشخصية في العمل يقدر مدي 42ف   

 قيمة االنجاز

39ف أشعر بالسعادة عند نجاح مقابالتي مع التالميذ   

34ف  في أداء مهامي بالمتوسطاتعدم وجود وسيلة نقل بالمؤسسة ال يعيقني   

54ف أشعر بقيمة عملي اإلنسانية في خدمة المجتمع   

اإلعالمي مع التالميذ ترتفع معنوياتي عند قيامي بالنشاط  43ف   

 فرص الترقية

14ف   متكافئة للترقية بين الزمالء حاملي نفس الشهادة في قطاع التعليمغير  توجد فرص   

15ف أرى أن أساليب الترقية في عملي غير عادلة  

عملي فرص الترقية في نفس المنصب يتيح لي  13ف   

16ف أرى أن فرص الترقية تناسب طموحاتي   

عملي تقلد مناصب عليا تيح لي ال ي  

 

17ف  

 ظروف العمل

 29 يوجد تجاوب كبير من قبل أولياء أمر التالميذ لمرافقة أبنائهم نفسيا ودراسيا

 30 موقع مكتب عملي غير وظيفي ألداء مهامي  

 31 يتوفر مكتب عملي على التجهيزات المادية الالزمة 

ولياء حجم المكتب مالئم الستقبال التالميذ واأل  32 

 العمل نفسه

46ف ال أحب االستمرار في وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي   

لم أحقق طموحاتي من خالل عملي في التوجيه واإلرشاد   49ف   

روتيني أرى أن العمل في مجال التوجيه واإلرشاد 1ف   
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  الثبات:5-1-2

 هما:على طريقتين لوظيفي الرضا امحددات لحساب معامل الثبات لمقياس  الباحثةاعتمدت 
مرجع       وآخرون،  محمود عمر) طريقة التجزئة النصفية التي تستخدم كما أشار اليها 

حتمال ألن تكون عندما تكون طريقة إعادة التطبيق مكلفة جدا أو يوجد ا :"(225، سابق:
ي فمارسة ) عندما ترفع درجات المفحوصين في التطبيق الثاني كنتيجة للممضللة في نتائجها

 بعض اختبارات القدرات ".
 (228:، مرجع سابقوآخرون  محمود عمرحسب )وتصلح هذه الطريقة ، ألفا لكرومباخ دلةامع

ن للمفحوص أن يختار إجابة من بيلالستخدام مع اختبارات التقرير الذاتي ، والتي تسمح 
و " أليال، نادرا" عدة احتماالت توضح مدى حدوث سلوك معين لديه مثل " عادة ، أحيانا ، ق

ي وهكذا يستخدم معامل ألفا ف أوافق بشدة ، أوافق ، ال أدري ، أعارض ، أعارض بشدة( ،
 .أو نعم /ال1تصحح أسئلتها من صفر / الحال االختبارات التي 

 لثباتتم حساب معامل ا : حيث طريقة التناسق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرومباخ -أ
 الموالي:الفرعية كما هو موضح في الجدول  واألبعادن لالستبيا الكلية  للدرجة

 عامل ألفا لكرومباخ:م -( يوضح حساب 21لجدول رقم )ا
 معامل ألفا لكرومباخ عدد الفقرات األبعاد الرقم

 0.877 09 محتوى العمل  01

 0.908 05 فرص الترقية 02

 0.901 09 النمو الوظيفي  03

 0.874 04 ظروف العمل 04

 0.85 07 ر الذاتتقدي 05

 0.727 09 تحقيق الذات 06

 0.857 03 العمل نفسه 07

 0.774 04 قيمة اإلنجاز 08

 0.90 50 المجموع

 ( وهو مؤشر قوي دال0.90( يتضح أن معامل ألفا لكرومباخ بلغ ) 21من الجدول رقم )
 ثبات المقياس .  على
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 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -ب
صفين بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تقسيم المقياس إلى ن الباحثة تقام

    د           ل يضم الفقرات ذات الترتيب الفر متساوين حسب ترتيب الفقرات، النصف األو 
(1 ،3 ،5 ،7 ،9 ،11 ،13،15 ،17 ،19 ،21 ،23 ،25 ،27،29 ،31،33 ،35 ،

، 10، 8، 6، 4، 2ات الترتيب الزوجي )( والفقرات ذ49،  47، 43،45، 39،41، 37
12 ،14 ،16 ،18 ،20 ،22 ،24 ،26 ،28 ،30،32 ،34 ،36 ،38 ،40 ،42 ،44 ،
 ، والجدول الموالي يوضح ذلك :(50، 48، 46

 ( يوضح حساب معامل االرتباط بطريقة التجزئة النصفية22جدول )

( وهو مؤشر مرتفع دال 0.94( يتضح أن معامل سبيرمان براون بلغ ) 22من الجدول رقم )
يمكننا القول أن المقياس يتمتع بمؤشرات وبناء على المؤشرات السابقة  ثبات المقياس .على 

 .ثبات مقبولة تسمح لنا بتطبيقه 

 الدافعية لالنجاز : مقياس 5-2
 الصدق : 5-2-1

  :من الصدق وهي نوعينعلى  دافعية اإلنجازاحثة للتأكد من صدق مقياس اعتمدت الب

 : المحتوى صدق -أ

محكم من أساتذة مختصين في 15على  دافعية اإلنجازتم عرض الصورة المبدئية لمقياس  
 علم النفس بكل من جامعة مستغانم ، المركز الجامعي غليزان ، وجامعة وهران ومعسكر 

دمة ولقد احتوت التعليمات وعناصر التقييم المق( ، 02)الملحق رقم في  إليهكما هو مشار 
 للمحكمين على العناصر التالية :

 إشكالية الدراسة وفرضياتها ومتغيراتها.توضيح إطار الدراسة و أهدافها،  -
 بيانتقييم مدى مالئمة البدائل والسلم المستخدم في اإلجابة وطريقة التصحيح  لالست -

 براون سبيرمانالمعامل  ر عدد األفراد عد الفقرات

50 102 0,89 0,94 
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يما فالفقرات لكل بعد واألبعاد لموضوع الدراسة، وعالقة األبعاد تقييم مدى مناسبة  -
 بينها وفق سلم رباعي ) مناسبة، غير مناسبة ، تعدل، اقتراح (.

 دى وضوح الفقرات واللغة المستخدمة، وضوح التعليمة، مالحظات أخرى م-    

التي و   Lawsheبحساب درجة صدق كل عبارة اعتمادا على طريقة لوش  قامت الباحثة
 تحسب من المعادلة التالية :

 ن         0.5 -درجة صدق العبارة =   م    

 (203سعد: مرجع سابق، عبد الرحمان ن            )0.5                           

لسابق وفي حالتنا هذه كما أشرنا إليه في المقياس ا، وهذه الدرجة تمثل درجة صدق العبارة 
عن  ات األساتذة المحكمينوبعد تفريغ أحكام ومالحظ .0.49المطلوبة الحد األدنى للدرجة ف

 كانت نتائج التحكيم كما يلي : كل فقرة

للدرجة  وهي أكبر من الحد األدنى 0.53فقرة فاقت درجتها 53تم قبول : المقبولة الفقرات -
 .0.49المطلوبة 

ص ن أنشغل بأمور ال تخمن الباحثين على إدراج الفقرة ) يحدث كثيرا أ%50كما تم اتفاق 
 الزمن. إدراكمجال مسؤولياتي في العمل ( في بعد تحمل المسؤولية بدل 

 :مايلي  فيفقرات متمثلة  05تم حذف : المحذوفة الفقرات -

 ( يوضح الفقرات المحذوفة من استبيان دافعية االنجاز23جدول رقم )

 البعد الفقرة الرقم

ي حاضرة عند قيامي بما أكلف به من نادرا ما تكون مسؤوليتي أمام نفس 08
 أعمال  

 المسؤولية

التخطيط  أهتم بمخططاتي المستقبلية أكثر من السعي لتحقيقها في الواقع  50
 للمستقبل

 ال أهتم بالتنبؤات التي ستحدث في المستقبل  55

 المثابرة عندما أقوم بعمل شيء صعب فإنني أتخلى عنه سريعا  32

مما خططت أن أعمله من قبل أعمل عادة أقل  23  مستوى الطموح 



 الفصل الخامس : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 

 
170 

 

 وهي كما يلي: تركزت حول إعادة صياغة وتعديل بعض الفقرات: المعدلة الفقرات

 ( يوضح الفقرات المعدلة من استبيان دافعية االنجاز24جدول رقم )

 الفقرة قبل التعديل  الرقم
 

 الفقرة بعد التعديل   

جه أعتقد أني أقوم بعملي على أكمل و 01  
 

 أحب أن أتم عملي حتى النهاية 

أشعر بالعجز عندما يطلب مني القيام بعمل  03
 يفوق قدراتي

ال أعتقد أني قادر على العمل الذي يتطلب 
 مجهودات تفوق قدراتي 

كثيرا ما أتأخر في إنجاز مهامي  إن كانت  06
 ظروف عملي تسمح بالفوضى والتهاون

غابت  كثيرا ما أتأخر في إنجاز مهامي إن
 الصرامة في مجال عملي 

أطمح للقيام بأي عمل يطلب مني مهما كلفني  13
 ذلك من جهد ووقت

 لدي طموح ألداء أي عمل مهما كان شاقا ومكلفا 

إذا حققت أهدافي الحالية ال يعني عدم التخطيط  16
 ألهداف أخرى  

إذا حققت أهدافي الحالية فإنني أسعى لتخطيط 
 أهداف أخرى  

لم أتوصل الى ما خططت له في العمل إن  19
فإنني على األرجح أبذل كافة مجهوداتي 

 لتحسين أدائي  

إن لم أتوصل الى ما خططت له في العمل فإنني 
 أبذل كافة مجهوداتي لتحسين أدائي  

أميل  للقيام باألعمال التي تتطلب التجديد  20
 واالبتكار

 أرغب دائما في القيام بالنشاطات التي تتطلب
 التجديد واالبتكار 

أحرص دائما على إنجاز عملي رغم  28
 الصعوبات التي  أتلقاها

أحرص دائما على أداء مهامي رغم الصعوبات 
 التي  أتلقاها

أميل للقيام بأي عمل بمفردي بدل العمل مع  36
 الجماعة

 ليس لدي ميل لالشتراك في األعمال الجماعية

قوم باألعمال غالبا ما أشعر بالتوتر عندما أ 38
 التي تتطلب التسابق أو المبادرة.

 لتيغالبا ما أشعر بالتوتر عندما أقوم باألعمال ا
 تتطلب التنافس.

يهمني كثيرا التفكير في إنجازات المستقبل عن  56
 الماضي  

ن عيهمني كثيرا التفكير في إنجازاتي المستقبلية 
 إنجازات الماضي  

التفاق افقد كانت نسبة  المعتمدسلم ال و باالستجابات الخاصةالبدائل أما بالنسبة الستخدام 
 .%100بين األساتذة المحكمين ب

 :  دافعية اإلنجازالصورة النهائية لمقياس -ب

ترحة المقالتعديالت التأكد من صدق المحتوى وإجراء صورة النهائية للمقياس بعد تبلورت ال 
 أبعاد.لى ستة فقرة موزعة ع 53من قبل األساتذة المحكمين في 
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 املي : ــــــــــــالصدق الع-ب

 تكشافياعتمدنا على التحليل العاملي االس دافعية اإلنجازللتأكد من الصدق العاملي لمقياس 
 وفق الخطوات المنهجية التالية :

 كات الحكم على قابلية المصفوفة للتحليل العاملي االستكشافي :مقاييس أو مح-1

 .ودالة إحصائيا 0.30ط تتعدى  أغلب معامالت االرتبا-أ

  .0.00001لقيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر من ا-ب

 الذي يجب أن Kaiser-Meyer-Olkinماير -مالءمة حجم العينة وفق اختبار كايزر –ج 
، وهي قيمة البأس بها وتدل على 0.60، و الذي بلغت قيمته 0.50يكون معامله أعلى من 

 كفاية العينة .

حيث بلغ  إحصائياداال   Bartlett's Test of Sphericity ليتيجب أن يكون اختبار برت-د 
 مما يدل على أن مصفوفة االرتباطات تتوفر على الحد األدنى من،  0.00مستوى الداللة 

 معامالت االرتباط .

ووفقا  ،  Measura of sampling adequacy (MSA)تعيين لكل متغير مقياس كفاية ال-ه
لخاليا افي  MSA، وتظهر قيم 0.50محكات كايزر فيجب أن تكون هذه القيم أعلى من ل

 .0.50كلها متجاوزة القيمة الحرجة  الصنف السفليالقطرية معامالت االرتباط في 

 طريقة استخراج العوامل -2 

 Prancipal components annalysis(pca)تم االعتماد على طريقة المكونات األساسية 
 تعتمد على التباين الكلي بما في ذلك التباين الخاص وتباين الخطا .والتي 

 لمحكات المعتمدة في تحديد العوامل المستخرجة :ا -3

 (1محك كايزر ) القيمة المميزة أكبر من -
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 scree plotمحك منحنى المنحدر -

 محك نسبة التباين المفسر الكلي  -

 محك قيم الشيوع أو االشتراكيات .-

 التدوير :طريقة -4

( 70، مرجع سابق:، وهي حسب ) تيغزة (Varimax)تم االعتماد على طريقة الفاريماكس 
دة تركز على تبسيط تشبعات الفقرات أو المتغيرات على كل عامل ، أي تلجأ إلى تبسيط أعم

 ) التشبعات بينالتشبعات ) التشبعات داخل كل عامل (، بدال من تبسيط تشبعات الصفوف 
                  ، وتم استخراج النتائج كما هو موضح في الجداول التالية. وامل (أو عبر الع

 :التدوير واستخراج العوامل  -5
  التباين  ع نسبموجذورها الكامنة  المستخرجةيوضح العوامل : (  25الجدول رقم )

 

العوامل 

 الكامنة

 د التدويرمجموع مربعات العوامل بع مجموع مربعات العوامل قبل التدوير

 المجموع
نسبة 

 التباين
 التجميع نسبة التباين المجموع التجميع

1 9,547 18,014 18,014 5,619 10,601 10,601 

2 3,550 6,699 24,713 4,811 9,078 19,679 

3 3,171 5,983 30,696 4,592 8,663 28,342 

4 2,248 4,242 34,938 2,689 5,074 33,416 

5 2,171 4,096 39,034 2,632 4,966 38,382 

6 1,964 3,705 42,739 2,309 4,357 42,739 

( تفسر مجتمعة  جذور كامنة عوامل ) 6أنه توجد  (25رقم ) يتضح من خالل الجدول
% من 18.01قبل التدوير كان العامل األول يفسر ف،  % من نسبة التباين الكلي42,73

% من نسبة التباين  24,66ة تفسر مجتمع 6إلى  2نسبة التباين الكلي والعوامل من 
 المتبقي.
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 ( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير26 جدول رقم )

  العوامل  الفقرة 

 
 1  2  3  4  5 6 

          6700, 47ف

          6520, 9ف

      -0.368 0.349- 6280, 31ف

      4170,  6100, 20ف

      3510,  5820, 2ف

        5760, 36ف

        5750, 46ف

        5750, 25ف

      0.447-  5700, 28ف

        5630, 34ف

      5110, 22ف

 5040, 15ف
    -

0.471 

      4820, 29ف

    0.325- 0.461- 4800, 26ف

     0.366- 4760, 52ف

    0.347-  4750, 18ف

 0.352- 4730, 48ف
  -

0.380 

 

   3110,  3760, 4690, 51ف

      4660, 49ف

     3090, 4570, 10ف

     0.349- 4520, 16ف

      4520, 32ف

      4400, 11ف

     3700, 4150, 35ف

      4110, 41ف

      4090, 13ف

      3830, 30ف

      3520, 14ف 

     3080, 3350, 4ف 

44 ,3270 ,4890     
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     4280, 4060, 3ف

     4090,  8ف

 3040,    3670,  6ف

     3330, 3230, 45ف

       53ف

     3240,  12ف

     3020, 3000, 50ف

    5490,  4780, 42ف

    5270,  3560, 37ف

 3280,   4820,   5ف

  3990, 5300,    19ف

   4910, 4300,   1ف

   0.485-   4040, 39ف

   4500,   3710, 17ف

   0.434-   3540, 21ف

   0.360-    23ف

       24ف

  5330,  3120,   4ف

 3030, 3030, 40ف
  

,4240 
-

0.318 

  4150,   0.365- 3040, 38ف

 4950,     3390, 7ف

 4700,      27ف

33 ,3200     ,3690 

 3310,      43ف

 

غلب الحظ أن أ( ، ن0.30( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )28من خالل الجدول رقم )

ة فقرة من فقرات مصفوفواحد وأربعون حيث أن الفقرات تشبعت على أكثر من عامل ، 

ى مل أخرمنها سبعة فقرات تشبعت بعوا، المكونات قبل التدوير تشبعت على العامل األول 

 .عشر فقرة على العامل الثاني  سبعةبينما تشبعت 

والعامل الخامس  فقرات ستةالرابع على فقرة، و  إحدى عشرةوتشبع العامل الثالث على  

كما نالحظ غياب التوازن على خمس  فقرات ، والعامل السادس على ثمان فقرات كذلك ، 

 ع التشبعات على العوامل المستخرجة . يفي توز
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 لعواملامع تسمية  مصفوفة تشبعات فقرات استبيان الدافعية لالنجاز بعد التدوير (:27دول رقم )ج

قيم الشيوع 

أو 

 االشتراكيات

 المستخرجة العوامل  

إدراك   المثابرة 

 الزمن 

مستوى 

 التنافس

تحمل 

 المسؤولية

مستوى 

 الطموح

التخطيط 

 للمستقبل

 الفقرات

 31ف 0.789      0.66

 28ف 0.717      0.58

 26ف 0.716      0.55

 9ف 0.646      0.54

 34ف 0.620      0.51

 16ف 0.583      0.40

 52ف 0.527      0.38

 20ف  0.763     0.68

 42ف  0.733     0.62

 2ف  0.691     0.56

 48ف  0.585     0.53

 37ف  0.549     0.45

 47ف  0.505     0.50

 29ف  0.468     0.38

 13ف  0.460     0.32

 46ف  0.453     0.38

 11ف  0.399     0.30

 25ف  0.393     0.37

 51ف   0.609    0.56

 3ف   0.582    0.44

 15ف   0.574    0.58

 40ف   0.570    0.48

 10ف   0.548    0.49

 36ف   0.530    0.51

 35ف   0.522    0.39

 8ف   0.477    0.48

 6ف   0.442    0.28

 30ف   0.414    0.28

 21ف   0.409    0.45

 12ف   0.372    0.19

 5ف  .  0.362   0.49

 22ف    0.364   0.42

 4ف    0.626   0.47
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 38ف    0.589   0.58

 39ف    0.574   0.56

 50ف    0.392   0.41

 49ف    0.345   0.28

 7ف     0.612  0.43

 18ف     0.495  0.48

 45ف     0.487  0.35

 33ف     0.453  0.35

 43ف     0.447  0.27

 53ف     0.441  0.36

 27ف     0.378  0.52

 17ف      0.404 0.41

 19ف      0.672 0.53

 1ف      0572 0.56

 23ف      -0.454 0.28

 مايلي : السابق يالحظ من خالل الجدول

باستثناء العامل السادس  المستخرجةلفقرات على العوامل توازن نسبي في توزيع تشبعات ا -
 (41،32،14)فقراته تشبعت ثالث من  حيث،  امل فقط)المثابرة ( الذي تشبع على أربعة عو 

 فقرةال  أما وتم حذفها ألنها ال تقيس فعال محتوى العامل . على عامل التخطيط للمستقبل ،
 .    لم تتشبع بأي عامل فبالتالي تم حذفها 24والفقرة  ،على عامل الطموح فتشبعت  25 رقم

( التي 44الفقرة رقم ) باستثناءل العوامل ليه كبالنسبة لعامل مستوى التنافس تشبعت ع -
سؤولية تقيس فعال محتوى الم ، وقد تم حذفها ألنها ال تشبعت بالعامل الثالث ) المسؤولية (

 فعية االنجازالستبيان دا من البنية العامليةيوضح الفقرات المحذوفة (: 28رقم ) جدول : وفيما يلي 

 الرقم  الفقرة  العامل 
 14 ني أداء نفس العمل لمدة طويلة دون الشعور بالملليمكن المثابرة 
 32 أشعر باليأس عندما ال أجد حلوال للصعوبات التي تواجهني في عملي  المثابرة 
 41 أجد متعة في حل المشاكل التي تعترضني في أداء مهامي   المثابرة 
 24 أخرى   إذا لم أصل إلى هدفي فإنني أجد من الصعوبة أن أحاول مرة المثابرة 

 44 ال أبالي بنتيجة مشاركتي في النشاطات التنافسية  مستوى التنافس
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 بعد إجراء الصدق العاملي:عواملها  وويوضح الجدول الموالي الفقرات 
 جاز(: يوضح الفقرات و عواملها بعد إجراء الصدق العاملي لمقياس دافعية اإلن29جدول رقم )

 العامل   لالتخطيط للمستقب
 قراتالف

 31ف مرهون بالتخطيط الجيد للمستقبل مستشار التوجيه واإلرشادأعتقد أن نجاح 
 28ف يزعجني كثيرا من يترك التخطيط للمستقبل للحظ والصدفة 

 26ف أرى أن التخطيط للمستقبل من أنجع السبل الستثمار الوقت 
 9ف أرى أن التخطيط للمستقبل من أفضل الطرق لتجنب توقعات الفشل 
 34ف يهمني كثيرا التفكير في إنجازاتي المستقبلية عن إنجازات الماضي  

 16ف أرى أن الشخص الذي ال يخطط للمستقبل شخص فاشل 
 52ف غالبا ما أخطط للمستقبل بحماس كبير

 مستوى الطموح
 20ف لدي طموح ألداء أي عمل مهما كان شاقا ومكلفا 

 42ف ن أهداف رغم أني خططت لها من قبل ال أستطيع عادة تحقيق ما أصبو إليه م
 2ف ال يهمني الوصول إلى أعلى التقديرات في عملي 

 48ف إذا حققت أهدافي الحالية فإنني أسعى لتخطيط أهداف أخرى  
 37ف أسعى دائما إلى إضافة ما يخص عملي من تعديالت مهمة

 47ف أطمح في تكوين علمي يؤهلني للتميز في عملي
 29ف في القيام بالنشاطات التي تتطلب التجديد واالبتكار  أرغب دائما

 13ف المتخصصة في مجال التوجيه واإلرشادأمضي وقتا كبيرا في مطالعة المراجع 
 46ف يإن لم أتوصل إلى ما خططت له في العمل فإني أبذل كافة مجهوداتي لتحسين أدائ

 11ف  جيه واإلرشاد مجال التوأجد صعوبة في الوصول إلى تحقيق أهدافي في 

 25ف عندما أبدأ في عمل ما فال أنهيه بنجاح على اإلطالق 

 المسؤوليةتحمل 

 51ف أحب أن أتم عملي حتى النهاية 
 3ف أفضل األعمال التي تتطلب جهدا كبيرا 

 15ف ال أعتقد أني قادر على العمل الذي يتطلب مجهودات تفوق قدراتي 
 40ف ي أداء مقابلة مع التالميذ أشعر باالنزعاج إذا فشلت ف 
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 10ف أرى أن إنفاق قدر كبير من الوقت في تنمية مهاراتي ال قيمة له في الواقع.
 36ف كثيرا ما أتأخر في إنجاز مهامي إن غابت الصرامة في مجال عملي 

 35ف أتحمل مسؤولية نتائج أعمالي في حالة فشلي في أداء مهمة ما 
 8ف توجيه التالميذ دون مراعاة رغباتهم أشعر بالضيق عندما يتم 

 6ف أرى أن حضور لقاءات مع أولياء األمور مضيعة للوقت 
 30ف نادرا ما أركز في القيام بأعمالي اإلدارية 

 21ف يحدث كثيرا أن أنشغل بأمور ال تخص مجال مسؤولياتي في العمل 
 12ف تهمني كثيرا النتائج المستخلصة من مجالس األقسام 

 ستوى التنافسم

 5ف لدي االستعداد التام للتفوق على زمالئي المستشارين 
 22ف أفضل القيام باألعمال التي تتسم بالتحدي أمام اآلخرين

 4ف ليس لدي ميل لالشتراك في األعمال الجماعية 
 38ف أحب التميز في مجال عملي أمام زمالئي المستشارين .  

 39ف قوم باألعمال التي تتطلب التنافس.غالبا ما أشعر بالتوتر عندما أ
 50ف أفضل المشاركة في المسابقات التي أشعر فيها بأني قوي على اآلخرين 

 49ف أشعر بالسعادة عندما أتفوق على الزمالء في النشاطات المختلفة 
 إدراك الزمن

 7ف  د لهاالتابعة لقطاع تدخلي في الوقت المحد بالمتوسطاتأحرص دائما على أداء مهامي 
 18ف أحرص على االلتزام بمواعدي في العمل مع كافة الشركاء 

 45ف يقلقني كثيرا عدم احترام الغير لمواقيت العمل 
 33ف غالبا ما أنجز عمال على حساب وقت عمل آخر 
 43ف من الصعب أن أنجز عمال دون برمجته مسبقا 

 53ف غالبا ما أؤجل أعمالي التي برمجتها الى يوم الحق 
 27ف أحرص على متابعة أعمالي ضمن جدول زمني مخطط له 

 المثابرة

 17ف أقوم دائما بإحالة المسترشدين على أخصائيين نفسانيين 
 19ف عندما أفشل في أداء عمل ما فأنني ال أعود إليه مطلقا 
 1ف أشعر أنني مجتهد ومثابر في مجال التوجيه واإلرشاد 

 23ف امي رغم الصعوبات التي أتلقاها أحرص دائما على أداء مه
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 الثبات: 5-2-2

 دافعية اإلنجاز طريقتين هما :لحساب معامل الثبات لمقياس استخدمت الباحثة 
ية  تم حساب معامل الثبات للدرجة الكل:  ريقة التناسق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرومباخط -أ

 ول الموالي:لالستبيان واألبعاد الفرعية كما هو موضح في الجد
 عامل ألفا لكرومباخ:م -( يوضح حساب 30الجدول رقم )

 معامل ألفا لكرومباخ عدد الفقرات األبعاد الرقم

 0.838 07 التخطيط للمستقبل 01

 0.755 11 مستوى الطموح  02

 0.733 12 تحمل المسؤولية 03

 0.741 07 مستوى التنافس 04

 0.838 07 إدراك الزمن 05

 0.831 04 المثابرة 06

 0.891 48 المجموع

(، وهو مؤشر 0.89( يتضح أن معامل ألفا لكرومباخ بلغ ) 30من الجدول رقم )
 ياس . ثبات المق علىمرتفع  دال 

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -ب 

صفين الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تقسيم المقياس إلى ن تقام
، 5، 3، 1وين حسب ترتيب الفقرات، النصف األول يضم الفقرات ذات الترتيب الفردي )متسا

7 ،9 ،11 ،13،15 ،17 ،19 ،21 ،23 ،25 ،27،29 ،31،33 ،35 ،37 ،39،41 ،
، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2،( والفقرات ذات الترتيب الزوجي ) 47، 43،45

20 ،22 ،24 ،26 ،28 ،30،32، 34 ،36 ،38 ،40 ،42 ،44 ،46 ،48:) 
 ( يوضح حساب معامل االرتباط بطريقة التجزئة النصفية31جدول )

( وهو مؤشر مرتفع  0.92( يتضح أن معامل سبيرمان براون بلغ ) 31من الجدول رقم )
 ثبات المقياس .  على دال

ا سمح لنيمكننا القول أن المقياس يتمتع بمؤشرات ثبات مقبولة تلمؤشرات السابقة وبناء على ا
 بتطبيقه.

 المعامل سبيرمان براون ر عدد األفراد عد الفقرات

48 102 0,865 0,928 
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 ثانيا : الدراسة األساسية :

 منهج الدراسة : -1

من المسلم به أن البحوث العلمية لن تتوصل إلى نتائج دقيقة وموضوعية دون استخدام 
دمت الباحثة في هذه الدراسة ، لذا استخيتناسب وطبيعة الظاهرة المدروسة منهج علمي

المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج األنسب من حيث وصف الظاهرة المدروسة والتعبير 
م عنها كميا وكيفيا وفهم عالقاتها مع غيرها من المتغيرات بشكل يساعد الباحثة على فه

  وصفي هو( إلى أن المنهج ال69:2009) سعد عمر، قع وتحليله. وفي هذا المقام يشيرالوا
راسة دنوع من أساليب البحث ، يدرس الطبيعة االجتماعية واالقتصادية والسياسية الراهنة  "

 .كيفية توضح خصائص الظاهرة وحجمها وتغيراتها ، ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى "

 :حدود الدراسة -2

 الحدود المكانية: 2-1
 ا :رشاد المدرسي والمهني التالية ذكرهأجريت الدراسة االستطالعية بمراكز التوجيه واإل

  تلمسانلمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
  سعيدةلمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
 وهران لمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
 بلعباس ركز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لوالية م- 

 معسكر ز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لوالية مرك-
 عين تموشنت لمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
 شلف لمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
 الجزائر لمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
 باتنةية ني لوالمركز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمه-
 أدرار لمهني لوالية مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-
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 الحدود الزمنية: 2 -2
 لقاضينظرا للطابع التنظيمي المميز لنشاطات مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني و ا

وكذا اخذ عينة ممثلة عن مختلف  بعقد اجتماعات تنسيقية أسبوعية أو نصف شهرية ، 
فقد امتدت المدة الزمنية إلجراء  الدراسة  ، غرب ، شمال ، جنوب (، الواليات ) شرق 

 .2016 جوانشهر إلى  شهر فيفري من  األساسية
 ية:حجم و مواصفات عينة الدراسة األساس-3 

لمهني مستشارا ومستشارة في التوجيه واإلرشاد المدرسي وا 300 األساسيةعينة الدراسة  بلغت
ان : وهران ، تلمسرشاد المدرسي والمهني لعشرة واليات هيالتابعين لمراكز التوجيه واإل

 .معسكر ، بلعباس ، سعيدة ، عين تموشنت ، باتنة ، شلف ، الجزائر ، أدرار 

ع من مجتم %08.92 ما نسبتهالتي تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة وتمثل عينة الدراسة 
 تربيةي والمهني التابعين لوزارة الالدراسة المتمثل في مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرس

        للسنة الدراسية 3360البالغ عددهم ، والعاملين بمؤسسات التعليم الثانوي  الوطنية
 الوطنية .بوزارة التربية  حسب إحصائيات المفتشية العامة 2015-2016

 وتتوزع عينة الدراسة األساسية حسب مواصفاتها على النحو التالي:

 نس :من حيث الج 3-1
درسي ( مستشارا ومستشارة في التوجيه واإلرشاد الم 300) منعينة الدراسة األساسية تتكون 

 ما يلي:كما هو موضح في، مستشارة ( 187)و امستشار ( 113)على موزعينوالمهني 

 حسب الجنس عينة الدراسة األساسيةتوزيع  :(32)جدول رقم 

 المجموع اناث ذكور الجنس
 300 187 113 العدد

 100 62.33 37.66 النسبة 
( أكثر من نسبة فئة الذكور التي بلغت %62.33يالحظ أن نسبة اإلناث البالغة )

 (، وهذا يعكس حقيقة مجتمع الدراسة الذي تشكل أغلبه نسبة اإلناث.37.66%)
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 من حيث السن : 3-2

دول تتوزع عينة الدراسة األساسية من حيث السن على ثالث فئات عمرية موضحة في الج
 التالي :

 : السنحسب  عينة الدراسة األساسية توزيع  (:33جدول رقم )

 المجموع فما فوق 50من  49-40من 39-30من  30أقل من  السن
 300 09 84 158 49 العدد

 100 03 28 52.66 16.33 النسبة 

          تتمركز في الفئة من لعينة الدراسة األساسية يالحظ من الجدول أن أكبر فئة عمرية
( %28( بنسبة ) 49-40)من ، ثم تليها الفئة العمرية(% 52.66) ( بنسبة  سنة30-39)

 وهذا يعكس حقيقة مجتمع الدراسة الذي تتفوق فيه الفئة العمرية الشابة .

 األقدمية :من حيث  3-3

في  المهنية كما هو موضحتتوزع عينة الدراسة األساسية على ثالث فئات حسب األقدمية 
 التالي : الجدول

 حسب األقدمية : عينة الدراسة األساسية(:توزيع 34جدول رقم )

 المجموع 20أكثر من  سنة20-11من نواتس10-1من األقدمية
 300 21 89 190 العدد

 100 7 29.66 63.33 النسبة 
 

سنوات (، 10-1( تمحورت في الفئة ) من % 63.33يالحظ من الجدول أن أكبر نسبة )
اسة الذي أكثره ( مما يعكس حقيقة مجتمع الدر % 29.66بنسبة ) سنة20-11منتليها الفئة 

 حديثي العهد بمجال التوجيه واإلرشاد .



 الفصل الخامس : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 

 
183 

 

 : العلمي التخصص من حيث 3-4

تتوزع عينة الدراسة األساسية من حيث التخصص على ثالث تخصصات علمية كما هو 
 موضح الجدول التالي:

 حسب التخصص اسيةعينة الدراسة األس(:توزيع 35جدول رقم )

 المجموع علوم التربية علم االجتماع علم النفس التخصص

 300 27 124 149 العدد
 100 09 41.33 49.66 النسبة 

( % 66.49) بلغت النفس علم تخصص ذات األساسية الدراسة عينة أن الجدول من يالحظ
 عملية في التخصص لهذا األولوية إلعطاء نظرا طبيعي أمر وهو نسبة، أكبر مشكلة

 تشكل فيما ،( % 33.41)متقاربة بلغت  بنسبة االجتماع علم تخصص يليها ثم التوظيف،
(  %09األساسية والتي بلغت ) الدراسة عينة التربية علوم تخصص من جدا ضئيلة نسبة

وهذا يعكس حقيقة مجتمع الدراسة حيث تعداد تخصص علم النفس يفوق تخصص علم 
 تي ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجتمع الدراسة.االجتماع وعلم التربية ال

 : المؤهل العلميمن حيث  3-5

 :ت علمية موضحة في الجدول التالي على أربع مؤهال األساسيةتتوزع عينة الدراسة 

 : المؤهل العلميحسب  عينة الدراسة األساسية(:توزيع 36جدول رقم )

 المجموع دكتوراه  ماجستير ماستر ليسانس ( DEUA)دراسات تطبيقية  السن
 300 03 08 43 225 21 العدد

 100 1 2.66 14.33 75 07 النسبة 
 )        العلمي المؤهل حاملي من األساسية الدراسة عينة أفراد أغلب أن الجدول من يالحظ

توظيف مستشار التوجيه  في المطلوبة الشهادة وهي ،( % 75)  بنسبة ممثلة (ليسانس
  واإلرشاد المدرسي.
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 : الدراسة أدوات -4

ة مصادر متعددوذلك استنادا على  ،لتحقيق أهداف الدراسة استبيانينقامت الباحثة ببناء 
                          كما يلي:  األدوات المستخدمةمواصفات ومراحل مختلفة أمكن من خاللها التوصل إلى 

 محددات الرضا الوظيفي : استبيان 4-1 

 ة لعاملياالبنية تم التوصل إلى  ،سة االستطالعية ونتائج الصدق العاملي بناء على نتائج الدرا
ي الذي العاملي االستكشاف باستخدام التحليلثمان عوامل استخراج والمتمثلة في  لالستبيان، 

            ه           العمل نفس ومكننا من إضافة عاملين في المقياس وهما : قيمة اإلنجاز ، 
على تعليمات لتوضيح موضوع الدراسة وأهدافها وطريقة اإلجابة عليها اس واشتمل المقي

ير غ( أمام أحد الخيارات ) موافق ، موافق بشدة ، ال أدري ، xوالمتمثلة في وضع عالمة )
وهي:  لى بيانات خاصة بالعينة المبحوثةموافق ، غير موافق بشدة ( . كما احتوى ع

من  ويتكون المقياس ، ، التخصص العلميالمؤهل العلميألقدمية المهنية ، الجنس، السن ، ا
فقرات مصاغة بصيغة  06فقرة مصاغة صيغة إيجابية و 43منها ( 2) الملحق فقرة  50

 سلبية ، وهي موزعة على ثمان أبعاد كما هو موضح في الجدول التالي :

 ( يوضح وصف مقياس الرضا الوظيفي من حيث األبعاد والفقرات37جدول رقم )

 أرقام الفقرات عدد الفقرات األبعاد رقمال
 9-8-7-6-5-4-3-2-1 09 محتوى العمل  01
 14-13-12-11-10 05 فرص الترقية 02
 23-22-21-20-19-18-17-16-15 09 النمو الوظيفي  03
 27-26-25-24 04 ظروف العمل 04
 34-33-32-31-30-29-28 07 تقدير الذات 05
 43-42-41-40-39-38-37-36-35 09 تحقيق الذات 06
 46-45-44 03 العمل نفسه 07
 50-49-48-47 04 قيمة اإلنجاز 08

  50 المجموع
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 :درجات المقياس تصحيح 1-2- 4

حيث أعطيت ،تم تحديد درجات المقياس وتوزيعها كما هو موضح في الدراسة االستطالعية 
( 1) بشدة معارض – (2معارض) – (3أدري) ال – (4موافق) –(5) بشدة موافق  درجات:

   في حالة الفقرات اإليجابية وتم عكس الدرجات في حالة الفقرات السلبية .

درجة (، أما 250وتتمثل أعلى درجة يمكن أن يتحصل عليها المستجوب في المقياس ب) 
 درجة (.50أدنى درجة فتتمثل في )

 ك، وذلده الفرعيةوتم استخراج المتوسطات المفترضة للدرجة الكلية للرضا الوظيفي وأبعا
كما هو موضح في  ، الفئةطول  يمثل الذي(  3باستخراج المدى، ثم قسمة الحاصل على) 

 التالي:الجدول 

 ستبيان الرضا الوظيفيالمفترضة المتوسطات ال(: يوضح تصنيف 38جدول رقم )
 األبعاد

 المستوى

تحقيق 

 الذات

تقدير 

 الذات

محتوى 

 العمل

النمو 

 الوظيفي

قيمة 

 االنجاز

فرص 

 الترقية

 العمل

 نفسه

ظروف 

 العمل

الدرجة 

 الكلية

مستوى 

 مرتفع

35-45 26-35 35-45 35-45 16-20 19-25 13-15 16-20 184-

250 

مستوى 

 متوسط

22-34 17-25 22-34 22-34 10-15 12-18 8-12 10-15 117-

183 

مستوى 

 منخفض

9-21 7-16 9-21 9-21 4-9 5-11 3-7 4-9 50-

116 

عية اإلنجاز :مقياس داف 4-2  

فقرة مصاغة صيغة  33منها ( 4) الملحق فقرة  48يتكون مقياس دافعية اإلنجاز من 
ت يشمل مقياس دافعية اإلنجاز هو اآلخر على تعليمافقرات بصيغة سلبية ، و  15إيجابية و

         ( أمام أحد الخيارات xلتوضيح طريقة اإلجابة على فقراته والمتمثلة في وضع عالمة )
 (.  تنطبق ال – ما حد إلى – تنطبق) 
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 أبعاد كما هو موضح في الجدول التالي : تتوزع فقرات االستبيان على ستة

 من حيث األبعاد والفقرات اإلنجاز دفعية( يوضح وصف مقياس 39جدول رقم )

 أرقام الفقرات ع الفقرات األبعاد الرقم
 47-31-29-26-24-15-9 07 التخطيط للمستقبل 1
 43-42-41-38-34-27-23-19-13-11-2 11 الطموح  مستوى  2
 46-37-33-32-28-20-14-12-10-8-6-3 12 تحمل المسؤولية 3
 45-44-36-35-21-5-4 07 مستوى التنافس 4
 48-40-39-30-25-17-7 07 إدراك الزمن 5

 22-18-16-1 04 المثابرة 6
 48 المجموع

 :درجات المقياس تصحيح 2-2 -4

     :الدراسة االستطالعية فقد تم تحديد درجات المقياس وتوزيعها كما يلي كما هو موضح في
( 1) ال تنطبق – (2إلى حد ما) –(3) في حالة الفقرات اإليجابية أعطيت درجات تنطبق

ي وتتمثل أعلى درجة يمكن أن يتحصل عليها المستجوب ف حالة الفقرات السلبية. وتعكس في
 درجة (.48درجة فتتمثل في ) درجة (، أما أدنى144المقياس ب)

         ما كوتم استخراج المتوسطات المفترضة للدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز وأبعادها الفرعية 
 هو موضح في الجدول التالي :

  دافعية اإلنجازاستبيان  المفترضة متوسطاتال(: يوضح تصنيف 40جدول رقم )
         األبعاد

 المستوى

التخطيط 

 للمستقبل

إدراك  التنافس المسؤولية لطموحا

 الزمن

الدرجة  المثابرة

 الكلية

 144-114 12-10 21-16 21-16 36-30 33-25 21-16 مستوى مرتفع

 113-81 9-7 15-12 15-12 29-21 24-18 15-12 مستوى متوسط

 80-48 6-4 11-7 11-7 20-12 17-11 11-7 مستوى منخفض
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 ق:ــتطبيإجراءات ال -5

راكز على عينة من مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بمت الدراسة تم تطبيق أدوا
 . 2015/2016السنة الدرسية التوجيه واإلرشاد المدرسي خالل الثالثي الثاني والثالث من 

 وقد استغرقت عملية توزيع وجمع أدوات الدراسة خمسة أشهر كاملة ابتداء من شهر فيفري 
البعد  نظرا لكثرة الواليات التي أجريت فيها الدراسة وعامل هذاو ، 2016إلى غاية شهر جوان 

 الذي يؤثر في عملية التنسيق في إجراء حيثيات الدراسة .

د اإلرشابمراكز التوجيه و التنسيقية  وقد استغلت الباحثة األيام التي تعقد فيها االجتماعات
ة الباحث فقد استعانت، وبلعباس  أدوات الدراسة ، أما في والية باتنةلتطبيق  والمهني المدرسي

د قام ار فقبمستشاري التوجيه واإلرشاد طلبة باحثين بجامعة مستغانم وباتنة ، أما في والية أدر 
       ن() باحث بجامعة وهرا والمهني مفتش التربية الوطنية للتوجيه واإلرشاد المدرسيالسيد 

 . بحوثةراسي تكويني لفائدة العينة المبتطبيق أدوات الدراسة على العينة أثناء عقده ليوم د

 وعن إجراءات تطبيق أدوات الدراسة فقد مرت بالمراحل اآلتية :

 ا .توضيح موضوع الدراسة وأهدافها وأهميته -

 توزيع االستمارات على أفراد العينة  . -

 توضيح كيفية اإلجابة على الفقرات  -

 وكذا تجنبا األسئلة،للملل والضيق من  ذلك تفادياو الوقت المخصص لإلجابة كان مفتوحا  -
 45وقد دام متوسط إجابة أفراد العينة حوالي  وواقعية،للتسرع وضمانا الستجابات سليمة 

 دقيقة. 
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 ألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة :ا -6

باستخدام الحزمة  الدراسة األساسية أجري التحليل اإلحصائي لبيانات
، وللتحقق من فرضيات الدراسة استخدمت  العشرون النسخة  ( SPSS.20ية)اإلحصائ

 األساليب اإلحصائية التالية :

أبعاده للدرجة الكلية للرضا الوظيفي و  الحسابية اتالمتوسط تم حساب :الحسابيالمتوسط  -
 .والدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز وأبعادها الفرعية  الفرعية 

ياس وكذا للمق ينلكل بعد من أبعاد المقياس المعياري  االنحرافب حسا :المعياري االنحراف 
 ككل.

 كليةللدرجة الوكذا  ين: حساب الوزن النسبي لكل بعد من أبعاد المقياس الوزن النسبي -
بعد  لكل الدرجة الكلية على مقسوممئة  فيالمتوسط الحسابي  بضرب، وذلك للمقياسين

 مقياس.والدرجة الكلية لل

ى عليفي ( ) الرضا الوظ:  الختبار تأثير المتغير المستقل نحدار الخطي البسيطتحليل اال  -
 .) دافعية اإلنجاز (المتغير التابع 

ي يؤثر الذ جاز ()  دافعية اإلنالمتغير التابع بقيم: للتنبؤ  تحليل االنحدار الخطي المتعدد -
الذات ، ظروف العمل  ) محتوى العمل ، تقدير الذات ، تحقيق فيه عدة متغيرات مستقلة

 . فرص الترقية ، النمو الوظيفي ، العمل نفسه ، قيمة اإلنجاز (

التخصص و الختبار أثر متغيرات الجنس والسن والخبرة المهنية :  تحليل التباين الثنائي -
 . والمؤهل العلمي على محددات الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز

ية لية لدافعالدرجة الك مستويات الرضا الوظيفي علىير :  لدراسة تأثتحليل التباين المتعدد -
 . الفرعية ااإلنجاز وأبعاده

 



 

 الفصل السادس

 عرض نتائج الدراسة ومناقشة الفرضیات
 أوال : عرض النتائج :

تمھید -  

عرض نتائج الفرضیة العامة -1  

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  األولى -2  

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  الثانیة -3  

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  الثالثة -4  

  عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  الرابعة -5

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  الخامسة -6  

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة  السادسة  -7  

 ثانیا : مناقشة وتفسیر الفرضیات

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة العامة -1  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  األولى -2  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  الثانیة -3  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  الثالثة -4  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  الرابعة  -5  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  الخامسة -6  

تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة السادسة  -7  

 خاتمة وتوصیات 
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  تمهيد : -

 محددات الرضابعد إخضاع المتغيرات المبحوثة ) يتم في هذا الفصل عرض نتائج الدراسة  
وم للتحليل اإلحصائي باستخدام نظام الحزم اإلحصائية للعل ( اإلنجاز دافعية ،الوظيفي 

في حدود اإلطار النظري وما  الفرضيات وتفسيرها مناقشة ، ثم (SPSS. V20) االجتماعية
 بالموضوع.من دراسات سابقة مرتبطة توفر 

 أوال: عرض نتائج الدراسة :

 العامة :عرض نتائج الفرضية -1

لدى  ) الدرجة الكلية(دافعية اإلنجاز بمحددات الرضا الوظيفي نص الفرضية :" تتأثر -
 وجيه واإلرشاد المدرسي والمهني "مستشاري الت

لكون فرضية البحث  البسيطالخطي وللتأكد من صحة الفرضية تم حساب معامل االنحدار 
غير يراد منها التنبؤ بقيم متغير تابع واحد من خالل قيم متبين متغيرين  عالقةتعبر عن 

"عبارة عن إيجاد معادلة رياضية تعبر بأنه: (368ص2006يعرفه صبري)مستقل واحد. و 
                      متغيرين وتستعمل لتقدير قيم سابقة ولتنبؤ قيم مستقبلية " العالقة بينعن 

 . ( 57،2009) جودة:

التي تعتمد Enter) استخدام طريقة )تم  االنحدار،بعد التحقق من شروط إجراء تحليل و  
       حدارالوظيفي ( في معادلة االن للرضا الدرجة الكليةإدخال بيانات المتغير المستقل ) على

 اآلتية:تم استخراج الجداول  و

 النموذج ملخصبين ي(: 41الجدول رقم )
 الخطأ المعياري  مربع االرتباط المعدل مربع معامل االرتباط معامل االرتباط النموذج 

1 0.046 0.002 0.001- 15.472 

( ملخص النموذج الذي تظهر فيه قيم معامل االرتباط الثالث، حيث 41يبين الجدول رقم )
، في حين بلغت قيمة  (0.002) (، ومعامل التحديد0.046بلغ معامل االرتباط البسيط )
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من التغيرات التي  %(.0.001أن نسبة ) يعني والذي (-0.001) معامل االرتباط المعدل
( الرضا الوظيفي المتغير المستقل ) تحدث في المتغير التابع )دافعية اإلنجاز( تعزى إلى

 يعزى لعوامل أخرى منها الخطأ العشوائي . %(99.999والباقي )

 الختبار معنوية االنحدارالتباين (: يبين تحليل 42الجدول رقم )
 الداللة ف درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.424 0.640 1 153.276 االنحدار

 298 71334.120 البواقي

 299 71487.397 المجاميع

لنموذج ل( تحليل التباين الذي يمكننا من خالله معرفة القوة التفسيرية 42يبين الجدول رقم )
 مستوى الداللةوهذه القيمة غير دالة عند  (،0.640ككل عن طريق قيمة )ف( التي بلغت )

 معامل االنحدار . قيمة معنوية ( ، مما يشير إلى ال0.05)

 الخطي البسيط (: يبين معامالت االنحدار43الجدول )
 الداللة ت معياريةمعامالت  معياريةمعامالت غير  النموذج

B ياريالخطأ المع Beta 

 0.000 18.123  6.249 113.253 الثابت الحد

 0.424 0.800- 0.046- 0.039 -0.031  الرضامحددات 

التي  المعياريةفي المعامالت غير  المتمثلةمعامالت االنحدار ( 43رقم )يبين الجدول 
وذج النمعامالت والخطأ المعياري لم المعياري،و معامل االنحدار غير  الثابت،قيمة  تتضمن

  (.Beta)أي تعتمد على الدرجات المعيارية والتي تسمى ، معيارية ومعامالت 

معامل المتغير ل (t)مستوى الداللة المقابل لقيمة الجدول نالحظ أن خالل بيانات  منو 
 ، وعليه(0.05)مستوى الداللة( وهي أكبر من 0.424 بلغ )) الرضا الوظيفي (  المستقل

                  الفرض البديل أي أن محددات الرضا الوظيفي فضونر الفرض الصفري  نقبل
 .ال تؤثر في دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي) الدرجة الكلية ( 



 الفصل السادس: عرض نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات  

 

 
192 

 

 األولى :الجزئية عرض نتائج الفرضية -2

 وأبعادهالرضا الوظيفي  في منخفضة( متوسطة،) توجد مستويات مختلفة الفرضية:نص 
 والمهني.لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي  رعيةالف

نسبية الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان الو 
اد لدرجات أفر وتم استخدام هذه األساليب اإلحصائية ألنها األنسب في حالة وصف البيانات 

 :نتائج موضحة في الجدول التالي  وكانت.  الذي يندرج ضمن اإلحصاء الوصفيو  ،العينة

 يرضا الوظيفياري والوزن النسبي لدرجات اليبين المتوسط الحسابي واالنحراف المع (:44الجدول رقم )

المتغيرات 
  المقاسة

 القيـــــــــاس عدد الفقرات

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الدرجة

  63.34 22.91 158.37 250 50 يةالدرجة الكل

.9031 45 9 تحقيق الذات  6.97 70.88 3 

.5724 35 7 تقدير الذات  5.67 70.20 4 

.4134 45 9 محتوى العمل  6.04 76.46 1 

.7727 45 9 النمو الوظيفي  7.28 61.71 5 

 2 71.65 2.51 14.33 20 4 قيمة االنجاز

 8 29.48 1.77 7.37 25 5 فرص الترقية

 6 60 2.37 9.00 15 3 نفسه لعملا

 7 44.6 1.74 8.93 20 4 ظروف العمل

الدرجة الكلية لمحددات الرضا الوظيفي متوسط أن  (44رقم ) يتضح من الجدول
( ، وهذا ما يدل 63.34( ، وبوزن نسبي )22.91بانحراف معياري ) (، و158.37بلغ)

مجاالت حسب  ةمتوسط(  ) الدرجة الكليةعلى أن مستوى محددات الرضا الوظيفي 
 (185، ص38) الجدول رقم المفترضة المتوسطات
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  :يحيث تترتب على التوالالرضا الوظيفي  أبعاد كما يشير الجدول إلى اختالف في مستويات

 عملال ،النمو الوظيفي ،تقدير الذات ،تحقيق الذات ،قيمة اإلنجاز، بعد محتوى العمل  -
 .بعد فرص الترقية بمستوى منخفض عمل،البعد ظروف  .بمستوى متوسط نفسه 

األولى التي تنص على وجود مستويات الجزئية المؤشرات تحققت الفرضية  خالل هذهومن 
 الفرعية. وأبعاده ) الدرجة الكلية(الرضا الوظيفي فيمنخفضة(  متوسطة،) مختلفة

 الثانية :الجزئية عرض نتائج الفرضية -3

ا ) مرتفعة ، متوسطة ( في دافعية اإلنجاز وأبعاده توجد مستويات مختلفةنص الفرضية : 
 الفرعية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

سبية الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النو 
 لدرجات أفراد العينة وكانت كما يلي :

از فعية اإلنجبي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات دايبين المتوسط الحسا (:45الجدول رقم )
 وأبعادها الفرعية.

عدد   المتغيرات المقاسة
 الفقرات

 القيـــــــــاس

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الدرجة

  75.20 15.46 108.30 144 48 الدرجة الكلية

 1 77.95 2.78 16.37 21 7 التخطيط للمستقبل

 2 77.03 4.26 25.42 33 11 مستــوى الطموح

 6 70.63 4.25 25.43 36 12 المسؤولية

 4 76.19 2.81 16.00 21 7 التنافس

 3 76.38 2.59 16.04 21 7 إدراك الزمن

 5 75.25 1.84 9.03 12 4 المثابرة

ن مما يدل على أ (،108.30)يتضح من الجدول أن متوسط الدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز بلغ
 (.186، ص 40)الجدول رقممستوى دافعية اإلنجاز متوسطة حسب مجاالت المتوسطات المفترضة
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 كما يشير الجدول إلى مستويات أبعاد دافعية اإلنجاز حيث تترتب على التوالي:  

    .     التنافس بمستوى مرتفع الزمن، إدراك الطموح،مستوى  للمستقبل،التخطيط بعد  -
 . متوسطبمستوى  المسؤولية ،  المثابرةبعد 

     مستويات مختلفة   وجودالفرضية الثانية التي تنص على  تحققتومن خالل هذه المؤشرات 
 .افعية اإلنجاز وأبعادها الفرعية د ) مرتفعة ، متوسطة ( في

 : الثالثةالجزئية عرض نتائج الفرضية -4

 اتمتغير تعزى ل )الدرجة الكلية ( الرضا الوظيفيتوجد فروق في محددات  ال الفرضية:نص 
لدى مستشاري التوجيه والتخصص العلمي الخبرة المهنية والمؤهل العلمي الجنس والسن و 

 .واإلرشاد المدرسي والمهني

غيرين في حالة وجود مت ويستخدم الثنائي.والختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين 
                         ما مستويين أو أكثر يؤثران في متغير تابع مستقلين أو أكثر لكل منه

 (. 17) جودة ، مرجع سابق : 

 : المتمثلة فيما يلي الثنائيتحليل التباين  وبعد التأكد من شروط تطبيق

دم تحقيق هذا البيانات المجمعة لكل متغير موزعة توزيعا طبيعيا إال أن ع تكون يجب أن  -
 مفردة لكل مستوى ولكل15ن ثيرا في دقة النتائج اذا زاد حجم العينة عالشرط اليؤثر ك

 متغير. 

جانس تباين المتغير التابع مع كل مستوى من مستويات المتغير المستقل ، إال أنه  من ت -
 الممكن استخدام بعض االختبارات البعدية في حالة عدم تجانس التباين .

 .البعضلمتغيرات مستقلة عن بعضها ث تكون قيم ااختيار العينات بطريقة عشوائية بحي -

                          ة القياس من مقياس المسافات المنتظمة على األقليجب أن تكون وحد -
 (.17) جودة ، مرجع سابق : 
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 :جاءت النتائج كما يوضحه الجدول الموالي 

 ثنائي المتغيرات المقاسة بتحليل التباين الين ( : يب46الجدول رقم )

 المصدر

 

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

 0.066 3.417 1776.138 1 1776.138 الجنس

 0.443 0.897 466.303 3 1398.910 السن

 0.668 0.404 210.069 2 420.138 األقدمية

 0.142 1.737 902.539 4 3610.157 المؤهل

 0.794 0.231 119.919 2 239.838 التخصص

   519.737 287 149164.561 الخطأ

  300 7681261.000 المجموع

  299 156943.930 المجموع المعدل

(، وهذه 3.417أن الفروق في الجنس بلغت قيمة )ف(عندها ) (46) يالحظ من الجدول رقم
 (، أما الفروق في السن فقد بلغت قيمة )ف(0.05القيمة غير دالة عند مستوى الداللة )

( ، وبالنسبة للفروق في 0.05( وهذه القيمة كذلك غير دالة عند مستوى )0.897ندها )ع
 ة كذلك عند مستوى ( وهي قيمة غير دال0.404األقدمية فقد بلغت قيمة )ف( عندها )

 ( وهي قيمة1.737أما الفروق في المؤهل فقد بلغت قيمة )ف( عندها )(. 0.05الداللة )
ونفس الشيء بالنسبة لمتغير التخصص حيث بلغت  .( 0.05)غير دالة عند مستوى الداللة 

 .( 0.05( وهي األخرى غير دالة عند مستوى الداللة )0.231قيمة )ف( عندها )

وجود  عدمعلى التي تنص  الثالثةنستدل على تحقق الفرضية  السابقة ومن المخرجات 
رة المهنية والمؤهل الخبات الجنس والسن و متغير تعزى ل الرضا الوظيفيفروق في محددات 

 .      لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيوالتخصص العلمي العلمي 
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 : الرابعةالجزئية  عرض نتائج الفرضية -5

الخبرة ات الجنس والسن و متغير توجد فروق في دافعية اإلنجاز تعزى ل النص الفرضية : 
اري التوجيه واإلرشاد المدرسي لدى مستشوالتخصص العلمي المهنية والمؤهل العلمي 

  .والمهني 

نسب  وهو األسلوب اإلحصائي األوالختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
 تابع في حالة وجود متغيرين مستقلين أو أكثر لكل منهما مستويين أو أكثر يؤثران في متغير

 كما يلي : ليل التباين الثنائينتائج تحوكانت . (17) جودة ، مرجع سابق : واحد فقط 

 المتغيرات المقاسة بتحليل التباين الثنائي ( : 47الجدول رقم )

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.924 0.009 2.230 1 2.230 الجنس

 0.703 0.470 114.037 3 342.110 السن

 0.990 0.010 2.430 2 4.859 األقدمية

 0.628 0.649 157.308 4 629.231 لمؤهلا

 0.362 1.019 247.110 2 494.220 التخصص

   242.548 287 69611.366 الخطأ

  300 3590371.00 المجموع

 299 71487.397 المجموع المعدل

(، وهذه 0.924(أن الفروق في الجنس بلغت قيمة )ف(عندها )47يالحظ من الجدول رقم)
 (، أما الفروق في السن فقد بلغت قيمة )ف(0.05عند مستوى الداللة ) القيمة غير دالة

 .( 0.05( وهذه القيمة كذلك غير دالة عند مستوى )0.703عندها )
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 ( وهي قيمة غير دالة0.990وبالنسبة للفروق في األقدمية فقد بلغت قيمة )ف( عندها ) 
د بلغت قيمة )ف( عندها (، أما الفروق في المؤهل فق0.05كذلك عند مستوى الداللة )

  .( 0.005( وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة )0.628)

( وهي 0.362ونفس الشيء بالنسبة لمتغير التخصص حيث بلغت قيمة )ف( عندها )
 .( 0.05األخرى غير دالة عند مستوى الداللة )

جود فروق التي تنص على عدم و  ومن هذه المخرجات نستدل على تحقق الفرضية الرابعة 
ل المؤهالخبرة المهنية و ات الجنس والسن و متغير تعزى ل وأبعادها الفرعية في دافعية اإلنجاز

 .لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسيوالتخصص العلمي العلمي 

 الخامسة:الجزئية  عرض نتائج الفرضية -6 

عية اإلنجاز فمستويات الرضا الوظيفي على دال يوجد تأثير معنوي نص الفرضية :"  -
 .لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي "وأبعادها الفرعية 

تغير ويستخدم لدراسة تأثير ملمتعدد، والختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين ا 
 (.33 سابق:مرجع  )جودة،مستقل أو أكثر بمستويات مختلفة على أكثر من متغير تابع 

 يلي: فيماالمتمثلة  تحليل التباين المتعدداستخدام شروط  وبعد التأكد من

 .التوزيع الطبيعي لقيم المتغير التابع  -

 .ستقاللية : حيث ينبغي أن تكون قيم المتغير التابع مستقلة عن بعضها البعض اال -

التجانس  إليجادمن االختبارات  أو غيره Box’s Mالتجانس حيث يمكن إجراء اختبار  -
 خلية .في مصفوفة تباينات كل 

جود عالقة خطية قوية بين قيم أزواج المتغيرات ولكن هذا الترابط ال يجوز أن يكون و  -
 (34جودة ، مرجع سابق : )ترابطا قويا حتى التوجد لدينا مشكلة االرتباط الذاتي 

 يلي :توضحه الجداول الموالية كما  التحليل اإلحصائي نتائجكانت 
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 المتغيراتمعنوية الختبار المتعددة االختبارات يوضح (: 48الجدول رقم )
 الداللة المعنوية  قيمة ف  االختبارات المتغير 

مستوى الرضا 

 الوظفي

- Pillai’s trace  

- Wiks’lambda  

- Hetelling’s trace 

- Roy’s largest root 

3.265 

3.284 

3.303 

5.103 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

( أصغر من مستوى الداللة  الداللة لقيم ) ف( يتضح أن مستوى 48من الجدول رقم )
        ة هناك تأثير معنوي للمتغيرات المستقل( وبالتالي من المتوقع أن يكون  0.05المعتمد )

                                                            د أو أكثر من المتغيرات التابعة) مستويات الرضا الوظيفي ( على واح
 تحليل التباين المتعددب المتغيرات المقاسةيوضح ( : 49)رقم جدول

          مصدرالفروق        

 )مستوى الرضا(

 المتغيرات التابعة

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

 0.917 0.087 0.670 2 1.351 قبلتالتخطيط للمس

 0.036 3.349 60.040 2 120.081 مستوى الطموح

 0,037 3.342 59.556 2 119.111 المسؤلية

 0,308 1.182 9.339 2 18.677 التنافس

 0,073 2.644 17.560 2 35.120 ادراك الزمن

 0,017 4.131 13.787 2 27.573 المثابرة 

 0.217 1.542 367.232 2 734.463 مج دافعية االنجاز

الوظيفي على دافعية اإلنجاز  الفروق في تأثير مستويات الرضا( 49يبين الجدول رقم )
 : ايليــم ت النتائجوأبعادها الفرعية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي حيث أظهر 

جود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مستوى الطموح والمسؤولية والمثابرة عند و  -
 .0.05مستوى الداللة 

التخطيط  وبعددافعية االنجاز ة لة الكليالدرجعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  -
 .0.05وإدراك الزمن عند مستوى الداللة  والتنافسللمستقبل 
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ية دافعلمستويات الرضا الوظيفي على  معنوي  تأثير الفرضية الرابعة التي تنص على وجود تتحقق وعليه
ة المثابر و والمسؤولية مستوى الطموح في تشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي اإلنجاز وأبعادها الفرعية لدى مس

                                            .ولم تتحقق في الدرجة الكلية لدافعية االنجاز وبعد التخطيط للمستقبل والتنافس وإدراك الزمن

 لداللة الفروق في المتوسطات المتعددة(يوضح المقارنات 50جدول رقم ) 

 الداللة الخطأ  في المتوسطات قالفر لرضا جمستوى ا مستوى الرضا أ المتغيرات التابعة

.2600 1.612 2.61 متوسط منخفض مستوى الطموح  

 0.295 1.363 1.43 مرتفع

.2600 1.162 2.61- منخفض متوسط  

 0.146 0.805 1.17- مرتفع

 0.295 1.363 1.43- منخفض مرتفع

 0.146 0.805 1.17 متوسط

.2600 1.159 2.60 متوسط منخفض المسؤولية   

 0.293 1.359 1.43 مرتفع

.2600 1.159 2.60- منخفض متوسط  

 1.47 0.803 1.17- مرتفع

 0.293 1.359 1.43- منخفض مرتفع

 1.47 0.803 1.17 متوسط

 0.224 0.501 0.61- متوسط منخفض المثابرة

.1200 0.588 1.48- مرتفع  

 0.224 0.510 0.61 منخفض متوسط

تفعمر  -0.87 0.347 1300.  

.1200 0.588 1.48 منخفض مرتفع  

 0.013 0.347 0.87 متوسط

ومستوى ، الطموح والمسؤولية بعدي أن مستوى الرضا الوظيفي المنخفض يؤثر على من الجدول يتضح 
 .المثابرة بعد الرضا الوظيفي المرتفع يؤثر على 
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 عرض نتائج الفرضية السادسة : -7

 ظيفي لدىالرضا الو  أبعادمن خالل  :" يمكن التنبؤ بدافعية اإلنجاز نص الفرضية -
 شاري التوجيه واإلرشاد المدرسي "مست

حسب الذي يستخدم  معامل االنحدار الخطي المتعدد تم استخداموللتأكد من صحة الفرضية 
رات يؤثر فيه عدة متغي التنبؤ بتغيرات المتغير التابع الذي:"في  (57)جودة، مرجع سابق،

كما توضحها . وبعد التأكد من شروط تطبيق معامل اإلنحدار الخطي المتعدد  مستقلة"
 :، جاءت النتائج باعتماد الخطوات التالية12الملحق رقم في   spssمخرجات 

 المستقلة:المتغيرات إيجاد معادلة انحدار المتغير التابع على  -أ

يمة قات ، تقدير الذات ، محتوى العمل ، تحقيق الذ) ةالمستقل اتبيانات المتغير  تم إدخال
( في معادلة ، النمو الوظيفي ، ظروف العمل ، فرص الترقية نفسه االنجاز ، العمل

 :ةالتالي ولاالجد، و تم استخراج االنحدار 

 االنحدار الخطي المتعددمعامالت (: يبين 51الجدول )
 الداللة ت معامالت موحدة معامالت غير موحدة النموذج

B الخطأ المعياري Beta 

 0.000 13.7555  8.386 115.347 الحد الثابت

 0.967 0.41 0.003 0.190 0.008 تحقيق الذات

 0.295 1.050 0.91 0.238 0.249 تقدير الذات

 0.037 2.093- 0.142- 0.173 0.361- محتوى العمل

 0.337 0.962- 0.065- 0.144- 0.139- النمو الوظيفي

 0.385 0.870 0.64 0.450 0.391 زقيمة اإلنجا

 0.482 0.703 0.042 0.521 0.367 فرص الترقية

 0.568 0.572- 0.034- 0.389 0.222- العمل نفسه

 0.476 0.714- 0.43- 0.540 0.386- ظروف العمل
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 )تحقيق الذات( نستنتج أن معامالت المتغيرات المستقلة51من خالل بيانات الجدول رقم )
مل  ( ، فرص الترقية ، العمل نفسه ، ظروف العقيمة اإلنجاز، ، النمو الوظيفيتقدير الذات 

ه ( ، أي أن التغير في هذ0.05معنوية وفق النموذج عند مستوى الداللة )داللة ليس لها 
نوية لة معدال يوجد في حين المتغيرات المستقلة ال يؤثر في المتغير التابع )دافعية اإلنجاز (.

( وهو أصغر من مستوى الداللة 0.003عمل حيث بلغ مستوى الداللة )لمتغير محتوى ال
ي فوعليه فمحتوى العمل يعتبر متغيرا مؤثرا ويوصى بإبقائه  (، 0.05المعنوية المعتمد )

 يمكن كتابة المعادلة المطلوبة على الصورة: ومن خالل الجدول النموذج.
Y=115.347+0.008x1+0.249x2+0.222x3+0.139x4+0.391x5+0.367x6+0.222x7+0.386x8 

في  )محتوى العمل( بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة 3x ومن خالل المعادلة نجد أن التغير في 
      . مع افتراض ثبات المتغيرات األخرى  0.222) دافعية اإلنجاز( بمقدار yالمتغير التابع 

 :اختبار معنوية معامالت االنحدار -ب

ال التي تعتمد على اإلدخ steepwiseالنحدار باعتماد طريقة تم اختبار معنوية معامالت ا 
ة التدريجي للمتغيرات المستقلة مع استبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقي

 التالية:ول االجدوعليه تم استخراج  المتغيرات،

 ملخص النموذج بين ي(: 52الجدول رقم )
 الخطأ المعياري  مربع االرتباط المعدل باطمعامل االرتمربع  معامل االرتباط النموذج 

1 0.117 0.014 0.010 15.383 

( ملخص النموذج الذي تظهر فيه قيم معامل االرتباط الثالث، حيث 52يبين الجدول رقم )
تشير  (0.014)الذي بلغت قيمته ومعامل التحديد  (0.117بلغ معامل االرتباط البسيط )

 0.010في حين بلغت قيمة معامل االرتباط المعدل )، إلى جودة توفيق ضعيفة للنموذج 
من التغير الحاصل في المتغير التابع ) دافعية اإلنجاز % 0.010يعني أن ما نسبته مما ،(

باعتبار هذا المتغير هو الوحيد  -محتوى العمل ( ) المستقل المتغير( يعزى إلى التغير في 
( تعزى إلى عوامل أخرى %99.999سبة )ون  -(12الذي تم إدخاله في النموذج ) الملحق

 منها الخطأ العشوائي . 
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 (: يبين تحليل التباين وفق النموذج53الجدول رقم )
 الداللة ف درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.043 4.112 1 973.098 االنحدار

 291 69359.890 البواقي

 299 71487.397 المجاميع

لقوة والذي يمكننا من خالله معرفة ا، حليل التباين وفق النموذج ( ت53يبين الجدول رقم )
ند ( ، وهذه القيمة دالة ع4.112التفسيرية للنموذج ككل عن طريق قيمة ) ف( التي بلغت )

 . معنوية االنحداريشير إلى  ( مما0.05مستوى )

 تشخيص مشكلة االرتباط الخطي المتعدد : -ج

 Toleranceحساب معامل القدرة على االحتمال متعدد تم لمعرفة مشكلة االرتباط الخطي ال
لمفسر ونسبة التباين ا ، Egenvalues)، واستخدام القيم الذاتية )VIF ومعامل تكبير التباين
 التالي : الجدولين التاليينكما هو موضح في 

 ( يوضح معامالت القدرة على االحتمال ومعامل تكبير التباين54جدول رقم ) 
 معامالت اإلحصائيةال النموذج

 VIF معامل تكبير التباين Tolerance )معامل القدرة على االحتمال ) 

 1.207 0.828 تحقيق الذات

 1.279 0782 تقدير الذات

 1 1 محتوى العمل

 1.179 0.849 النمو الوظيفي

 1.099 0.910 قيمة اإلنجاز

 1.002 0.998 فرص الترقية

 1.026 0.975 العمل نفسه

 1.016 0.985 العمل ظروف

اين أن كال من معامل القدرة على االحتمال ومعامل تكبير التبي( يتضح 54من الجدول رقم )
ساهما في كون  10أو 5الذي يشترط فيه عدم تجاوز قيمه ألحد المتغيرات المستقلة عن 

 تقدير المعلمة ال تتأثر بمشكلة التعدد الخطي .
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 التعدد الخطي( : يوضح تشخيص مشكلة 55جدل رقم )
القيم  النموذج

 الذاتية

دليل 

 الشرط

 نسبة التباين

تحقيق  الثابت

 الذات

تقدير 

 الذات

محتوى 

 العمل

قيمة  النمو

 االنجاز

العمل  الترقية

 نفسه

ظروف 

 العمل

1 8.728 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2 0.076 10.7 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.01 0.32 0.02 0.04 

3 0.057 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.86 0.02 

4 0.041 14.60 0.01 0.03 0.01 0.00 080 0.05 0.01 0.06 0.02 

5 0.034 16.10 0.00 0.05 0.03 0.02 001 0.00 0.46 0.00 0.52 

6 0.023 19.64 0.04 0.01 0.14 0.59 0.01 0.00 0.00 0.02 0.22 

7 0.019 21.32 0.04 0.01 0.39 0.16 0.09 037 0.02 0.02 0.02 

8 0.014 24.96 0.00 0.84 0.25 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.06 

9 0.009 31.97 0.91 0.01 0.14 0.22 0.00 0.24 0.12 0.03 0.11 

       قيم دليل الشرط بعض قريبة من الصفر كما أن  جلها( يظهر أن القيم الذاتية 55من الجدول رقم )
                في حين نجد أن نسبة التباين مما يدل على إمكانية وجود مشكلة التعدد الخطي ، 15تفوق 

(Variance Proportionالتي تمثل نسبة تباين التقدير المفسر بواسطة ا )قلمكون األساسي المراف  
                                        .لكل قيمة ذاتية غير مرتفعة ، وعليه تصبح مشكلة التعدد الخطي غير مؤثرة

  :انحدارإيجاد أفضل معادلة  -د

 (: يبين معامالت االنحدار الخطي المتعدد56الجدول )

 لةالدال ت معامالت موحدة معامالت غير موحدة النموذج

B الخطأ المعياري Beta 

 0.000 23.173  5.114 118.517 الحد الثابت

 0.043 2.028- 0.117- 0.146 -0.297 محتوى العمل 

( نجد أن نموذج االنحدار احتفظ بمتغير واحد فقط وهو محتوى العمل حيث تشير 56من الجدول رقم )
 ( ، وبالتالي تصبح0.005لمعنوية المعتمد )هي أقل من مستوى او  0.043إلى قيمة مستوى المعنوية 

          ( محتوى العمل .0.297-+)118.517دافعية اإلنجاز = : هيأفضل معادلة انحدار للنموذج  
لرضا وعليه تحققت الفرضية السادسة التي تنص على إمكانية التنبؤ بدافعية اإلنجاز من خالل محددات ا

 .حقق في األبعاد األخرى الوظيفي على بعد محتوى العمل ولم تت
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 ثانيا : مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات 

 العامة:نتائج الفرضية وتفسير مناقشة  -1 

على ) الدرجة الكلية ( نصت هذه الفرضية على وجود تأثير لمحددات الرضا الوظيفي 
 دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني .

أن  فتوصلت النتائج إلى، الفرضية تم تطبيق تحليل االنحدار البسيط  وللتأكد من صحة هذه
جيه محددات الرضا الوظيفي التؤثر على دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التو الدرجة الكلية ل

نوية ليست لها داللة مع قيم معامل االرتباط الثالثواإلرشاد المدرسي والمهني ، ذلك ألن 
( غير دالة عند المستوى 0.640قيمة )ف( التي بلغت )كما أن ، وفق نموذج االنحدار

 .معامل االنحدار ( مما يشير إلى المعنوية0.05)

تائج نجد أن الدراسات التي تهتم بدراسة العالقة أو التأثير بين المتغيرين إال أننا ن قلةورغم 
 الحالية: الدراسةإلى وجود نتائج عكسية لنتائج  اتوصلت ينالتاليت نالدراستي

 ودافعية الوظيفي الرضا بين العالقة عن للكشف التي هدفت( 2008) فدراسة الخيري  
دة وقنف الليث بمحافظتي العام التعليم بمراحل المدرسيين المرشدين من عينة لدى اإلنجاز

 دافعية ودرجات الوظيفي الرضا درجات بين موجبة ارتباطيه توصلت إلى وجود عالقة
 وقنفدة.  الليث العام بمحافظتي التعليم بمراحل سيينالمدر  المرشدين لدى اإلنجاز

 ةدافعي بين إحصائية داللة ذات عالقةوجود  معرفة إلى التي هدفت( 2014) العاجز ودراسة
 لدى أخرى  ناحية من الوظيفي والرضا ناحية من الوظيفي االنتماء من كل ودرجة اإلنجاز

 دعن إحصائيا دالة موجبة عالقة وجود غزة توصلت إلى قطاع بمحافظات التربويين المرشدين
 ومقياس الكلية ودرجته أبعاده بجميع الوظيفي الرضا مقياس بين" 0.01" الداللة مستوى 
 .الكلية ودرجته أبعاده بجميع اإلنجاز دافعية

مستشار التوجيه واإلرشاد ما يتمتع به إلى  يمكن تفسير أسباب التوصل إلى هذه النتيجةو 
التوجيه واإلرشاد  وظيفةتتطلبها عليمة ومؤهالت  مهنية خصائص من المدرسي والمهني
        واإلخالص ، واإلمكانيات القدرات من عاليا قدراتتطلب  متخصصةباعتبارها مهنة 
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في  وتحقيق رضاهم مهما كانت الصعوبات التي تعترضه المسترشدينلمساعدة  العملفي 
محدد من أو عن يه راضيا عن عمله مستشار التوجكان  فسواء مجال عمله أو حياته ،

ال  والتصورات التي يكونها عن وظيفتهفهذه المشاعر ، راض تماما أو كان غير   محدداته
 التفوق واالمتياز .  مصاف سعيه نحوفي تؤثر في روحه المعنوية أو 

 التي والتنويع في الخدماتمستشار التوجيه واإلرشاد ثم إن طبيعة النشاطات التي يقوم بها 
باإلضافة إلى مشاركته في إنجاز الدراسات ،  وتقويم وإرشاد وتوجيه إعالميقدمها من 

، ناهيك عن واالستقصاءات على مستوى المقاطعة التي يعمل بها أو على مستوى الوالية 
 نفسيةبقدرات وخصائص معرفية و تحتاج إلى مستشار يتمتع  الذي يشغله القطاع الواسع

ثقة وكسب ، كحسن اإلصغاء خاصة بالعمل اإلرشادي الات مهار إتقان التقنيات والو 
 .المقابالت اإلرشادية تقنيات التمكن من  والمفحوص 

 هذا عن خصائص مستشار التوجيه واإلرشاد التي لها عالقة بطبيعة المهنة التي يزاولها
التعرف على قدراته و اكتشاف والتي تهدف أساسا إلى مساعدة التلميذ على فهم ذاته و 

و بأساليب علمية تساعده على النم ، التكيف الدراسي والمهني مساعدته علىكالته قصد مش
توجب على مستشار التوجيه  إنسانيةوعليه فهي مهنة  ،المتكامل والمتوازن في شخصيته 

 مشاعر الرضا أو االستياءبغض النظر عن ، واإلرشاد  القيام بها على أفضل أداء ممكن 
 . تجاه عمله

 شارة إلى أن عالقة الرضا الوظيفي بدافعية اإلنجاز تسير في نفس المنحى معوتجدر اإل
لقد ظل و ،  النواتج العملية لدافعية اإلنجازإذ أن هذا األخير يمثل ، عالقة الرضا باألداء 

 دراسات الهاوثون أن محددات الرضا عن العمل تؤثر على نتائج بعد نشر شائعااالعتقاد 
 ديد من، ولذا كانت العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء محور العهم أداء العمال وإنتاجيات

يم باستعراض وتقي Brefield&Crockete1955. وقد قام الباحثان برايفيلد وكروكيت الدراسات
جدا يفلم 1955نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت على العالقة بين األداء والرضا حتى 

 . (225: بتصرف مرجع سابقلطان ،:ما يؤيد وجود هذه العالقة )س
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       يفي الوظ للرضا الدرجة الكليةتدعيما لدراستنا الحالية التي وجدت أن  التجاربوتأتي هذه 
الي وبالت، دافعية االنجاز لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  علىال تؤثر 

خصائص الوظيفة رات أخرى كيمكن أن ترتبط بمتغيففرضية وجود هذه العالقة أو عدمها 
      االوظيفة ذاتهإذن فتكون ، المبذول  جهده مقابلبالنسبة للفرد جود حوافز ذات قيمة و و 
الحوافز مصدر إشباعات بالنسبة له ومحددا ألدائه ، وفي وظيفة اإلرشاد والتوجيه  أو

كاألجر تمثل مصادر إشباع للمستشار مادية المدرسي والمهني الوجود لحوافز وعوائد 
 نمولى ع أساسا تعتمد تربوية عمليةبل هي من الحوافز المادية ، وغيرها  والمكافئاتوالترقية 

اسة اته الدر ليساعده في تربية اختيار  والتلميذ مستشار التوجيه واإلرشادبين وتوطيدها العالقات 
ة ر دافعيوبالتالي طبيعي أن  ال تتغي،  والمهنية ومساعدته على البناء السليم لشخصيته

كن بل يم، ي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهن بتغير الرضا الوظيفي لدى مستشار االنجاز
تحقيق للوصول إلى مستوى متميز من التفوق والنجاح سببا في  اعتبار سعي هذه األخير

 .بمفهومها العام الرضا والدافعيةطبيعة وهذه هي الجدلية القائمة بين ،  الرضا

 األولى:الجزئية ير نتائج الفرضية مناقشة وتفس -2

في محددات الرضا منخفضة (  متوسطة،) مستويات مختلفة نصت هذه الفرضية على وجود 
 والمهني.الوظيفي وأبعادها الفرعية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتأكد من صحة هذه الفرضية
 ة( ) الدرجة الكليأظهرت النتائج أن مستوى محددات الرضا الوظيفيوقد  ألوزان النسبيةوا

لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني متوسط حيث بلغت قيمة المتوسط 
 (.63.34بوزن نسبي قدر ب )( 158.19الحسابي )

أبعاد محددات في  منخفضة ( متوسطة،)  كما أظهرت النتائج وجود مستويات مختلفة 
 .، مما يدل على تحقق هذه الفرضيةالرضا الوظيفي

 الرضا درجة معرفة إلى ( التي هدفت2003) واصف راندة تتفق هذه النتيجة مع دراسة
                        التربية مديريات في الحكومية المدارس ومرشدات مرشدي لدى الوظيفي
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 إلى لالستجابة المئوية النسبة وصلت الغربية حيث الضفة محافظات في والتعليم
التي هدفت إلى معرفة مدى شيوع ( 2008و دراسة خليل وعبد هللا شرير ). (66.2%)

الرضا الوظيفي لدى المعلمين ومعرفة العالقة بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات 
 ( .                                                                                     %51الديمغرافية وقد توصلت إلى أن درجة شيوع الرضا الوظيفي بنسبة متوسطة بلغت )

 رضا مدى معرفة إلى هدفت التي (1981) حسين مع دراسة المتوصل إليها تختلف النتيجة
 به حيث توصلت إلى أن نسبة يقمن الذي العمل عن االجتماعيات والباحثات المرشدات

 الجميلي دراسة ، و راضيات غير%" 80و العمل عن راضيات حثالب عينة من20%
 لدى العمل عن بالرضا الدور غموض عالقة معرفة إلى التي هدفت (2008) والبجاري 
 عن الرضا في منخفض مستوى  وجود ننوي حيث توصلت إلى بمحافظة التربويين المرشدين

  . التربويين المرشدين لدى العمل

التي هدفت إلى معرفة  (2009) عثمان مع ما توصلت إليه دراسةتختلف هذه النتيجة  كما
 ومالخرط بوالية اإليدز مجال في العاملين النفسانيين المرشدين لدى الوظيفي الرضا درجة

المتغيرات حيث توصلت إلى وجود مستوى منخفض في الدرجة الكلية للرضا  ببعض وعالقته
 العالقة على للتعرف ( التي هدفت2014جز)ودراسة العا الوظيفي لدى العينة المبحوثة .

 ألخالقيات غزة محافظات في الحكومية بالمدارس التربويين المرشدين ممارسة درجة بين
 ويينالترب المرشدين تقدير لديهم حيث توصلت إلى أن درجة الوظيفي بالرضا وعالقتها المهنة
  .كبيرة بدرجة  (78.6%) بلغت نظرهم وجهة من الوظيفي للرضا

  ئج معكما أظهرت النتائج وجود مستويات مختلفة في أبعاد الرضا الوظيفي ، وتتفق هذه النتا
 العمل عن الرضا مستوى  على التعرف إلى ( التي هدفت 1998) الشهري  عراد أبو دراسة

 .بمكة المكرمة االبتدائية المرحلة في المتخصصين المرشدين لدى اإلرشادي

 لدى الوظيفي الرضا التي هدفت إلى معرفة مستوى ( 2003) الطريفي وتختلف مع دراسة
 اكانو  والمرشدات المرشدين وتوصلت نتائجها إلى أن ،عمان مدينة في والمرشدات المرشدين

  .المجاالت جميع في عملهم عن راضين
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(، 34.41ر ب)عد محتوى العمل بمستوى متوسط يقدب محددات الرضا الوظيفيأولى  تشكلو 
 .( 76.4)وبوزن نسبي يقدر ب

ريات نظرية العاملين لهيرزبرغ ، التي تعتبر من النظ ما توصلت إليه مع النتيجةتتفق هذه 
الهامة في تفسير حاجات األفراد رغم االنتقادات التي وجهت إليها ، فلقد قام 

ومحاسبا وطرح عليهم سؤاال حول ماهي  مهندسا 200بمقابلة Herzberg  1957هيرزبرغ
لص يشعرون بالرضا عن أعمالهم وتلك التي تشعرهم باالستياء منها وخ األمور التي تجعلهم

شعور إلى أن األمور التي تجعل األفراد راضين عن أعمالهم مرتبطة أكثر بمحتوى الوظيفة ال
و باالنجاز ، واعتراف اآلخرين بالفرد ، والشعور بالمسؤولية ، وجود فرص للتطور والنم

 (. 52مرجع سابق:) الخضر ،لحاجات العليا عند ماسلو ( وأسماها بعوامل الدفع ) تقابل ا

ة ألنشطاأهمية وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قناعة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي  ب 
على حساب طاقة مستشار وتعدد محاورها فهي على الرغم من كثافتها ، التي يزاولونها 

ن الروتيو إال أنها متنوعة ال تشعر بالملل  ،يه التوجيه واإلرشاد ومقاطعة التدخل المسندة إل
وي إلى نمن إعالمية تستهدف تالميذ مراحل التعليم المتوسط والثا،وتمس جميع الخدمات 

ية جميع الفئات التعليم إرشادية تمسف، تخص السنة الرابعة والسنة أولى ثانوي  ةتوجيهي
     إضافة     ، نفسية واالضطراباتالدراسية  الصعوباتذوي العادية منها أو تلك الخاصة ب

حرية في كما أن لمستشار التوجيه نوع من ال  ميدانية،والقيام بدراسات التربوي  إلى التقويم
خاصة في في تكييف نشاطاته حسب الفئة المستهدفة طبيق التقنيات والوسائل الحديثة ت

 .مجال اإلعالم المدرسي

           (71.65)وبوزن نسبي، (14.33بمستوى متوسط بلغ )اإلنجاز بعد ويأتي في المرتبة الثانية 

يقومون  الدور الذي ألهمية واإلرشاد وجيهوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إدراك مستشاري الت 
قيم على شعورهم ب اهم ، علما أن هذا الدور له تأثير ألدائذاتيا به والذي يشكل معيارا 

هذا الدور الذي يرتبط بقدرة المستشار على مساعدة  وقيمة عملهم في حد ذاته ، إنجازاتهم
ويعد هذا البعد من بين العوامل الدافعة التالميذ في بلوغ مراتب النجاح الدراسي والمهني ، 

 في نظرية فريديرك هارزبارغ .
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 .( 70.88(، وبوزن نسبي بلغ )31.90ثم يأتي بعد تحقيق الذات بمستوى متوسط بلغ )

ازات شعور مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي بتحقيق انجإلى لنتيجة وتعزو الباحثة هذه ا
وبقيمة عملهم اإلنسانية في خدمة الفرد والمجتمع  ، من خالل عملهم ذات معنى شخصية 

ميدان والتي يالحظ تطبيقاتها جلية في  ،وهذا البعد يشكل رأس هرمية الحاجات لماسلو
 رشادمستشار التوجيه واإللم تحقق لتوجيه واإلرشاد وظيفة الف ،التوجيه واإلرشاد المدرسي 

من كاألحاجات األمن  المادية والضرورية في مساره المهني واالجتماعي وكذا إشباع حاجاته
 مكنته منوطبيعتها ولكن خصوصية هذه الوظيفة ، واألجر وغيرها  ،الوظيفي وفرص الترقية

 .على مستوى الحاجات العليا  اإلشباعاتتحقيق أعلى 

 .( 70.20(، وبوزن نسبي بلغ )24.57ثم يأتي بعد تقدير الذات بمستوى متوسط بلغ )

 دإلرشاويمكن تفسير هذه النتيجة إلى المكانة االجتماعية التي يحظى بها مستشار التوجيه وا
قوم التي ياإلنسانية والتي اكتسبها من خالل طبيعة المهام  في محيطه المهني واالجتماعي،

ل ة من قبوكذا من خالل النظرة اإليجابية والثقة الممنوح، ة إلى مساعدة اآلخرين بها والهادف
ة إلى استدعت الحاجشخصيته الفاعلة متى  التالميذ وأوليائهم والطاقم التربوي واإلداري إلى

ثر أإحداث الذي يستطيع على أنه الموجه والمساعد  إليهفالكل ينظر وتقديم خدماته، وجوده 
                                                                             .تعلمفي شخصية الم

يمة هذه الحاجات يؤدي إلى تعزيز مشاعر الثقة بالنفس ، و الق إشباع ويشير ماسلو إلى أن
 ينتج اعهاإشبفي  اإلحباطفي المجتمع و لكن  اإلفادةو  األهميةو الكفاءة و القدرة ، و والقوة 

ن تكوي أو اإلحباطالعجز و هذه المشاعر بدورها تؤدي إلى  وعر النقص و الضعف مشا
 Nicolaieff,2008 :66))اتجاهات تعويضية أو عصبية .

( 61.71( ، وبوزن نسبي بلغ )27.27بمستوى متوسط بلغ ) كذلك ونجد بعد النمو الوظيفي
 يالزم عمل حيوي الذي المجال ال هذه النتيجة إلى أن مجال التكوين هو وتعزو الباحثة

أثناء الخدمة ، فاالجتماعات التنسيقية التي تجرى بمراكز التوجيه واإلرشاد مستشار التوجيه 
المدرسي والمهني مع الفريق التقني أسبوعيا أو نصف شهريا حسب خصوصيات المراكز 

 . ستجدات الموقرب المؤسسات التعليمية التابعة لها تساعد في تبادل الخبرات واإلطالع على 
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تحت إشراف مفتش التربية الوطنية للتوجيه واإلرشاد  تبرمجاأليام التكوينية التي كما لدور 
 والتكوين الذاتي للمستشار دورا في نموه الوظيفي. المدرسي 

كل  تلبيالتكوين ال فإن محتوى عملية ميدانيا وحسب استجابات العينة المبحوثة والمالحظ  
ت تقنياال كمسايرةيع المجاالت المتعلقة بعملية التوجيه واإلرشاد ، الحاجات الوظيفية في جم

ريب التدفي متابعة الحاالت النفسية ، أو في مجال أو التوجيه واإلعالم الحديثة في مجال 
 .لتفعيل عملية اإلرشاد النفسيعلى استعمال االختبارات النفسية 

 .(60.00وبوزن نسبي قدر ب)(، 9.00فكان بمستوى متوسط بلغ ) نفسه أما بعد العمل

حيث وجدت مستوى  (2009) عثمان إليه دراسةتختلف نتائج هذا البعد مع ما توصلت 
قبلهم تالخرطوم في مجال  بوالية اإليدز مجال في العاملين النفسانيين المرشدين لدى مرتفعا

 لوظيفتهم .

 واإلرشاد التوجيه مستشاري  رغبات وجود اختالف فيوتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى 
 ، والتي لها عالقة مع عوامل أخرى مثلهذا القطاعمناصبهم الحالية في  في التوظيف في
ثر نهم تؤ أو بنوع التكوين األكاديمي الجامعي ، وحتى ذوي األقدمية م السابقةالميول المهنية 

 .تحفظنوعا من ال في هذا المجال  تحديد مشاعر الفردل يكون مما ، فيهم عامل الخبرة 

 .( 44.6( ، وبوزن نسبي بلغ )8.93أما بعد ظروف العمل فكان بمستوى منخفض بلغ )
 التي هدفت إلى Saba .2011) ) سابا وجاءت هذه النتائج على خالف ما توصلت إليه دراسة

ن والبور بباكستا باها في كليات التدريس هيئة ألعضاء الوظيفي الرضا درجة على التعرف
 (.%68)بنسبة  متوسطة العمل ظروف عن الرضا درجة ا إلى أنحيث توصلت نتائجه

 عدم: وهي الرضا لعدم المسببة فأسفرت نتائجها عن العوامل( 1981) حسين دراسةوأما 
العمل  في السائدة  النفسية والظروف للعمل المادية اإلمكانات توفر ثم عدم ، األجور مناسبة

 .االجتماعيات والباحثات لدى المرشدات

كن تفسير هذه النتيجة من خالل تسليط الضوء على الظروف المحيطة بعمل مستشار ويم
إقامة هذا األخير بالثانوية إال أنه يزاول مهامه حيث أن مكان ،  التوجيه واإلرشاد المدرسي
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والتي تشكل قطاع تدخله مما يسبب له معاناة نفسية وضغطا كبيرا ، بالمتوسطات التابعة لها 
 هذه األخيرةخاصة إذا كانت ، فيق بين خدماته في الثانوية والمتوسطات وصعوبة في التو 
، وحتى وإن كانت قريبة فمشكلة عدم وجود كحال المناطق الصحراوية  عملهبعيدة عن مكان 

ناهيك عن عملية التكليف كالهما ، ساعات الفراغ في التوقيت األسبوعي للتالميذ تؤثر على 
 .لتعليم الثانوي بمنصب قار لمستشار التوجيه واإلرشادنظرا لعدم تغطية كل مؤسسات ا

وجيه حيث أن معظمهم هذا باإلضافة إلى نقص التجهيزات المادية بمكتب عمل مستشار الت
 ال تفي بأغراض و ،مجهزة ماديا  ، وهي غير وغير وظيفي ذات حجم ضيق يشغلون مكاتب

        جماعية الفردية والمقابالت ال التي تتطلب مكانا هادئا ومجهزا إلجراءاإلرشاد  عملية
إلى مكتب خاص بعمله ومكتب خاص بخلية  بحاجة فمستشار التوجيه ، حقيقة األمروفي 

ع ن الواقكما تنص عليه النصوص التنظيمية لعمل مستشار التوجيه ، ولكاإلعالم والتوثيق 
  .رسيف اإلعالم المدمما يعرقل تحقيق أهدا بالمكتبةبالمكتب أو  أن هذه الخلية منصبةبين 

سي هذا ويالحظ في المتوسطات أنه ال وجود لمكاتب خاصة بمستشار التوجيه واإلرشاد المدر 
 اإلداري.والمهني حيث يقوم بعمله داخل مكتب مستشار التربية أو أي مكتب من الفريق 

 لهاع تدخمتوسطات التابعة لقطالأن تنقل مستشار التوجيه واإلرشاد إلى  إلى ذلك يضاف 
هذا  تسخير وسيلة نقل للقيام بمهامه ،دون أمر بمهمة أو الخاصة المادية تتم بإمكانياته 

من ضمن المنح التي يفترض أن يتقاضها ، وهي  استفادته من منحة التنقلفضال عن عدم 
المستشار تعويضا عن تنقالته ، وهنا يطرح التساؤل دائما عن كيفية التعامل مع ظروف 

 .  شارين العاملين بالمناطق البعيدة كالمناطق الصحراوية أو في الهضابالعمل هذه للمست

 .(29.32)وبوزن نسبي بلغ (7.37)غ ويترتب بعد الترقية في آخر المراتب بمستوى منخفض بل

أنه شخصا طموحا واإلرشاد وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أنه من صفات مستشار التوجيه  
الواقع أن فرص ولكن ، في المنظومة التربوية  ني أو إداري تق ومؤهال ألن يقوم بأي دور

فمستشار التوجيه واإلرشاد  ، المهني بلوغ هذا الطموححالت دون  عملهالمتاحة له في  الترقي
فرص الحاجات المادية الضرورية كإشباع يستفيد من  المنظومة التربويةيعتبر آخر إطار في 
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حيث ه عدالة العوائد التي نادى بها آدمز في نظريته ، التي تحقق لالتقدم الوظيفي الترقي و 
لديه فرصة ترقية واحدة في حياته المهنية وهي مستشار توجيه وإرشاد رئيسي مصنف في أن 

كرتبة رئيسية يوظف  2008علما أن هذه الرتبة كان معمول بها قبل سنة  ،( 13الرتبة )
قه اآلخرون في وظائف مماثلة حقوهي عكس ما يعلى أساسها مستشار التوجيه في منصبه 

 من حملة نفس شهادة التخرج .

 رشاد( كمستشار التوجيه واإل12في الرتبة )هذا المورد البشري في النظام الحالي يصنف أما 
 ، وأما مشاركته في االمتحانات المهنية التي تخص في أول تعيين له  المدرسي والمهني

ابقة ازه مسرشاد المدرسي والمهني فال تتم إال بعد اجتيللتوجيه واإل مفتش التربية الوطنيةسلك 
 فأي طموحوإثباته سنين من العمل كخدمة فعلية في هذا المنصب ، ، مدير لمركز التوجيه 

 على مستوى الوطن مقارنة بعدد محدود مراكز التوجيهعدد  يبقى له و وتقدم وظيفي مهني
 . المناصب ذهللترقي في هالطموحين واإلرشاد مستشاري التوجيه 

 الثانية : الجزئية مناقشة وتفسير نتائج الفرضية -3

 دافعية اإلنجازفي  مختلفة ) مرتفعة ، متوسطة (مستويات نصت هذه الفرضية على وجود 
 وأبعادها الفرعية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني .

واالنحرافات المعيارية  تم حساب المتوسطات الحسابية للتأكد من صحة هذه الفرضية
 ستشاري لدى م دافعية اإلنجازالدرجة الكلية لأظهرت النتائج أن مستوى وقد  واألوزان النسبية

            حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  متوسطةالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 .حققتت الثانية الجزئية وعليه فالفرضية( 75.20نسبي )ال والوزن ،  (108.30)

 التي هدفت إلى معرفة (2011) وآخرون  سمارة نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة تختلف
 لرصيفةا لواء تربية لمديرية التابعة المدارس في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تقدير درجة

 يةمرتفع في دافع مستوى  حيث توصلت إلى وجود لديهم اإلنجاز بدافعية وعالقاتها لذواتهم
 لدى العينة المبحوثة . نجازاإل



 الفصل السادس: عرض نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات  

 

 
213 

 

 الضغوط مستويات على للتعرف التي هدفت (2014) حنان فوزي  نتائج دراسةو تختلف  
المتغيرين  بين العالقة وطبيعة العمومية الصحة أطباء لدى اإلنجاز ودافعية المهنية

 لى وجود مستوى منخفض في دافعية االنجاز لدى العينة المبحوثة .إتوصلت و 

حسب أولويتها لدى مستشاري بمستويات مرتفعة ومتوسطة اد دافعية اإلنجاز وتترتب أبع
 كما يلي : التوجيه واإلرشاد المدرسي

.    ( 77.95(، وبوزن نسبي بلغ )16.37التخطيط للمستقبل بمستوى مرتفع بلغ ) فبعد 
جازات ن إنع وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام العينة المبحوثة بالتفكير في إنجازاتها المستقبلية

وإدراكهم بأن التخطيط للمستقبل ليس وليد الصدفة بل يأتي بتخطيط ، الماضي والحاضر 
ودور هذين العاملين في تنظيم عمله الذي جدول زمني محكم قصد استثمار الوقت والجهد 

 سابقا سواء تلك المتعلقة بمحتوى العمل أو بظروفه التي أشرنا إليها تحيط به ظروفا كثيرة 
 وهذه منيتطلب منه التدقيق في تخطيط كل نشاط متعلق بعمله أو بحياته بشكل عام ،  مما

 صفات الشخصية اإلنجازية في العمل .

.  ( 77.03(، وبوزن نسبي بلغ ) 25.42ثم يأتي بعد مستوى الطموح بمستوى مرتفع بلغ )
 ما كانت نوعنحو التطلع إلى أفضل أداء مهمستشار التوجيه واإلرشاد  سعييفسر  ماوهو 

إلى كما أنه شخص تواق  حياته،أو في في ميدان عمله التي تواجهه الصعاب والعراقيل 
 واالبتكار سواء كان هذا الطموح متعلقا باهتماماته الشخصية أو المهنية. التجديد

    .    ( 76.38(، وبوزن نسبي بلغ ) 16.04بعد إدراك الزمن بمستوى مرتفع بلغ ) يأتيثم 
ان المدرسي وتوسع ميد واإلرشادتعدد الخدمات التي يقدمها مستشار التوجيه  فسروهو ما ي

يه ( ) المتوسط ، الثانوي ، التكوين المهني ، مركز التوجفيوعالقاته مع شركاء عدة  عمله
 بحكامةبتنظيم نشاطاته وفق رزنامة محددة ملزم  وعليه فهو،  ضرورة الخدمةوما تقتضيه 
تقديم كل عدم تأجيل نشاط على حساب نشاط آخر حتى يتمكن من يت و دقة التوقيراعي فيها 

 المجاالت . جميعفي  خدماته
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 .          (76.19( وبوزن نسبي بلغ )16.00ويأتي بعد التنافس بمستوى مرتفع بلغ ) 
 تأثير الصفات والخصائص الشخصية للقائم بمهام التوجيهإلى ر هذه النتيجة يتفسيمكن و 

ات لنشاطوالتميز في األداء ، والمشاركة في ا مثلة في روح المبادرة والتنافسواإلرشاد والمت
يع والتنو  التجديدفي مجال التوجيه واإلرشاد والتي تتطلب طبيعة العمل  التنافسية ، وكذا تأثير

 . تشعر اآلخر بالرضا متنوعةوتقنيات بأساليب مختلفة  تها وتقديمهااخدم في

 وعيا أسبالتي تعقد بمراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي التنسيق  وهذه الصفة تدعمها جلسات  
يز مستشار التوجيه روح التنافس والتم من تتطلبالتي الفريق التقني، و  معنصف شهريا أو 

 .أمام اآلخرين في عمله

.       ( 75.25(، وبوزن نسبي بلغ ) 9.03بعد المثابرة فكان بمستوى متوسط بلغ ) أما
ة الظروف المحيطة بعمل مستشار التوجيه واإلرشاد وكثر هذه النتيجة إلى وتعزو الباحثة 

طاع ومنها ق المثابرة،مستوى متقدم من  هبلوغ تحول بينه وبينوالتي المهام المسندة إليه 
 التنقل.الواسع وصعوبات  التدخل

  .(70.63)وبوزن نسبي بلغ  (،25.43)ويترتب في األخير بعد المسؤولية بمستوى متوسط بلغ 

اد مستشار التوجيه واإلرشإلى تعدد الخدمات التي يقوم بها هذه النتيجة  وتعزو الباحثة
من ولية مسؤ بتحمل  هيتأثر شعور أحيانا ، ف وقته للقيام بها وتنظيمتوزيع  والتي تفوق المدرسي 

خاصة عملية اإلرشاد النفسي التي تتطلب الكثير  الخدماتالتوفيق بين كل خالل صعوبة 
اية توجيه التي تتم في نهالعملية  فيالمالحظ االختالل وكذا مهارات  والتقنيات ، من ال

ذه هتنفيذ  السنة الدراسية وفقا للتحجيم المقترح من الوزارة فيضطر مستشار التوجيه إلى 
 دون مراعاة ألخذ قرار توجيه التالميذ التوجيهو القبول مجلس في مشاركة التعليمات وال

سي مع حقيقة عملية التوجيه واإلرشاد المدر  يتنافى ، وهذا ما المهنيةوميولهم  رغباتهم
اء بنمساعدة التلميذ على و والمهنية تربية االختيارات المدرسية  إلى تهدفالتي والمهني 
 . بتحمل المسؤوليةالمستشار  والتي تؤثر سلبا على شعور ،الشخصي مشروعه
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ستشار التوجيه واإلرشاد جهد في حضور مضياع الكثير من الوقت والإلى هذا باإلضافة 
التي و  ،على مستوى مؤسسة عملهالمبرمجة  جميع المجالس البيداغوجيةل المدرسي والمهني

ى علكذا ، و  االرامي إلى تنمية شخصية التلميذ نموا سليما وهادفنوع أدائه توقيته و تؤثر على 
 ه. على أكمل وج خدماتالتحمل مسؤولية تقديم جميع  مبعد شعوره

ف موظأي رغم أنه بإمكان كثيرة إدارية  بمهام في القيام  سدى وقت المستشاركما يضيع   
تكوين التي ترسل من مصلحة البها كالوثائق الخاصة بعملية التقييم التربوي  أن يقومإداري 

 ةالمدرسي نتائجالمأل وكذا في ، ونهاية السنة الدراسية خالل نهاية الفصول الدراسية والتفتيش 
 بالرغم من أنالتي يتم العمل بها في الثانويات كمبرمج الوافي على المبرمجات اآللية 

وتشير إلى أن دور المستشار يتمثل في  ،النصوص التنظيمية تسند العملية لعون حجز
 . ي التمت بصلة لطبيعة العمل اإلرشادي والتوجيهطبعا ، وهذه األعمال اإلشراف والمتابعة

 على التعرف إلى التي هدفت (2014) محمد عمرانيقد توصلت دراسة اإلطار فهذا في و 
 المؤسسات في دورهم تفعيل عملية حول والمدرسي المهني التوجيه مستشاري  نظر وجهات
 ياتووال( أدرار ، بشار) الغربي الجنوب واليات بين مقارنة استكشافية دراسة في التربوية
يد حقيقة هذا الوضع المعاش من خالل نتيجة إلى تأك (معسكر ، غليزان) الغربي الشمال

 في الواردة تلك غير بمهام النشغالهم المهني و المدرسي التوجيه مستشاري  معاش مفادها أن
  المهام لتلك الغربي الجنوب في زمالءهم معاش عن تختلف ال النصوص

 في مزمالءه و الغربي الشمال مستشاري  بين حقيقية فروق  وجود كما توصلت إلى عدم  
    .  النصوص في الواردة مهامهم لممارسة المعيقة المشاكل حول الغربي الجنوب
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 :الثالثة الجزئية مناقشة وتفسير نتائج الفرضية - 4

الرضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في محددات  عدمنصت هذه الفرضية على 
لمي الخبرة المهنية والمؤهل العات الجنس والسن و متغير تعزى ل () الدرجة الكلية الوظيفي

 .لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيوالتخصص العلمي 

 يم )ف(الذي أظهرت نتائجه أن قصحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي  للتـأكد من
 (3.417)ف(عندها )الفروق في الجنس بلغت قيمة ف 0.05غير دالة عند مستوى 

 العلميالتخصص  ، و(1.737المؤهل )، و (0.404األقدمية )، و (0.817)والسن
 ، مما يشير إلى تحقق هذه الفرضية. (0.231)

لى إالتي هدفت  (2001) وليبرمان تتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسة التي قام بها وليام
وتوصلت من ات بالواليات المتحدة المتغير  بعض حسب النفسانيين المرشدين معرفة فعالية

 الجنس. متغير حسب المرشدين اتجاهات بين إحصائيا دالة فروق  خاللها إلى عدم وجود

 القيادية األنماط على للتعرف هدفت التي (Stumpf,2003)ستيومف كما تتفق مع دراسة 
 في ينالموظف لدى الوظيفي بالرضا وعالقتها ، كارولينا نورث والية في المديرين لدى

 كمتغيرات والعمر الجنس ، التعليم ومستوى  والتخصص الخدمة متغيرات وأثر المؤسسات
 والرضا الموظف جنس بين عالقة وجود عدم وأظهرت،  الوظيفي الرضا على مستقلة

  .الوظيفي

 بين العالقة معرفة إلى هدفتالتي  (1998) العزيز عبد بن شايع مع دراسة تتفق كذلك
 ياتاالجتماع األخصائيات و االجتماعيين األخصائيين لدى الناقد التفكير و الوظيفي الرضا

 فروق  وجود حيث توصلت نتائجها إلى عدم المكرمة، مكة بمنطقة الحكومية بالمستشفيات
رة الجنس وسنوات الخب لمتغير يعزى  الوظيفي للرضا العام المستوى  في إحصائية داللة ذات

 المهنية.

 بين العالقة طبيعة عن للكشف ( والتي هدفت2010) الخليفي نحنا دراسة تتفق كذلك مع
 مكة بمدينة الثانوية الحكومية المدارس معلمات لدى الوجداني والذكاء الوظيفي الرضا



 الفصل السادس: عرض نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات  

 

 
217 

 

حيث أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في رضاهم الوظيفي تعزى  المكرمة
غير الجنس والتخصص والدرجة ( تبعا لمت2003دراسة الطريفي ) ولمتغير التخصص ، 

 .العليمة 

 العاجز ودراسة ،( في متغير العمر والمؤهل العلمي 2009) وتتفق كذلك مع دراسة عثمان 
 بالمدارس التربويين المرشدين ممارسة درجة بين العالقة على للتعرف التي هدفت( 2014)

 نم كل وأثر لديهم ظيفيالو  بالرضا وعالقتها المهنة ألخالقيات غزة محافظات في الحكومية
 عن عدم نتائجها حيث أسفرت ( التعليمية المنطقة ، الخدمة سنوات ، الجنس)  المتغيرات

 .وجود فروق تبعا لمتغير الجنس والخبرة 

 معرفة إلى التي هدفت (2003) واصف راندة دراسةنتائج مع  نتائج هذه الفرضية تختلف
 يموالتعل التربية مديريات في الحكومية مدارسال ومرشدات مرشدي لدى الوظيفي الرضا درجة

 رجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغيراتحيث وجدت اختالفا في د الغربية الضفة محافظات في
 حيث وجدت (2000) الشهري  عراد أبو والخبرة، ودراسة ، العلمي والمؤهل ، والعمر الجنس

لدى المرشدين المتخصصين فروقا في المؤهل العلمي والخبرة في مستوى الرضا عن العمل 
 .في متغير السن والخبرة (2003، ودراسة الطريفي )بمكة المكرمة 

هدفت إلى معرفة إمكانية اتخاذ  التي (2009) دراسة الزهراني ورشدي تختلف كذلك مع
ة والوقوف على طبيع الرضا المهني مؤشرا  للذكاء االنفعالي لدى معلمي التربية الخاصة

إلى وجود فروق ذات داللة  نتائجها توصلتو  ض المتغيرات الشخصيةالعالقة في ضوء بع
ي ف (2001) وليبرمان وليامدراسة  وإحصائية في الرضا المهني تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

       في المؤهل العلمي، (Stumpf,2003)ستيومف دراسة، و متغير السن والخبرة المهنية
 في متغير الجنس والمؤهل العلمي. (2008دراسة خليل وعبد هللا شرير ) و

المدرسي والمهني  واإلرشادوتعزو الباحثة نتائج الدراسة إلى اشتراك جميع مستشاري التوجيه 
التي يحصلون عليها من خالل عملهم في مجال التوجيه المادية والمعنوية في اإلشباعات 

واحدة رغم  عمل ظروف، فالكل يعمل تحت قوانين مشتركة وبيئة تنظيمية واحدة و  واإلرشاد
          نمط التكوين و الحقوق والواجبات تساوي باإلضافة إلى  ، اختالف المناطق الجغرافية
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يستفيد من نفس التكوين الذي  واإلرشاد فهو سن أو خبرة مستشار التوجيه جنس أو أيا كانف
نوية تحت إشراف الثافي  تنصيبهملزم بأداء مهامه منذ وهو ، يستفيد منه زمالءه في العمل 

له  انيقدم  حيثومدير الثانوية إداريا ، مدير مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني تقنيا 
 مهامه . ألداء مايحتاجه من مستلزمات

 الرابعة:الجزئية مناقشة وتفسير نتائج الفرضية  - 5

تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز عدمنصت هذه الفرضية على 
لدى مستشاري والتخصص العلمي الخبرة المهنية والمؤهل العلمي ات الجنس والسن و متغير ل

 .التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني

 يم )ف(الذي أظهرت نتائجه أن قصحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي  للتـأكد من
  (0.009)عندها  ف(الفروق في الجنس بلغت قيمة )ف 0.05غير دالة عند مستوى 

 (1.019) العلميالتخصص ، و (0.649المؤهل )، و (0.010)األقدمية و ، (0.470)والسن
 وهذا ما يشير إلى تحقق هذه الفرضية.

  Ramzan&Galin 1990-1991) ) وقالين دراسة رمزان نتائجمع  الفرضيةتتفق نتائج هذه 
 لبةط لدى واإلناث الذكور بين جازاإلن ودافعية السعادة بين العالقة التي هدفت إلى معرفة

ية اإلسالمية حيث أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق في مستوى دافع آزاد بقسم الماجستير
 والمؤهل متغير الجنس في (2011) وآخرون  سمارة االنجاز يعزى لمتغير الجنس ، ودراسة

الخبرة لدى متغير الجنس و  في (2015) جراد أبو دراسةالتدريسية. و  والخبرة العلمي
 غزة. قطاع بمحافظات التربويين المرشدين

 التي هدفت Adsul,Kambale)) 2008وكامبل أدسيل نتائج هذه الفرضية مع دراسة تختلف
 الدراسات طالب لدى الطبقات واختالف االقتصادية والخلفية الجنس من كل أثر لمعرفة
ود فروق توصلت نتائجها إلى عدم وجحيث ، ماهراراشترا  لوالية التابعة سنغالي بمدينة العليا

 في مستوى دافعية االنجاز تعزى لمتغير الجنس .
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 لشخصية اإلنجازية فياوخصائص  ،يعة دافعية اإلنجازتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طب
  لذاتيةاتتأثر بقدرة الفرد على األداء بطريقة منظمة وموضوعية أكثر من العوامل العمل التي 

لقيام ل عدة عوامل تحركها مستشار التوجيه واإلرشادتعتبر قوة داخلية لدى  زفدافعية اإلنجا
 . جهد أقلو سرعة و عالية  بمهامه بكفاءة

دقيق التنظيم الومن هذه العوامل طبيعة العملية اإلرشادية والتوجيهية نفسها التي تتطلب  
ألخير ا، فيسعى هذا دفة لمهام مستشار التوجيه على كل المستويات التعليمية والفئات المسته

صول إلى تحقيق التكامل بين جميع الخدمات التي يقدمها ال لشيء إال إلرضاء التلميذ والو 
 به إلى نمو سليم ومتكامل.

لمهنة والخصائص النفسية والمهنية للقائم بهذه ا، أخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد كما أن
ة لسلوكيوالنفسية وا الهتمام بالجوانب المعرفيةالتحلي وا مستشار التوجيه واإلرشادتتطلب من 

والصبر على العراقيل التي  المسؤوليةوتحمل النفس بالثقة مثل التمتع بقدر كبير من 
قدرته على صموده و و التي تظهر من خالل في حياته المهنية واالجتماعية  تعترضه

شدين تواجه المستر ت التي المشكالهذه العراقيل ، وكذا مهاراته في التعامل مع  التعامل مع
 إليجاد الحلول المناسبة لها.  الدءوبوالسعي  ،في محيطهم الدراسي واالجتماعي 

  يشعرون بالسعادة"   هذا إضافة إلى أن من خصائص ذوي السلوك اإلنجازي في العمل أنهم
ناجحة بصرف النظر عن أي عوائد خارجية  إنجازو الرضا من مجرد تحقيق نتائج 

                                           فأة بناء على النجاح الذي حققوهمثال على مكا كحصولهم
  (. 226مرجع سابق : سلطان ، الحناوي. )

ول للوص في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني الشاق والممتع وهذه هي حقيقة العمل
جيه عية اإلنجاز لدى مستشاري التو تأثر دافعدم ما يفسر م إلى مراتب التفوق واالمتياز ،

 التخصص والخبرة  ،الجنس والسن المتمثلة في  بالمتغيرات الشخصية والوظيفية واإلرشاد
 المؤهل العلمي .و 
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 الخامسة:الجزئية مناقشة وتفسير نتائج الفرضية  - 6

دافعية اإلنجاز  على لمستويات الرضا الوظيفيتأثير معنوي  تنص الفرضية على وجود
 .تشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي بعادها الفرعية لدى مسوأ

ثير تأوجود وأظهرت النتائج ،  والختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين المتعدد 
ند عفي أبعاد مستوى الطموح والمسؤولية والمثابرة  تعزى لمستويات الرضا الوظيفي  معنوي 

وبعد  في الدرجة الكلية لدافعية االنجاز ير معنوي تأث يوجد، بينما ال 0.05مستوى الداللة 
                                                                                                                           .0.05التخطيط للمستقبل والتنافس وإدراك الزمن عند مستوى الداللة 

 أن مستوى الرضا المنخفض يؤثر المتعددةن خالل االختبارات كما كشفت نتائج الفرضية م
 المثابرة. على بعد على بعدي الطموح والمسؤولية، ومستوى الرضا المرتفع يؤثر

 دالة فروق  ( التي توصلت إلى وجود2015) جراد نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو تتفق
 لدى اإلنجاز دافعية في ظيفيالو  الرضا (منخفضي – مرتفعي)درجة متوسطات بين إحصائيا
 . غزة قطاع بمحافظات التربويين المرشدين

 داللة ذات ( التي توصلت إلى عدم وجود فروق 2008كما تتفق مع دراسة الخيري )
 إال الوظيفي الرضا ومنخفضي مرتفعي بين اإلنجاز دافعية درجات متوسطات في إحصائية

 الرضا مرتفعي لصالح(  العمل بدأ قلق ، الفشل من الخوف ، المثابرة)  األبعاد   في
 . الوظيفي

لرضا في أبعاد مستوى الطموح والمسؤولية تعزى لمستويات اتأثير معنوي تعزو الباحثة وجود 
عور ش االتي يترتب عليه النواتج النفسية والتنظيميةإلى لصالح المستوى المنخفض الوظيفي 

حمل يالذي فمستشار التوجيه واإلرشاد  ،هم بالراحة النفسية من خالل الرضا عن عملاألفراد 
إلى  للوصول ، طموحاعن عمله تجده إنسانا متجددا حيويا تصورات إيجابية ومشاعر سارة 

 فعالة مستعدا للقيام بأي تكوين أو تعديالت، و األداء المتميز مهما كلفه ذلك من جهد ووقت 
 . ب حياته االجتماعيةطاته على حساحريصا على القيام بجميع نشا عمله ،لتطوير 
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عات والذي لم يقتنع باإلشبا، عن عمله  الراضيغير  واإلرشاد في حين نجد مستشار التوجيه
لوظيفي كفرص الترقية والتقدم ا المبذول ، والمعنوية التي يحصل عليها مقابل جهده المادية 

ث أو الذي يعمل وسط ظروف بيئية غير مريحة كعمله في قطاع واسع بأكثر من ثال
تجده شخصا يعاني من ، ويعاني من صعوبات التنقل إليها في الغالي  تربويةمؤسسات 

تعلقة خاصة وأنها مالمهمة م التفكير في القيام بمسؤولياته دائ، مهني وإجهاد ضغوط نفسية 
       الذي يحتاج إلى تربية اختيارات دراسية ومهنية سليمة الشخصيمشروع التلميذ بناء ب

ذي وال، للقلق وعدم االستقرار النفسي واإلحباطات المتكررة والشعور بالملل فيكون عرضة 
و تحمل اإلنجاز بما يحوي ذلك من سلوك الطموح سلوك ينعكس سلبا على توجهه نحو 

 .المسؤولية

ل ا تمثأما تأثير مستوى الرضا الوظيفي المرتفع على بعد المثابرة فتعزوه الباحثة إلى كونه
ائص ي مكونات دافعية اإلنجاز التي تتطلب أقوى العمليات الفكرية والخصأعلى المستويات ف

لتغلب وأعلى المهارات العملية التي يوظفها مستشار التوجيه في تحقيق أهدافه وا، النفسية 
       وألن هذه الخاصية على درجة من األهمية . على عراقيل العمل والحياة على حد سواء 

ر أهميتها في االستمراطة بعمل مستشار التوجيه ، وقياسا على فهي تتأثر بالظروف المحي
  في العطاء المتميز والمتفوق فطبيعي أن تتأثر بالمستوى المرتفع من الرضا الوظيفي .

 السادسة : الجزئية مناقشة وتفسير نتائج الفرضية - 7

       الوظيفي الرضا  محدداتيمكن التنبؤ بدافعية اإلنجاز من خالل تنص الفرضية على أنه 
لعمل ) محتوى العمل ، قيمة االنجاز ، العمل نفسه ، تقدير الذات ، تحقيق الذات ، ظروف ا

 .لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني فرص الترقية ، التقدم الوظيفي( 

 فتوصلت النتائج، تحليل االنحدار المتعدد  أسلوب وللتأكد من صحة هذه الفرضية تم تطبيق
تحقيق الذات ، تقدير الذات ، النمو الوظيفي ، قيمة اإلنجاز إلى أن أبعاد الرضا الوظيفي ) 

( التؤثر على دافعية اإلنجاز لدى مستشاري  فرص الترقية ، تقبل العمل ، ظروف العمل
في حين يوجد تأثير معنوي لمحتوى العمل ، ذلك التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ، 

 .وفق نموذج االنحدار قيم معامل االرتباط الثالثتائج استنادا إلى ن
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مما يشير إلى ، ( 0.05( دالة عند المستوى )4.112قيمة )ف( التي بلغت )كما أن  
 . معامل االنحدار معنوية قيمة

( أن نموذج االنحدار احتفظ 56من خالل الجدول رقم )وتظهر قيم معامالت االنحدار 
وهي  0.043 يث تشير قيمة مستوى المعنوية إلىلعمل حبمتغير واحد فقط وهو محتوى ا

ذج  ( ، وبالتالي تصبح أفضل معادلة انحدار للنمو 0.005أقل من مستوى المعنوية المعتمد )
 ( محتوى العمل .0.297-+)118.517على النحو التالي : دافعية اإلنجاز =

ل عية اإلنجاز من خالوعليه تحققت الفرضية السادسة التي تنص على إمكانية التنبؤ بداف
 محددات الرضا الوظيفي على بعد محتوى العمل ولم تتحقق في األبعاد األخرى.

الذي يعد من العوامل الدافعة حسب نظرية  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن محتوى العمل
إثراء و التي من خاللها أولت له النظم اإلدارية الحديثة بالغ االهتمام في تصميم  هيرزبرغ 

يه وخاصة في مجال التوج، األفراد داخل منظمات العمل  بسلوك منبئا أساسيا يعتبرمل الع
قة العالواإلرشاد المدرسي والمهني ، كما يعتبر من بين عوامل النجاح في األداء الوظيفي ، ف

 ه إلىالتي تربط بين مستشار  التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وبين فاعلية أدائه ووصول
 التفوق واألداء المتميز تتمثل في محتوى األنشطة التي يزاولها . مستوى من

 كثفوتجدر اإلشارة إلى أن محتوى العمل في مجال التوجيه واإلرشاد يتميز بالتنوع لكنه م
ها يقومون ب أساسيةأربعة مجاالت نظرا الحتوائه على واإلرشاد رأي مستشاري التوجيه  حسب

 :في الطور المتوسط والثانوي وهي

         دراسة رغبات التالميذ وتصحيحها من بينها نشاطاتويشمل عدة  التربوي:مجال التوجيه 
 معالجة بطاقة المتابعة والتوجيه للسنة أولى والسنة الثانية ثانوي.

كذلك ومنها مساعدة التالميذ على التكيف  نشاطاتمجال اإلرشاد المدرسي: ويشمل عدة  
حل فردية للتكفل النفسي بالتالميذ والمقابالت الجماعية لالدراسي، إجراء المقابالت ال

المشكالت الدراسية أو غيرها من المشاكل، استكشاف التالميذ المعنيون بعملية الدعم 
 واالستدراك.
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سين للمدر و مستشار التوجيه المادة اإلعالمية للتالميذ وأوليائهم  ممجال اإلعالم المدرسي: يقد
 يميةلمختلف الشركاء المتعاملين مع المؤسسة التعل الم المدرسيبلوغ أهداف اإلع كما يضمن

 والتوثيق.بتنشيط خلية اإلعالم  كذلك ويقوم، والجمهور الواسع

ت متحانايقوم مستشار التوجيه بتقويم النتائج الدراسية ونتائج اال والدراسات:مجال التقويم 
 .مة التربويةكما يقوم بالدراسات واألبحاث المتعلقة بالمنظو  ،الرسمية

 والذي يمكنه، ومن خالل ماسبق يتضح أهمية محتوى العمل لدى مستشار التوجيه واإلرشاد 
         المستهدفة داخل المؤسسة التربوية .ات بمستوى يلبي حاجيات الفئ  بأدوارهمن القيام 

 وستين وفي هذا اإلطار ونظرا لتشعب تدخالته على مستويات عدة نجد الدراسة التي قام بها
(Tennyson) 1989 في  التربوية المؤسسات داخل المرشدين أدوار معرفة إلى هدفت التي

 فيةالكي بين محدودة عالقة هناك أن نتائجها إلى ، توصلت بمينوسوتا الثانويات من العديد
 هذا نوأ المرشد لدور المدرسي اإلرشادي البرنامج وتوقعات أدوارهم المرشدون  بها يدرك التي
 هةج من اإلرشاد خدمات إلى الحاجة تزايد بسبب ينبغي كما بدوره يقوم أن اليستطيع راألخي
 يتمكن حتى الجمعي اإلرشاد آلية الباحث اقترح كما.  أخرى  جهة من التالميذ عدد وكثرة

 الفردي. اإلرشاد طريق عن تتحقق ال التي االحتياجات تحقيق أو تلبية من المرشد

إلرشاد المعطيات التي يعمل فيها مستشار التوجيه وامع  توافقت ئجوبالمقابل نجد هذه النتا 
 .المجاالتوصعوبة تغطيته لمهامه في جميع  في ظل تزايد الحاجة إلى خدماته

وتأكيدا ألهمية محتوى العمل وخصائص المهمة في أي مجال تنظيمي وعالقتها بتوجه 
نجاز ضوء على العوامل المحددة لالفقد قام أتكنسون بإلقاء ال، األفراد نحو سلوك االنجاز 

القائم على سلوك المخاطرة ، وأشار إلى أن مخاطرة االنجاز في عمل ما تحددها أربعة 
         عوامل : منها عامالن يتعلقان بخصال الفرد ، وعامالن يرتبطان بخصائص المهمة

 (.113محمد خليفة ، مرجع سابق :)أو العمل المراد انجازه 
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 خاتمة:

ة دافعيإن الموضوع الذي اختارته الباحثة والمتمثل في :" محددات الرضا الوظيفي وعالقتها ب
ة للمنظماإلنجاز لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني" يمثل استفادة كبيرة 

 لتياالخدمات على اعتبار أن ، خاصة المدرسي عامة والتوجيه واإلرشاد  الجزائرية التربوية
 النظام التربوي من خاللمخرجات تجويد لموارد البشرية على قدر كبير في هذه اتقدمها 

 .المستقبل أجيال تكوين وتنميةمساهمتها الجادة  في 

 لكليةابالدرجة ولقد بينت نتائج الدراسة أن دافعية اإلنجاز لدى العينة المبحوثة ال تتأثر 
 على اإلنجاز مالتوجيه واإلرشاد وقدرته ي كفاءة مستشار وهذا يدل على ، الوظيفي  للرضا

هذه و ، شاعر التي يحملونها تجاه وظيفتهمالمالتصورات و  مهما كانت نوعية  واألداء المتميز
 .المتغيرين بوصف العالقة بين اكتفت فقطالتي  الدراستين السابقتينالنتيجة تأتي عكس 

ن األهداف التي كانت ترمي ولقد استطاعت الدراسة الحالية أن تثبت هدفين رئيسيين ضم
ه جه أنإليها حيث يتعلق األول منه بمستوى الرضا الوظيفي وأبعاده الفرعية الذي أثبتت نتائ

في حين  و في بعدي ظروف العمل وفرص الترقية كان منخفضا، ،كان في حدود المتوسط 
لطموح أبعاد ا فيكانت  ، حيثيتعلق الهدف الثاني بمستوى دافعية اإلنجاز وأبعادها الفرعية 

 ليةوالدرجة الكبعدي المسؤولية والمثابرة  والتنافس والتخطيط وإدراك الزمن مرتفعة، وفي
و نح مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني سعيؤكد حقيقة متوسطة ، وهذه النتيجة ت

 .في األداء والتفوق  التميزمراتب 

والسن والخبرة المهنية والمؤهل العلمي أنه ليس لمتغيرات الجنس  الدراسةكما بينت نتائج 
على محددات الرضا الوظيفي أو دافعية اإلنجاز لدى  معنوياوالتخصص العلمي أثرا 

مستشاري التوجيه واإلرشاد ، وهذه النتيجة إنما تدل على المعاش نفسه الذي تتقاسمه هذه 
مهنة التوجيه  الفئة من ظروف وأنشطة وواجبات أو حقوق ، إضافة إلى متطلبات خصوصية

لى مستويات للوصول إ التي تدفعه و ، تتناسب وخصائص مستشار التوجيه واإلرشاد  التي 
من التفوق واالمتياز والجودة في تقديم خدماتها بما يناسب خصائص التلميذ وتحقيق  عليا

  .الشخصيمشروعه 
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ح ى بعدي الطمو وجود تأثير معنوي لمستويات الرضا الوظيفي علوبينت نتائج الدراسة كذلك 
    وفي بعد المثابرة لصالح المستوى المرتفع، ؤولية لصالح ذوي المستوى المنخفض والمس

نجاز الدرجة الكلية لدافعية اإللمستويات الرضا الوظيفي على  معنوي  ال يوجد تأثيرفي حين 
 .الزمن التخطيط للمستقبل والتنافس وإدراك وأبعاد

ا من خالل محددات الرضدافعية اإلنجاز ب يمكن التنبؤ هكما كشفت نتائج الدراسة على أن
) تحقيق  أبعادال يمكن التنبؤ بها من خالل في حين ، الوظيفي على بعد محتوى العمل 

يمة تقدير الذات ، ظروف العمل ، فرص الترقية ، النمو الوظيفي ، العمل نفسه وق، الذات 
ة ى العمل الذي يتكون من خدمات عديدوهذا شيء طبيعي إذا قمنا بتحليل محتو  ،اإلنجاز (

 (ثالث مستويات تعليمية ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي  متطلباتومتنوعة وهادفة لتحقيق 
على أكمل وجه في ظل تقديمه ألربعة واإلرشاد يستحيل أن يقوم بها مستشار التوجيه 

، التقويم  المدرسي خدمات تمس أربعة مجاالت رئيسية ) اإلعالم المدرسي ، التوجيه
 األمر الذي يحتاج إلى دراسة وتقص.، ، اإلرشاد والمتابعة النفسية ( التربوي 

 لى أنإالتنويه  المساهمة العلمية للدراسة الحالية تكمن فيانطالقا مما سبق يمكن القول أن 
 ةدراس تحتاج إلى في المنظومة التربوية الجزائريةوظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

حتوى بناء على النتائج العلمية للدراسة التي بينت أن م لكل مدخالتها وعملياتها ،املة ش
اري العمل هو المحدد الوحيد في الرضا الوظيفي  الذي يؤثر على دافعية اإلنجاز لدى مستش

 عملوخاصة من حيث االهتمام بإعادة تصميم وإثراء ال ،التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
ى تربية الرامية إلالجزائرية المنظومة التربوية  األداء وتجويد مخرجاتتطوير  في يساعدالذي 

ال مع جميع مجاالت الحياة مستقب مؤهلة علميا ومدربة عمليا للتكيفوتنمية موارد بشرية 
درسي ونخص بالذكر في هذا المضمار القائم بهذه العملية وهو مستشار التوجيه واإلرشاد الم

لنبيلة ا التربويةالتي أخذت على عاتقها مهمة إعداد هذه الرسالة  المركزيةة الشخصي والمهني،
   رغم الصعوبات والعراقيل التي يواجهها في أداء مهامه .

توفير المورد البشري بولعل من أولويات التعديل االهتمام بحالة الرضا الوظيفي لدى هذا 
       في عمله  المبذوليها لقاء جهده اإلشباعات المادية والمعنوية التي يتوقع الحصول عل
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ألن نتائج الدراسة التي تم التوصل إلها ، وكذا البحث عن سبل استثارة دافعية اإلنجاز لديه 
الوظيفي لدى  محددات الرضا بعض تفضي إلى تساؤالت منطقية وجادة ، لماذا تم إثبات أن 

ي بعدي ظروف العمل وفرص مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني متوسطة ؟ و ف
مستويات مرتفعة في بعض أبعاد دافعية ولماذا تم بالمقابل إثبات  منخفضة ؟  الترقية

 ؟ اإلنجاز

 :وما تم التوصل إليه من نتائج نقترح مايلي الطرح السابقمن خالل  توصيات:

فة وظيهتمام الباحثين والمشرفين إلى إعادة النظر في محتوى العمل الخاص با توجيه  -
 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من خالل :

 .وإبراز موقعه التنظيمي المهنيو المدرسي  توصيف عمل مستشار التوجيه واإلرشاد -

 عملالفي مجال التوجيه واإلرشاد من خالل إعادة تصميم وإثراء العمل  محتوى  تحليل-
 وتحليل الفرد .

 هني.المدرسي والم واإلرشادتحليل وظيفة التوجيه  -

       لوظيفي غير التي تم تناولهاادراسة محددات أخرى للرضا توجيه اهتمام الباحثين إلى -
شاد مستشاري التوجيه واإلر عية يمكن أن تكون ذات تأثير على داف والتي،  في هذه الدراسة

  . المدرسي والمهني

 : دراسات حولإجراء  -

واإلرشاد المدرسي وجيه الت ي دى مستشار الرضا عن العمل ل لتنميةبناء برنامج إرشادي  -
 والمهني.

 .اد المدرسي والمهنييستجيب لحاجيات مستشاري التوجيه واإلرش بناء برنامج تكويني -

رسي مستشاري التوجيه واإلرشاد المد از لدىبرنامج إرشادي لتنمية دافعية االنجبناء  -
 والمهني.
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معجم مصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلم. الطبعة  ).2009ي. (عز�ز، إبراهیم مجد -6
 األولى .القاهرة : عالم الكتب.

 الكتـــــــــــب-2

 األولى.ة الطبع.إدارة وتنمیة الموارد البشر�ة .) 2007( .مدحت محمد ،أبو النصر -1
 ة النیل العر�یة .مجموع: القاهرة

اد النفسي أساسیات اإلرش ).2009(.جمیل   ،تقد�م الصمادي و عبد هللا،  أبو زعیزه-2
 ع .والتوز� دار �افا العلمیة للنشر األردن: .الطبعة األولى  .والتر�وي بین النظر�ة والتطبیق 

عة طبال .اإلرشاد النفسي والتوجیه المهني ).2008(.ناصر الدین ، أبو حماد  -3
 الحدیث.عالم الكتب  األردن: .إر�د  .جدارا للكتاب العالمي  :عمان األردن األولى.

دراسات .نظر�ة مفاهیم.علم النفس التر�وي للمعلمین).(د.س.عبد الرحمن صالح، األزرق -4
 مكتبة طرابلس العلمیة العالمیة .: طرابلس .دار الفكر العر�ي :بیروت  .أدوات مبتكرة للقیاس .میدانیة
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الطبعة . تنمیة مهارات تخطیط الموارد البشر�ة ).2005(.�سیوني محمد  ،البرادعي -5
 ایتراك للنشر والتوز�ع . :القاهرة  .األولى 

أسالیبه  .المدرسي و سیكولوجیة اإلرشاد النفسي). 2008(.صالح حسن أحمد ،الداهري  -6
 توز�ع .دار صفاء للنشر وال األردن :..عمان ونظر�اته الطبعة األولى 

لطبعة ). علم االجتماع التر�وي أسالیب تعلم معاصرة.ا2003محمد مصطفى .(، الدیب -7
 األولى .القاهرة:عالم الكتب.

        ولى ..الطبعة األ) التوجیه التر�وي المعاصر2011.(�امنة عبد القادر ،اسماعیلي-8
 األردن : دار الكزوري العلمیة للنشر والتوز�ع .

 دار وائل للنشر  :عمان  .علم النفس .)2006�حي (أحمد  ،الزق -9

. ظیمي السلوك التن .)1997(.محمد سعید  سلطان، ومحمد صالح الحناوي ،  -10
 الدار الجامعیة . اإلسكندر�ة:

. عة األولى الطب .التعلم والتعلیم  . علم النفس التر�وي )1994( .سید محمود ،الطواب -11
 ة .مكتبة االنجلو مصر� :القاهرة 

دار �افا  ألردن:اعمان  .مبادئ التوجیه واإلرشاد التر�وي  .)2007عبد هللا ( ،الطراونة -12
 والتوز�ع.العلمیة للنشر 

مكتبة الفالح للنشر  : صناعيعلم النفس ال .) 1994(.عو�د سلطان المشعان ،  -13 
 والتوز�ع 

تطبیقات  .ي حصاء التر�و اإل.(د.س) .عا�ش موسى، غرایبة وعبد هللا فالح ، المنیزل  -14
       العلمیة .�حثي لالستشاراتلمسیرةدار ا االجتماعیة.�استعمال الرزم اإلحصائیة للعلوم 

لتر�وي اعلم النفس .)2009(. مدحت عبد الحمید  ،أبو ز�د و  ما�سة أحمد . ،النیال -15
 دار المعرفة الجامعیة . :االزار�طة  .الطبعة األولى  .قراءات ودراسات 
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 .ولىالطبعة األ. المدرسةدلیل المرشد التر�وي في  .)2009( .سعید حسني ،العزة -16
 دار الثقافة للنشر والتوز�ع . :عمان األردن 

ة األولى الطبع .تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة  .)2005 .(صبحي جبر ،العتیبي -17
 .دار الحامد للنشر والتوز�ع  :األردن  .

ة التر�و�ة وفقا الجودة الشاملة وأنماط القیاد. )2008(مسلم.عید  الصلیبي محمود -18
الطبعة  .لنظر�ة هیرسي و�النشارد وعالقتها �مستوى الرضا الوظیفي لمعلمیهم وأدائهم 

 دار الحامد للنشر والتوز�ع . :األردن    .األولى

 .ة األولى بعالط .السلوك اإلداري "العالقات اإلنسانیة " .)2006(.محمد  ،الصیرفي -19
 دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر . :اإلسكندر�ة 

 .عة األولى الطب .مبادئ التنظیم واإلدارة  .) 2006(.محمد عبد الفتاح  ،الصیرفي  -20
 دار المناهج للنشر والتوز�ع . :األردن  .عمان 

لتر�یة ا .مدخل إلى علم النفس التر�وي . ) 2005( .عسكر علي  وفایز   ،القنطار -21
 مكتبة الفالح للنشر والتوز�ع . :الكو�ت .الطبعة األولى  .من منظور نفسي 

ردن : دار ).علم النفس الصناعي .الطبعة األولى .األ2013سامي محسن.( الختاتنة ،-22
 الحامد للنشر والتوز�ع .

عة الطب. ة. نظر�ة جدیدالمرجع في الصحة النفسیة . )2009(.أدیب محمد  ،الخالدي  -23
 دار وائل للنشر. :األردن  :عمان . الثالثة

 .حنان ،الظاهر ومروة  ،أحمد أحمد و أبو هنطش  و�شیر ،  الخضرا -24
جامعة  الشر�ة العر�یة المتحدة للتسو�ق والتور�دات �التعاون مع. السلوك التنظیمي .)2010(

 القدس المفتوجة . 

 :ردن األ .الطبعة األولى  .نظیمي علم النفس الت .)2005(.عثمان حمود  ،الخضر  -25
 مكتبة الفالح للنشر والتوز�ع .
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الطبعة  .سیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالت  .)2007(  .محمد محمود ،بني یونس  -26
 دار المسیرة للنشر والتوز�ع . :عمان  .األولى 

حصائي ).أسالیب التحلیل العاملي اإل2011السید محمد.( ،هارون محمد ونجم ،بر�ات -27
 .جامعة الزقاز�ق : دار الكتب.spssو�رنامج 

).مقدمة في علم النفس التنظیمي .الطبعة الثانیة.مقدمة في علم 2006وفلجة، غیاث.(ب-28
 .دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر:النفس التنظیمي .

).الكفاءة التنظیمیة والسلوك االنتاجي 2009حمد ولطفي محمد السید.(مبیومي، مجدي -29
 دار المعرفة الجامعیة.در�ة: ناالسكمدخل في علم االجتماع الصناعي.

). السلوك التنظیمي والنظر�ات اإلدار�ة الحدیثة .الطبعة األولى 2009لدة سامر .(ج-30
 .األردن : دار أسامة للنشر والتوز�ع .

 الطبعة الثانیة.SPSSالتحلیل اإلحصائي المتقدم �استخدام  ).2009(.جودة محفوظ -31
 دار وائل للنشر والتوز�ع . :عمان .

ظر�ة اإلرشاد المدرسي بین الن .)2007(.الصافي عبد الحكیم  وعبد اللطیف  دبور -32
 دار الفكر . :األردن  .عمان .الطبعة األولى  .والتطبیق 

          .الطبعة الثانیة  .التوجیه واإلرشاد النفسي .)1980(.زهران حامد عبد السالم  -33
 عالم الكتب .: هرة القا

لواقع التوجیه  محكات نقد�ة .النظام التر�وي في الجزائر  .)2008( .زروقي توفیق  -34
 دیوان المطبوعات الجامعیة . :بن عكنون  .الجزائر  .المدرسي 

هران ز دار . السلوك التنظیمي سلوك األفراد في المنظمات . )1997(.حسین  ،حر�م  -35
 للنشر والتوز�ع .

    ).علم النفس الصناعي .الطبعة األولى.2009.( سن ، محمد عبد الرحمانح-36
 :مؤسسة رؤ�ة للطباعة والنشر والتوز�ع  اإلسكندر�ة
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 .لوجیا التكنو  النظر�ة والتطبیق .اإلرشاد النفسي  .)2004(.طه عبد العظیم حسین  -37
 دار الفكر للنشر والتوز�ع . :عمان  .الطبعة األولى 

مهني التوجیه واإلرشاد المدرسي وال. )2011(.ز�ر�اءمحمد بن �حي ، یلةفضحناش  -38
المعهد  :، سند خاص �التكو�ن المتخصص  الجزائر ن منظور إصالحات التر�یة الجدیدةم

 الوطني لتكو�ن مستخدمي التر�یة وتحسین مستواهم .

ي علم النفس الصناع.)1999(.حسن  ،الموسوي و علي  ،عسكرو  حمدي، �اسین  -39
 دار الكتاب الحدیث. :الكو�ت  .الطبعة األولى  .والتنظیمي بین النظر�ة والتطبیق 

). علم النفس التر�وي بین النظر�ة والتطبیق . 2006جدي ،أحمد محمد عبد هللا  .( م -40
 األزار�طة : دار المعرفة الجامعیة .

ین المدرسي ب التوجیه واإلرشاد .)2005(.ألن م  شمولرو ج و دونالند  ،مورتنس -41
لكتاب ا، دار :غزة  .الطبعة األولى .ترجمة لجنة التعر�ب والترجمة  .النظر�ات واإلجراءات  

 الجامعي.

لحدیثة االتوجیه التر�وي في المدارس .)2005(.ألن م  ،شمولردونالند ج  ،مورتنس -42
 لجامعيدار الكتاب ا :غزة  .الطبعة األولى .إعداد وترجمة قسم التعر�ب والترجمة .

    األولى.الطبعة  . مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي.)2007(.سامي محمد،ملحم  -43
 دار المسیرة للنشر والتوز�ع .:  عمان

أسسه وتطبیقاته .علم النفس الصناعي .)2001(أشرف. ،الغنيمحمد عبد  -44
 .المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندر�ة:.

بد عآمنة ،تر�ي و تر�ي  ،حمان حصة و السبیعيعبد الر  ،فخروأحمد عمر و  ،محمود -45
 توز�ع.عمان: دار المسیرة للنشر والاألولى.الطبعة النفسي والتر�وي.القیاس  ).2010هللا .(

 عة .. الطبعة السا�مدخل بناء المهارات السلوك التنظیمي . )2000(أحمد. ،ماهر -46
 والتوز�ع.مؤسسة رؤ�ة للطباعة والنشر  اإلسكندر�ة:
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).الرضا عن العمل.جامعة وهران .مخبر تطبیقات علم النفس 2009حمد، برا�ح.(م-47
 وعلوم التر�یةمن أجل التنمیة في الجزائر.

وك ). السل2013محمد سعید. ( ،سلطان راو�ة، ،عبد الهادي، حسن، مسلم علي -48
 اإلنساني في المنظمات .اإلسكندر�ة : دار التعلیم الجامعي .

 صر:م .الطبعة األولى  .مدخل لدراسة القیاس النفسي . )2009( .�شیر،معمر�ة  -49
 .المكتبة العصر�ة للنشر والتوز�ع 

سلسلة الكتاب االلكتروني  .سیكولوجیة الدافع لإلنجاز.)2013( .�شیر، معمر�ة  -50
 .إصدارات شبكة العلوم النفسیة العر�یة30.العدد

ترجمة  .ء السلوك التنظیمي واألدا .)1991(.جي مارك ،واالس  واندرودي  ،سیزالقي -51
 المملكة العر�یة السعود�ة .  .جعفر أبو القاسم أحمد 

لجانب فهم و�دارة ا .السلوك اإلنساني في المنظمات  .)2002(.محمد سعید  سلطان -52
 دار الجامعة الجدیدة للنشر . :اإلسكندر�ة  .اإلنساني في العمل 

والعلوم  الموجز في البحث العلمي في التر�یة .)2009( .سیف اإلسالم ،سعد عمر  -53
 دار الفكر .  :دمشق  .اإلنسانیة  الطبعة األولى 

 .نفسي مبادئ التوجیه واإلرشاد ال. )2007( .حسني العزة سعید و الهادي جودتعبد  -54
 دار الثقافة للنشر والتوز�ع . :األردن .عمان .الطبعة األولى 

مفاهیمه  .التوجیه المدرسي . )2009( .جودت عزة ، عطوي  وسعید  ،عبد العز�ز  -55
ان عم الثاني.اإلصدار .الطبعة األولى  .تطبیقاته العلمیة  .أسالیبه الفنیة  .النظر�ة 

 دار الثقافة للنشر والتوز�ع . األردن:.

ي علم النفس اإلدار .) 2009( .أحمد محمد مخلف ،الدلیمي  و�ر�م ناصر ، علي  -56
 للنشر:دار وائل  .عمان  .الطبعة األولى  .عمل وتطبیقاته في ال
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دارة إالسلوك التنظیمي في  .)2005( .محمد المجیدعبد  وفاروق  ،عبد فلیه  -57
 . دار المسیرة للنشر والتوز�ع :األردن  .عمان  .الطبعة األولى  .التعلیمیةالمؤسسات 

هیئة  :یزة الج .تطبیقالنظر�ة وال .القیاس النفسي  .)2008(. سعد ، عبد الرحمن -58
 .النیل العر�یة للنشر والتوز�ع 

 .ولى الطبعة األ.علم النفس الصناعي  .)2009( .حسن محمد، عبد الرحمان  -59
 مؤسسة رؤ�ة للطباعة والنشر والتوز�ع . :اإلسكندر�ة 

 :اإلسكندر�ة  .ة الطبعة الثانی .مبادىء التعلم . )2001( .أحمد محمد ،عبد الخالق  -60
 ار المعرفة الجامعیة.د

       .  ).التنظیم اإلداري مبادئه وأساسیاته .الطبعة األولى2006ز�د منیر .( ،عبوي -61
 األردن :دار أسامة للنشر والتوز�ع .عمان : دار المشرق الثقافي

   .القاهرة .د.ط. علم النفس الدافعي .)1994( .رشاد  ،علي عبد العز�ز موسى -62
 لعر�یة .دار النهضة ا:مصر 

         النفسیة واالجتماعیة للسلوك في مجال العمل  األسس. )2005( .علي ،عسكر –63
 دار الكتاب الحدیث . :القاهرة.( السلوك التنظیمي المعاصر )

عیة في اإلدارة التر�و�ة القیادة والداف. )2006( .عیاصرة ،علي أحمد عبد الرحمن  -64
 ة الحامد . دار ومكتب:عمان .الطبعة األولى .

ور�ة  .اإلسكندر�ة : مكتبة الجمه ).علم النفس الصناعي1999محمود فتحي .( ،عكاشة-65
ة مؤسس:اإلسكندر�ة  .رؤ�ة معاصرة –علم النفس العام  .)2005( .حسین ،فاید  -66

 مؤسسة طیبة للنشر والتوز�ع . .حورس الدولیة للنشر والتوز�ع 

لبشر�ة مدخل اإدارة الموارد  .)2009(. د السعیدمؤ�،السالم  و حرحوش،صالح عادل  -67
 حدیث.عالم الكتب ال .جدارا للكتاب العالمي  :األردن.عمان .الطبعة الثالثة  .استراتیجي 
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 .ى الطبعة األول .علم النفس الصناعي والمهني  .)2010( .محمد شحاتة ،ر�یع  -68
 دار المسیرة للنشر والتوز�ع .: عمان 

 .طبیق اإلرشاد والتوجیه المهني بین النظر�ة والت .)2013( .فر�د عثمان ،رشدي  -69
 دار الرا�ة للنشر والتوز�ع . :األردن .عمان .الطبعة األولى 

ت علم العالقات اإلنسانیة في مجاال .)1997( .عبد الحمید أحمد،حسین  ،رشوان  -70
 ب الجامعي الحدیث .المكت :اإلسكندر�ة  .علم اإلدارة  .علم االجتماع .النفس 

طبعة ال .إدارة األفراد  –إدارة الموارد البشر�ة . )2007( .مصطفى نجیب،شاو�ش -71
 دار الشروق للنشر والتوز�ع . :األردن  .عمان .األولى 

ار د :عمان  .السلوك التنظیمي في منظمات األعمال .)2009( .ناجي  جواد،شوقي  -72
 الحامد للنشر والتوز�ع .

 الفكر العر�ي ).السلوك اإلنساني في التنظیم .مصر:دار1990، محمد علي .(شهیب -73

 التحلیل العملي االستكشافي والتو�یدي مفاهیمهما .)2012( .أمحمد بوز�ان،تیغزة  -74
شر دار المسیرة للن :عمان .الطبعة األولى  .lisrelولیزرل spssومنهجیتهما بتوظیف حزمة

 والتوز�ع والطباعة .

دیوان  :الجزائر  .المرجع في التوجیه المدرسي والمهني .2014)( .بن فلیس ،ة خد�ج -75
 المطبوعات الجامعیة .

ر�ب دار غ :القاهرة  .الدافعیة لالنجاز  .)2006( .عبد اللطیف محمد، خلیفة  -76
 .للطباعة والنشر والتوز�ع 

         .مانع.األولى  الطبعة.الدافعیة النظر�ة والتطبیق .)2008(. ثائر أحمد ،غباري  -78
 دار المسیرة للنشر والتوز�ع . :األردن 

 ).الرضا الوظیفي واالرتقاء المهني2014خبراء المجموعة العر�یة للتدر�ب والنشر. ( -77
13TUhttps://books.google.fr/books?isbn=9777220200منشور في الموقع االلكتروني كتاب  

https://books.google.fr/books?isbn=9777220200%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://books.google.fr/books?isbn=9777220200%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 الرسائل الجامعیة : -2

دافعیة اإلنجاز االنتماء والرضا الوظیفي وعالقتهما ب).2015خلیل علي خلیل.(، أبو جراد -1
 .األزهر. غزةجامعة  النفس.رسالة ماجستیر في علم غزة.لدى المرشدین التر�و�ین �محافظات 

ى الرضا الوظیفي والتفكیر الناقد لد .)1418(.الحسیني، شا�ع بن عبد العز�ز محمد -2
. ةمكة المكرم�األخصائیین االجتماعیین واألخصائیات االجتماعیات �المستشفیات الحكومیة 

 �ة.المملكة العر�یة السعودجامعة أم القرى..ستیر في التوجیه التر�وي والمهنيرسالة ماج

لمرشدین لرضا الوظیفي لدى ا:" مستوى ا.) 2003(.منى عبد الرحمن محمد  ،الطر�في -3
 رسالة ماجستیر في .والمرشدات في مدینة عمان وعالقته ببعض المتغیرات الد�مغرافیة "

 .األردنالجامعة األردنیة  .اإلرشاد النفسي والتر�وي 

مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي  .) 1420(  .عبد هللا بن علي أبو عراد ،الشهري  -4
 .دائیة المتخصصین وغیر المتخصصین �مدینة مكة المكرمةلدى مرشدي المرحلة االبت

 قسم االرشاد النفسي.في علم النفس.رسالة ماجستیر 

وجداني لدى الرضا الوظیفي وعالقته �الذ�اء ال .)1431( .حنان بنت ناصر ،الخلیفي  -5
  النفس.رسالة ماجستیر في علم  المكرمة.معلمات المرحلة الثانو�ة �مدینة مكة  عینة من

دافعیة االنجاز لدى عینة  الرضا الوظیفي و.)2008(.الخیري حسن بن حسین العطاس -6
ي یر فسالة ماجستر  .من المرشدین المدرسیین �مراحل التعلیم العام �محافظة اللیث و القنفذة

 .تخصص توجیه تر�وي ومهني .جامعة ام القرى.علم النفس

شرفین عالقته �االلتزام التنظیمي لدى الم).الرضا الوظیفي و 1429النووي.( إیناس، فؤاد-7
دارة سم االق. �إدارة التر�یة والتعلیم �مدینة مكة المكرمة.رسالة ماجستیروالمشرفات التر�و�ات 

 التر�و�ة والتخطیط .جامعة أم القرى.

باء إلنجاز لدى أط" الضغط المهني وعالقته بدافعیة ا .)2014،2013( .قوراي ،حنان-8
ي فرسالة ماجستیر  .دراسة میدانیة على أطباء الصحة العمومیة الدوسن  الصحة العمومیة.

 جامعة محمد خیضر �سكرة . .علم النفس
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 ورها فيالعملیة اإلرشاد�ة في المرحلة الثانو�ة ود.)2010،2011(.فنطازي  ،�ر�مة  -9
 .ري منتو جامعة اإلخوة  .رسالة د�توراه في علم النفس .معالجة مشكالت المراهق المتمدرس

  قسنطینة.

ول وجهة نظر مستشاري التوجیه المهني والمدرسي ح .)2013،2014(.عمراني ،محمد  -10
  هران.و جامعة  .في علم النفس التر�وي  ماجستیررسالة  .عملیة تفعیل دورهم في المؤسسات التر�و�ة

درجة الرضا الوظیفي لدى مرشدي ومرشدات المدارس  .)2003(.رندة واصف ،مقبول -11
       رسالة ماجستیر الغر�یة.حكومیة في مدیر�ات التر�یة والتعلیم في محافظات الضفة ال

 جامعة النجاح الوطنیة. . في اإلدارة التر�و�ة

ز لدى الضغوط المهنیة وعالقتها بدافعیة االنجا .)2009،2010(  .عثمان ،مر�م  -12 
 .رة یة �سكة المدنیة �الوحدة الرئیسدراسة میدانیة على أعوان الحما� .أعوان الحما�ة المدنیة 

  .قسنطینة  .جامعة اإلخوة منتوري  .رسالة ماجستیر تخصص علم النفس

).أثر العوامل المسببة للرضا الوظیفي على رغبة 2008حو�حي .( مروان ، أحمد-13
ة د لجان العمل الصحي في قطاع غز العاملین في االستمرار �العمل.حالة دراسیة على اتحا

 ماجستیر في إدارة األعمال .كلیة التجارة. الجامعة االسالمیة .غزةرسالة 

 دافعیة اإلنجاز لدى فر�ق العمل وعالقتها �النمط .)2010،2009( .وسطاني، عفاف -14
 دراسة میدانیة .القیادي السائد لدى مدیر المؤسسة التعلیمیة في ضوء مشروع المؤسسة 

 سطیف. .جامعة فرحات عباس .رسالة ماجستیر .�مؤسسات التعلیم المتوسط لمدینة سطیف 

انیین الرضا الوظیفي لدى المرشدین النفس .)2009( .خالدة ،محمد الحسنعثمان  -15 
 ي علمرسالة ماجستیر فالعاملین في مجال اإلیدز بوال�ة الخرطوم وعالقته ببعض المتغیرات "

 السودان .جامعة الخرطوم .النفس

ضوء  رشد النفسي فيدراسة تقییمیه ألداء الم .)2008(.ز�اد محمود محمد .شومان -16
 .الجامعة اإلسالمیة .رسالة ماجستیر في عم النفس تخصص إرشاد نفسي .�عض المتغیرات

 .غزة 
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 المجالت العلمیة : -3

غموض . )2008(.أحمد یونس محمود  ،والبجاري  خضر، علیج و علي  ،الجمیلي –1
مجلد (ال، . مجلة التر�یة والعلمقته برضاهم عن عملهم الدور لدى المرشدین التر�و�ین وعال

 .331-308 ص). 03( العدد).15

نمیة دافعیة أثر استخدام البرمجة اللغو�ة العصبیة في ت ).2011( .اسماعیل ،الهلول  -2
 ،)22 العدد (،مجلة جامعة القدس المفتوحة لأل�حاث والدراسات  .اإلنجاز للمعلم الفلسطیني 

 .217-162ص

" الرضا المهني �منبئ .)2009(. سرى محمد الزهراني و علي بن حسن رشدي و -3
دد الع ،كلیة التر�یة� مر�ز البحوث مجلة .للذ�اء االنفعالي لدى معلمي التر�یة الخاصة"

 .46-2ص،  ینایر

دراسة  –تدبیر الجودة في أنظمة التوجیه المدرسي والمهني  .)2013( .خالد امجیدي -4
 145-115ص،23-22خاص في جزئین  التر�یة، عددعالم  ب. مجلةالمغر  .مقارنة

درجة تقدیر معلمي  .)2012( .سالماتال ،�محمد خیر وعلي، سمارةسمارة  هتوف، -5
تها عالقاو المرحلة األساسیة الدنیا في المدارس التا�عة لمدیر�ة تر�یة لواء الرصیفة لذواتهم 

 )26المجلد( ،اإلنسانیة ) لأل�حاث(العلومجامعة النجاح  ةلدیهم. مجلبدافعیة اإلنجاز 
 .686-661ص، )3(العدد

قة عال .)2012(  .عمر هارون ، الخلیفة  و �بشور �و�و ،قمبیل وهبة هللا ،  سالم -6
دافعیة االنجاز �موضع الضبط ومستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى طالب مؤسسات 

) ، العدد 03المجلد ( ،التفوق  المجلة العر�یة لتطو�ر .التعلیم العالي �السودان
 .96-82،ص)04(

وعالقته  "الرضا الوظیفي .)2008( .عز�زة ،عبد هللا شر�رو  محمد الشیخ �جواد  ،خلیل -7
ات سلسلة الدراس.مجلة الجامعة اإلسالمیة .ببعض المتغیرات الد�مغرافیة لدى المعلمین " 

 .717-683ص ،العدد األول ،)16المجلد ( .اإلنسانیة
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 لقرارات والمناشیر الوزار�ة :ا -4

 .المتضمن تنظیم التر�یة والتكو�ن في الجزائر1976أفر�ل 16المؤرخ في 76-35ررقماألم-1

هام المستشار�ن المحدد م 1991نوفمبر  13المؤرخ في  827 القرار الوزاري رقم -1
 ة. تعلیمیوالمستشار�ن الرئیسیین في التوجیه المدرسي والمهني ونشاطاتهم في المؤسسات ال

المؤرخ  04-08لوطنیة رقم القانون التوجیهي للتر�یة ا .للتر�یة الوطنیةالنشرة الرسمیة  -2
 .2008جانفي 23في  

والمتعلق بتنظیم  1991د�سمبر  24المؤرخ في  269/1241/91لمنشور الوزاري رقم /ا -3
 مهام مستشاري التوجیه الملحقین �الثانو�ات .

المتضمن  1993بر د�سم 04المؤرخ في  93م .ت.إ//0245/المنشور الوزاري رقم  -4
 إجراءات  تنظیمیة لنشاط مستشاري التوجیه في الثانو�ات .

والمتعلق  1998مارس  10المؤرخ في  214/6.2.0/98لمنشور الوزاري رقم /ا -5
 بتنصیب أو إعادة تنشیط خال�ا التوثیق واإلعالم .

 والمتعلق بتنظیم1991د�سمبر  24المؤرخ في  242/0.0.2/13المنشور الوزاري رقم / -6
 مهام مستشاري التوجیه الملحقین �الثانو�ات .

والمتضمن آلیات  2013أوت  29المؤرخ في  242/0.0.2/13:المنشور الوزاري رقم  -7
 درسي في مرحلة التعلیم المتوسط .تجسید اإلرشاد الم

والمتضمن  ،20/08/2014المؤرخ في  14 /0.0.3/  291المنشور الوزاري رقم  -8
 إنشاء خال�ا اإلصغاء والمتا�عة النفسیة والتر�و�ة �الثانو�ات .

 المراجع األجنبیة: -ب
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األولیة): یوضح استبیان محددات الرضا الوظیفي في صورتھ 01ملحق رقم (  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم علم النفس 

المستشارة:أخي المستشار، أختي   

 تحیة طیبة وبعد:

یھ التوج محددات الرضا الوظیفي وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز لدى مستشاريلغرض انجاز بحث علمي یتناول موضوع " 
لتي المیدانیة الدراسة ابفائق التقدیر واالحترام راجین حسن تعاونكم إلنجاح ھذه  إلیكمواإلرشاد المدرسي والمھني " نتوجھ 

 سئلة االستبیان.وذلك من خالل اإلجابة على أ، تھم ســــــلك التوجیھ واإلرشاد المدرسي والمھني 

نایتكم عل، ونوجھ جابتكم حسب الواقع الذي تعیشونھ في العمإأمام العبارة التي تتفق مع ) ×(مالحظة: یرجى وضع عالمة 
 أن جمیع اإلجابات سوف تكون موضع ثقة وسریة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 مع جزیل تشكراتنا المسبقة

 بیانات عامة:

 ذكر                            أنثى الجنس:    

 فما فوق50من                     49إلى40من                       39إلى30من                        30السن: أقل من

 20أكثر من               20إلى 11من                   10-1األقدمیة في الوظیفة: من

 آخر ماجستیر                دراسات تطبیقیة                   لیسانس                 ماستر               المؤھل العلمي:

 التخصص:    علم النفس                     علم االجتماع                علوم التربیة                  آخر

 اقتراح
 التعدیل

غیر  تعدل
 مناسبة

الرق الفقرات مناسبة
 م

  البعد األول : محتوى العمل    
 1 أرى أن العمل في مجال التوجیھ واإلرشاد روتیني    
 2 المھام المطلوبة في عملي واضحة ودقیقة     
 3 عملي یسمح لي باستغالل قدراتي ومھاراتي    
 4 عملي یوفر لي إمكانیة التخطیط الشخصي للنشاطات التي أقوم بھا     
ي یسمح لي باإلبداع في نشاطاتي عمل      5 
 6 عملي ال یسمح لي بتطویر معارفي وخبراتي في المیدان     
 7   عملي ال یتیح لي الحریة في اختیار الطرق التي أؤدي بھا نشاطاتي    
 8 عملي یشعرني بالمتعة في القیام بالنشاطات المخصصة لھ     
جدیدة  عملي ال یتیح لي فرص اكتساب خبرات      9 
 10 عملي ال یتطلب أي مھارات     
 11 عملي یسمح لي بالمشاركة في اتخاذ القرارات     
فرص الترقیة والتقدم الوظیفي الثاني:البعد        
 12 عملي یتیح لي فرص الترقیة في نفس المنصب    
 13 توجد فرص غیر متكافئة للترقیة بین الزمالء     
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الترقیة في عملي غیر عادلة أرى أن أسالیب      14 
 15 أرى أن فرص الترقیة ال تناسب طموحاتي     
 16 عملي ال یتیح لي تقلد مناصب علیا     
 17 أرى أن معاییر الترقیة في عملي غیر واضحة     
النمو والتطور الذاتيالثالث: البعد        
المیدان  التكوین الذي أتلقاه یسمح لي باستغالل معرفي في      18 
أستفید من المشاركة في دورات تدریبیة في مجال عملي       19 
 20 یتم تزویدي بالتكوین المطلوب الحتیاجاتي الوظیفیة     
 21 أستفید من فرص حضور مؤتمرات وندوات علمیة في مجال عملي    
 22 یتم إعالمي بكل جدید عن الدراسات واألبحاث التي تھم مجال عملي    
 23 یقوم مدیر المركز بتقییم إنجازاتي وتطویرھا     
 24 التكوین الذي أتلقاه یساعدني في تطویر كفاءتي الذاتیة     
 26 التكوین الذي أتلقاه یناسب طبیعة المھام التي أقوم بھا     
 26 الوقت المخصص للتكوین مناسب لتغطیة جمیع نشاطاتي     
العملالبعد الرابع : ظروف        
 27 أرى  أن الوقت المخصص للعمل ال یناسب  تغطیة جمیع نشاطاتي     
 28 یوجد تجاوب كبیر من قبل أولیاء أمر التالمیذ لمرافقة أبنائھم     
 29 موقع مكتب عملي ال یسھل على أداء مھامي     
 30 یتوفر مكتب عملي على التجھیزات المادیة  الالزمة     
تب مالئم الستقبال التالمیذ واألولیاء حجم المك      31 
 32 التعداد الكبیر للتالمیذ في القطاع ال یسمح لي بإنجاز مھامي     
 33 بعد المسافة بین مؤسسات القطاع تؤثر على أدائي     
  البعد الخامس : تقدیر الذات    
یر تقدن مكنني من الحصول على ما أستحق معملي في التوجیھ واإلرشاد ی      34 
 35 عملي في التوجیھ واإلرشاد مصدر فخر وتقدیر من العائلة     
 36 عملي في التوجیھ واإلرشاد مصدر فخر وتقدیر من زمالء العمل     
 37 عملي في التوجیھ واإلرشاد مصدر فخر وتقدیر من المجتمع     
 38 أشعر بالسعادة عند نجاح مقابالتي مع التالمیذ     
 39 أشعر بالرضا عن مكانتي في العمل     
عملي في التوجیھ واإلرشاد یوفر لي مركزا اجتماعیا مرموقا        40 
 41 یقدر مدیر المؤسسة مجھوداتي الشخصیة في العمل      
 42 ترتفع معنویاتي عند قیامي بالنشاط اإلعالمي مع التالمیذ     
)  مركز التوجیھ أحصل على تشجیع كبیر من قبل مدیر(ة      43 
  البعد السادس : تحقیق الذات    
 44 أشعر بتحقیق إنجازات مختلفة  في مجال عملي      
ال أحب االستمرار في وظیفة التوجیھ واإلرشــــــــاد المدرسي       45 
 46 عملي في التوجیھ واإلرشاد مصدر رضا في حیاتي     
یمكنني من تحقیق أھدافي  عملي في التوجیھ واإلرشاد ال      47 
عملي في التوجیھ واإلرشاد لم یمكنني من تحقیق المستوى الذي كنت     

 أطمح الیھ
48 

 49 أشعر بأني متمیز في مجال عملي     
 50 عملي في التوجیھ واإلرشاد ال یساعدني على إبراز ذاتي     
یاةعملي مكنني من تحقیق الصورة التي تمنیتھا في الح      51 
 52 أشعر أن عملي في التوجیھ واإلرشاد مؤشرا على كفاءتي      
 53 أشعر بقیمة عملي اإلنسانیة في خدمة المجتمع     
 54 عملي في التوجیھ واإلرشاد یشعرني بتحمل المسؤولیة     
 55 أشعر بأني ناجح في مجال عملي     
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): یوضح استبیان محددات الرضا الوظیفي في صورتھ النھائیة02ملحق رقم (  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

مستغانم -جامعة عبد الحمید بن بادیس   

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم علم النفس 

 أخي المستشار، أختي المستشارة:

 تحیة طیبة وبعد:

ع "محددات الرضا الوظیفي وعالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى مستشاري التوجیه لغرض انجاز �حث علمي یتناول موضو  
 ة التي تهملمیدانی�فائق التقدیر واالحترام راجین حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة ا إلیكمواإلرشاد المدرسي والمهني " نتوجه 

 ى أسئلة االستبیان.وذلك من خالل اإلجا�ة عل، ســــــلك التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني 

نایتكم عجابتكم حسب الواقع الذي تعیشونه في العمل، ونوجه إأمام العبارة التي تتفق مع ) ×(مالحظة: یرجى وضع عالمة 
 أن جمیع اإلجا�ات سوف تكون موضع ثقة وسر�ة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 مع جز�ل تشكراتنا المسبقة

 بیانات عامة:

 ذكر                            أنثى    الجنس: 

 فما فوق50من                     49إلى40من                       39إلى30من                        30السن: أقل من

 20أكثر من               20إلى 11من                   10-1األقدمیة في الوظیفة: من

 آخر ماجستیر                مي: دراسات تطبیقیة                   لیسانس                 ماستر              المؤھل العل

 التخصص:    علم النفس                     علم االجتماع                علوم التربیة                  آخر

غیر 
موافق 

 بشدة

غیر 
 موافق

ال 
أدر
 ي

فق موا موافق
 بشدة

الرق الفقرة
 م

 1 المھام المطلوبة في عملي محددة بصفة واضحة      
باستغالل قدراتي  عملي یسمح لي       2 
 3  ا عملي إمكانیة التخطیط الذاتي للنشاطات التي أقوم بھیوفر لي       
 4  عملي باإلبداع في نشاطاتي یسمح لي       
صص اإلعالمیة مع التالمیذ أشعر بالمتعة في القیام بالح       5 
أرى أن إجراءات التوجیھ تمكنني من المشاركة في اتخاذ القرارات      

 المتعلقة بالمسار الدراسي للتالمیذ 
6 

عملي الحریة في اختیار الطرق التي أنجز بھا نشاطاتي یتیح لي        7 
عملي فرص اكتساب خبرات جدیدة یتیح لي        8 
عملي مھارات مختلفة یتطلب         9 
فرص الترقیة في نفس المنصب عملي  یتیح لي         10 
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للترقیة بین الزمالء حاملي نفس الشھادة في  متكافئةغیر  توجد فرص     
 قطاع التعلیم  

11 

 12 أرى أن أسالیب الترقیة في عملي غیر عادلة     
تناسب طموحاتي ال أرى أن فرص الترقیة        13 
عملي تقلد مناصب علیا ال یتیح لي         14 
 15 التكوین الذي أتلقاه یسمح لي باستغالل معارفي في المیدان       
أستفید من المشاركة في دورات تدریبیة في مجال عملي         16 
 17 التكوین الذي أتلقاه یلبي احتیاجاتي الوظیفیة      
 18 أستفید من فرص حضور مؤتمرات وندوات علمیة      
یرھا یقوم مدیر المركز بتقییم إنجازاتي الشخصیة في مجال عملي وتطو       19 
 20 التكوین الذي أتلقاه یساعد في تطویر كفاءتي الذاتیة      
 21 الوقت المخصص للتكوین مناسب لتغطیة جمیع نشاطاتي      
التكوینیة وین الذي أتلقاه كافیة لتحقیق أھداف البرامجأرى أن مدة التك        22 
 23 التكوین الذي أتلقاه یناسب طبیعة المھام التي أقوم بھا      
یوجد تجاوب كبیر من قبل أولیاء أمر التالمیذ لمرافقة أبنائھم نفسیا      

 ودراسیا
24 

 25 موقع مكتب عملي غیر وظیفي ألداء مھامي       
توفر مكتب عملي على التجھیزات المادیة الالزمة ی       26 
 27 حجم المكتب مالئم الستقبال التالمیذ واألولیاء      
عملي في التوجیھ واإلرشاد یمكنني من الحصول على ما أستحق من      

 تقدیر 
28 

 29 عملي في التوجیھ واإلرشاد مصدر تقدیر من قبل عائلتي      
جیھ واإلرشاد مصدر تقدیر من قبل زمالء العمل عملي في التو       30 
 31 أشعر بالرضا عن مكانتي في العمل      
عملي في التوجیھ واإلرشاد مركزا اجتماعیا مرموقا یوفر لي         32 
 33 أحصل على تشجیع كبیر من قبل مدیر مركز التوجیـــــھ      
ي العمل یقدر مدیر المؤسسة مجھوداتي الشخصیة ف       34 
 35 أشعر بتحقیق إنجازات مختلفة في مجال عملي       
رضا في حیاتي  أشعر بالرضا في حیاتي من خالل عملي        36 
رشاد في التوجیھ واإل من خالل عمليمن تحقیق أھدافي المھنیة  تمكنت        37 
 38 أشعر بأني متمیز في مجال عملي      
التوجیھ واإلرشاد على إبراز ذاتي عملي في یساعدني        39 
 40 أشعر بإثبات وجودي في الحیاة من خالل عملي      
 41 أشعر أن عملي في التوجیھ واإلرشاد مؤشرا على كفاءتي       
عملي في التوجیھ واإلرشاد أشعر بتحمل المسؤولیة من خالل        42 
ي أشعر بأني نجحت إلى حد كبیر في مجال عمل       43 
 44 ال أحب االستمرار في وظیفة التوجیھ واإلرشاد المدرسي      
لم أحقق طموحاتي من خالل عملي في التوجیھ واإلرشاد         45 
 46 أرى أن العمل في مجال التوجیھ واإلرشاد روتیني      
 47 أشعر بالسعادة عند نجاح مقابالتي مع التالمیذ      
مھامي    في أداءنقل بالمؤسسة ال یعیقني  عدم وجود وسیلة     

 بالمتوسطات 
48 

 49 أشعر بقیمة عملي اإلنسانیة في خدمة المجتمع      
إلعالمي مع التالمیذ ا \ترتفع معنویاتي عند قیامي بالنشاط       50 
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  األولى"یوضح استبیان  دافعیة اإلنجاز في صورتھ 3ملحق رقم :"

 أخي المستشار، أختي المستشارة:

الرجاء  ،المھني والتي تخص استبیان دافعیة اإلنجاز لدى مستشاري التوجیھ واإلرشاد المدرسي  التالیةأمامك العبارات 
ة توجد إجابة صحیح ، مع العلم أنھ ال ینطبق علیك فعلیاما تناسب ) أمام الفقرة التي xقراءاتھا بتمعن ثم وضع عالمة (

 .وأخرى خاطئة ، وأنھا ستحاط بالسریة التامة وال تستغل إال ألغراض البحث العلمي 

 مع جزیل تشكراتنا المسبقة

 اقتراح
 التعدیل

غیر  تعدل
 مناسبة

الرق الفقرات مناسبة
 م

  البعد األول : تحمل المسؤولیة    
أقوم بعملي على أكمل وجھ أعتقد أني       1 
 2 نادرا ما أركز في القیام بأعمالي اإلداریة     
 3 أشعر بالعجز عندما یطلب مني القیام بعمل یفوق قدراتي    
 4 أشعر باالنزعاج إذا فشلت في أداء مقابلة مع التالمیذ      
 5  الواقع ھ فيأرى أن إنفاق قدر كبیر من الوقت في تنمیة مھاراتي ال قیمة ل    

كثیرا ما أتأخر في إنجاز مھامي إن كانت ظروف عملي تسمح بالفوضى     
 والتھاون

6 

 7 أفضل األعمال التي تتطلب جھدا كبیرا     
نادرا ما تكون مسؤولیتي أمام نفسي حاضرة عند قیامي بما أكلف بھ من     

 أعمال 
8 

 9 یعة للوقت أرى أن حضور لقاءات مع أولیاء األمور مض    
 10 أشعر بالضیق عندما یتم توجیھ التالمیذ دون مراعاة رغباتھم     
 11 تھمني كثیرا النتائج المستخلصة من مجالس األقسام     
 12 أتحمل مسؤولیة نتائج أعمالي في حالة فشلي في أداء مھمة ما     
  البعد الثاني :مستوى الطموح    
یطلب مني مھما كلفني ذلك من جھد ووقت أطمح للقیام بأي عمل      13 
 14 د  أجد صعوبة في الوصول إلى تحقیق أھدافي في مجال التوجیھ واإلرشا    
 15 ال یھمني الوصول إلى أعلى التقدیرات في عملي     
 16 إذا حققت أھدافي الحالیة ال یعني عدم التخطیط ألھداف أخرى     
ا یخص عملي من تعدیالت مھمةأسعى دائما إلى إضافة م      17 
ن مال أستطیع عادة تحقیق ما أصبو إلیھ من أھداف رغم أني خططت لھا     

 قبل 
18 

إن لم أتوصل الى ما خططت لھ في العمل فإنني على األرجح أبذل كافة     
 مجھوداتي لتحسین أدائي  

19 

 20 أمیل للقیام باألعمال التي تتطلب التجدید واالبتكار     
أمضي وقتا كثیرا في مطالعة المراجع المتخصصة في مجال التوجیھ     

 واإلرشاد
21 

 22 أطمح في تكوین علمي یؤھلني للتمیز في عملي    
 23 أعمل عادة أقل مما خططت أن أعملھ من قبل     
  البعد الثالث: المثابرة    
اد أشعر أنني مجتھد ومثابر في مجال التوجیھ واإلرش      24 
 25 إذا لم أصل إلى ھدفي فإنني أجد من الصعوبة أن أحاول مرة أخرى     
 26 عندما أبدأ في عمل ما فال أنھیھ بنجاح على اإلطالق     
 27 یمكنني أداء نفس العمل لمدة طویلة دون الشعور بالملل    
 28 أحرص دائما على إنجاز عملي رغم الصعوبات التي أتلقاھا     



 

247 

 

أجد متعة في حل المشكالت التي تعترضني في  أداء مھامي        29 
 30 عندما أفشل في أداء عمل ما فأنني ال أعود إلیھ مطلقا     
 31 أقوم دائما بإحالة المسترشدین على أخصائیین نفسانیین     
 32 عندما أقوم بعمل شيء صعب فإنني أتخلى عنھ سریعا     
 33    ال أجد حلوال للصعوبات التي تواجھني في عملي أشعر بالیأس عندما    
:التنافس الرابعالبعد        
 34  تعداد التام للتفوق على زمالئي المستشاریینلدي االس    
 35 أفضل القیام باألعمال التي تتسم بالتحدي أمام اآلخرین    
 36 أمیل للقیام بأي عمل بمفردي بدل العمل مع الجماعة    
 37 أحب التمیز في مجال عملي أمام  زمالئي المستشارین    
غالبا ما أشعر بالتوتر عندما أقوم باألعمال التي تتطلب التسابق أو     

 المبادرة.
38 

ین أفضل المشاركة في المسابقات التي أشعر فیھا بأني قوي على اآلخر      39 
ةال أبالي بنتیجة مشاركتي في النشاطات التنافسی      40 
 41 أشعر بالسعادة عندما أتفوق على الزمالء في النشاطات المختلفة     
  البعد الخامس : إدراك الزمن    
 التابعة لقطاع تدخلي في بالمتوسطاتأحرص دائما على أداء مھامي     

 الوقت المحدد لھا 

42 

 43 أحرص على االلتزام بمواعدي في العمل مع كافة الشركاء     
 44 یحدث كثیرا أن أنشغل بأمور ال تخص مجال مسؤولیاتي في العمل     
 45 یقلقني كثیرا عدم احترام الغیر لمواقیت العمل     
 46 غالبا ما أنجز عمال على حساب وقت عمل آخر     
 47 من الصعب أن أنجز عمال دون برمجتھ مسبقا     
وم الحق غالبا ما أؤجل أعمالي التي برمجتھا الى ی      48 
 49 أحرص على متابعة أعمالي ضمن جدول زمني مخطط لھ     
  البعد السادس : التخطیط  للمستقبل    
 50 أھتم بمخططاتي المستقبلیة أكثر من السعي لتحقیقھا في الواقع     
 51 غالبا ما أخطط للمستقبل بحماس كبیر     
 52 بالتخطیط الجید للمستقبلأعتقد أن نجاح مستشار التوجیھ  مرھون     
 53 یزعجني كثیرا من یترك التخطیط للمستقبل للحظ والصدفة     
ت أرى أن التخطیط للمستقبل من أنجع السبل الستثمار الوق       54 
 55 ال أھتم بالتنبؤات التي ستحدث في المستقبل     
الفشل أرى أن التخطیط للمستقبل من أفضل الطرق لتجنب توقعات       56 
 57 یھمني كثیرا التفكیر في إنجازات المستقبل عن الماضي      
 58 أرى أن الشخص الذي ال یخطط للمستقبل شخص فاشل     
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  النھائیة"یوضح استبیان  دافعیة اإلنجاز في صورتھ 04ملحق رقم :"

 أخي المستشار، أختي المستشارة:

الرجاء  ،المھني والتي تخص استبیان دافعیة اإلنجاز لدى مستشاري التوجیھ واإلرشاد المدرسي  التالیةأمامك العبارات 
حة توجد إجابة صحی ، مع العلم أنھ ال ما ینطبق علیك فعلیاتناسب ) أمام الفقرة التي xقراءاتھا بتمعن ثم وضع عالمة (

 .وأخرى خاطئة ، وأنھا ستحاط بالسریة التامة وال تستغل إال ألغراض البحث العلمي 

 مع جزیل تشكراتنا المسبقة

ال 
 تنطبق

 إلى
حد ما 

  
 

 الرقم الفقرة تنطبق 

 1  أشعر أنني مجتھد ومثابر في مجال التوجیھ واإلرشاد   

 2 ال یھمني الوصول إلى أعلى التقدیرات في عملي    

 3 أفضل األعمال التي تتطلب جھدا كبیرا    

 4 لیس لدي میل لالشتراك في األعمال الجماعیة    

 5 لدي االستعداد التام للتفوق على زمالئي المستشارین    

 6 أرى أن حضور لقاءات مع أولیاء األمور مضیعة للوقت    

 7 ھامحدد لالتابعة لقطاع تدخلي في الوقت ال بالمتوسطاتأحرص دائما على أداء مھامي    

 8 أشعر بالضیق عندما یتم توجیھ التالمیذ دون مراعاة رغباتھم    

 9 أرى أن التخطیط للمستقبل من أفضل الطرق لتجنب توقعات الفشل    

 10 واقعراتي ال قیمة لھ في الأرى أن إنفاق قدر كبیر من الوقت في تنمیة مھا   

 11 أجد صعوبة في الوصول إلى تحقیق أھدافي في مجال التوجیھ واإلرشاد    

 12 تھمني كثیرا النتائج المستخلصة من مجالس األقسام    

شادأمضي وقتا كثیرا في مطالعة المراجع المتخصصة في مجال التوجیھ واإلر     13 

 14 لعمل الذي یتطلب مجھودات تفوق قدراتي ال أعتقد أني قادر على ا   

 15 أرى أن الشخص الذي ال یخطط للمستقبل شخص فاشل    

 16 أقوم دائما بإحالة المسترشدین على أخصائیین نفسانیین    

 17 أحرص على االلتزام بمواعدي في العمل مع كافة الشركاء    

 18 یھ مطلقا عندما أفشل في أداء عمل ما فأنني ال أعود إل   

 19 لدي طموح ألداء أي عمل مھما كان شاقا ومكلفا    

 20 یحدث كثیرا أن أنشغل بأمور ال تخص مجال مسؤولیاتي في العمل    

 21 أفضل القیام باألعمال التي تتسم بالتحدي أمام اآلخرین   
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 22 رغم الصعوبات التي أتلقاھا  أداء مھاميأحرص دائما على    

 23 عندما أبدأ في عمل ما فال أنھیــــــھ بنجاح على اإلطالق    

 24 أرى أن التخطیط للمستقبل من أنجع السبل الستثمار الوقت    

 25 أحرص على متابعة أعمالي ضمن جدول زمني مخطط لھ    

 26 یزعجني كثیرا من یترك التخطیط للمستقبل للحظ والصدفة    

 27 بالنشاطات التي تتطلب التجدید واالبتكار  أرغب دائما في القیام   

 28 نادرا ما أركز في القیام بأعمالي اإلداریة    

 29 أعتقد أن نجاح مستشار التوجیھ مرھون بالتخطیط الجید للمستقبل   

 30 غالبا ما أنجز عمال على حساب وقت عمل آخر    

 31 إنجازات الماضي   یھمني كثیرا التفكیر في إنجازاتي المستقبلیة عن   

 32 أتحمل مسؤولیة نتائج أعمالي في حالة فشلي في أداء مھمة ما    

 33 كثیرا ما أتأخر في إنجاز مھامي إن غابت الصرامة في مجال عملي    

 34 أسعى دائما إلى إضافة ما یخص عملي من تعدیالت مھمة   

 35 ین   أحب التمیز في مجال عملي أمام زمالئي المستشار   

 36 غالبا ما أشعر بالتوتر عندما أقوم باألعمال التي تتطلب التنافس   

 37 أشعر باالنزعاج إذا فشلت في أداء مقابلة مع التالمیذ     

 38 بل ال أستطیع عادة تحقیق ما أصبو إلیھ من أھداف رغم أني خططت لھا من ق   

 39 من الصعب أن أنجز عمال دون برمجتھ مسبقا    

 40 یقلقني كثیرا عدم احترام الغیر لمواقیت العمل    

ین إن لم أتوصل إلى ما خططت لھ في العمل فإني أبذل كافة مجھوداتي لتحس   
 أدائي

41 

 42 أطمح في تكوین علمي یؤھلني للتمیز في عملي   

 43 أخرى إذا حققت أھدافي الحالیة فإنني أسعى لتخطیط أھداف    

 44 سعادة عندما أتفوق على الزمالء في النشاطات المختلفة أشعر بال   

 45 أفضل المشاركة في المسابقات التي أشعر فیھا بأني قوي على اآلخرین    

 46 أحب أن أتم عملي حتى النھایة    

 47 غالبا ما أخطط للمستقبل بحماس كبیر    

 48 غالبا ما أؤجل أعمالي التي برمجتھا الى یوم الحق    
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) یوضح الخصائص السیكومتر�ة الستبیان محددات الرضا الوظیفي05ملحق رقم (   
الصدق العاملي -1  

Factor Analysis                 : التحلیل العاملي 
 
[DataSet3] D:\الرضا الوظیفي.sav 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,648 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3823,157 

df 1540 

Sig. ,000 
 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

1 11,519 20,569 20,569 11,519 20,569 

2 4,630 8,268 28,836 4,630 8,268 

3 3,941 7,038 35,875 3,941 7,038 

4 3,737 6,673 42,547 3,737 6,673 

5 2,494 4,453 47,000 2,494 4,453 

6 2,206 3,940 50,940 2,206 3,940 

7 1,832 3,272 54,212 1,832 3,272 

8 1,728 3,085 57,297 1,728 3,085 

9 1,577 2,816 60,113 1,577 2,816 

10 1,455 2,598 62,711 1,455 2,598 

11 1,419 2,535 65,245 1,419 2,535 

12 1,282 2,290 67,535 1,282 2,290 

13 1,201 2,144 69,679 1,201 2,144 

14 1,165 2,080 71,759 1,165 2,080 

15 1,056 1,885 73,644 1,056 1,885 

16 ,978 1,747 75,391 
  

17 ,897 1,601 76,992 
  

18 ,885 1,580 78,573 
  

19 ,822 1,467 80,040 
  

20 ,797 1,424 81,464 
  

21 ,730 1,304 82,768 
  

22 ,719 1,284 84,052 
  

23 ,678 1,211 85,262 
  

24 ,650 1,160 86,423 
  

25 ,608 1,086 87,509 
  

26 ,553 ,988 88,497 
  

27 ,509 ,909 89,406 
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28 ,487 ,870 90,276 
  

29 ,463 ,827 91,103 
  

30 ,414 ,739 91,842 
  

31 ,406 ,725 92,567 
  

32 ,389 ,694 93,260 
  

33 ,380 ,679 93,939 
  

34 ,344 ,613 94,553 
  

 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 20,569 7,013 12,523 12,523 

2 28,836 4,618 8,246 20,769 

3 35,875 3,875 6,920 27,689 

4 42,547 3,270 5,839 33,528 

5 47,000 3,040 5,428 38,956 

6 50,940 2,864 5,113 44,070 

7 54,212 2,348 4,193 48,263 

8 57,297 2,264 4,043 52,306 

9 60,113 2,032 3,628 55,934 

10 62,711 1,969 3,517 59,450 

11 65,245 1,679 2,999 62,449 

12 67,535 1,661 2,966 65,416 

13 69,679 1,610 2,875 68,291 

14 71,759 1,566 2,796 71,087 

15 73,644 1,432 2,558 73,644 

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 
    

24 
    

25 
    

26 
    

27 
    

28 
    

29 
    

30 
    

31 
    

32 
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33 
    

34 
    

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

35 ,315 ,563 95,115 
  

36 ,278 ,496 95,612 
  

37 ,273 ,488 96,100 
  

38 ,219 ,391 96,491 
  

39 ,213 ,380 96,871 
  

40 ,197 ,352 97,223 
  

41 ,187 ,334 97,557 
  

42 ,170 ,303 97,860 
  

43 ,169 ,301 98,161 
  

44 ,142 ,254 98,415 
  

45 ,138 ,246 98,661 
  

46 ,108 ,193 98,854 
  

47 ,102 ,182 99,036 
  

48 ,096 ,171 99,207 
  

49 ,083 ,148 99,356 
  

50 ,074 ,133 99,488 
  

51 ,068 ,122 99,611 
  

52 ,062 ,111 99,722 
  

53 ,052 ,093 99,815 
  

54 ,044 ,078 99,893 
  

55 ,033 ,060 99,952 
  

56 ,027 ,048 100,000 
  

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51ف  ,754        
52ف  ,752     -,320   
55ف  ,742   -,308     
56ف  ,735        
38ف  ,710        
40ف  ,706  ,334      
53ف  ,697    -,376    
54ف  ,673   -,304     
37ف  ,672        
44ف  ,660        
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47ف  ,657  ,401 -,325     
45ف  ,650        
48ف  ,645  ,417      
41ف  ,636     -,341 -,334  
24ف  ,611        
39ف  ,593     ,349   
43ف  ,583 -,326    ,349   
50ف  ,543   -,360     
12ف  ,498 -,349  ,427     
42ف  ,455     ,338 -,305  
34ف  -,431 ,405 ,430   -,309   
8ف  ,411   ,305     
19ف   ,578 -,374      
26ف   ,515    -,362   
22ف   ,511       
25ف  ,405 ,511 -,414      
21ف  ,314 ,506 -,421      
6ف  ,407 -,500       
16ف   ,497 ,422      
31ف   ,469      ,411 

17ف   ,467 ,401  -,448    
20ف   ,451 -,368      
15ف   ,428 ,409      
49ف    ,513     ,388 

 

Component Matrixa 

 Component 

9 10 11 12 13 14 15 

51ف         
52ف         
55ف         
56ف         
38ف         
40ف         
53ف         
54ف         
37ف         
44ف         
47ف         
45ف         
48ف         
41ف         
24ف         
39ف         
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43ف         
50ف         
12ف         
42ف      -,375   
34ف         
8ف         
19ف         
26ف        -,401 

22ف         
25ف         
21ف         
6ف         
16ف         
13ف         
17ف         
20ف         
15ف         
49ف         

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31ف    ,430      
14ف   ,405 ,428  -,314    
32ف    ,413 ,366 ,304    
36ف  ,404  ,408     -,355 

4ف  ,484   ,692     
5ف  ,501   ,610     
10ف  ,333   ,598     
11ف  ,483   ,595     
3ف  ,359   ,545     
18ف   ,424 ,333  -,469 ,317   
29ف      ,461    
9ف   ,339   ,455    
23ف   ,401    ,493   
28ف  ,316    ,346 -,372   
30ف        ,476  
27ف  ,341 ,369 -,311    ,410 -,309 

7ف      ,336   -,417 

46ف    ,362     ,358 

2ف  ,365   ,304     
1ف          
35ف          
33ف   ,369  ,333 ,362    
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Component Matrixa 

 Component 

9 10 11 12 13 14 15 

31ف      ,356   
14ف         
32ف         
36ف         
4ف         
5ف         
10ف         
11ف         
3ف  ,338       
18ف         
29ف       ,436  
9ف         
23ف    ,427     
28ف         
30ف         
27ف         
7ف         
46ف    -,371     
2ف   ,391  ,470    
1ف  ,428   -,437    
35ف   ,366   ,419   
33ف        ,403 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 15 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

52ف  ,871 
       

51ف  ,869 
       

56ف  ,749 
       

53ف  ,749 
       

55ف  ,722 
   

,498 
   

47ف  ,720 
       

50ف  ,622 
       

48ف  ,532 
  

,413 
    

45ف  ,501 
 

,339 
     

4ف  
 

,833 
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11ف  
 

,765 
      

5ف  
 

,762 
      

3ف  
 

,742 
      

10ف  
 

,738 
      

12ف  
 

,583 
  

,402 
 

-,411 
 

8ف  
 

,430 
      

6ف  
 

,416 
  

,383 
   

2ف  
 

,402 
     

-,353 

21ف  
  

,840 
     

19ف  
  

,770 
     

20ف  
  

,763 
     

25ف  
  

,565 
     

26ف  
  

,504 
 

-,340 
   

9ف  
  

,465 
     

27ف  
  

,439 
     

40ف  ,411 
  

,631 
    

37ف  ,448 
  

,602 
    

38ف  ,533 
  

,597 
    

41ف  ,428 
  

,595 
    

44ف  ,419 
  

,540 
    

36ف  
   

,478 
    

42ف  
   

,376 
    

39ف  
    

,736 
   

34ف  
    

-,673 
   

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

9 10 11 12 13 14 15 

52ف  
       

51ف  
       

56ف  
       

53ف  
       

55ف  
       

47ف  
       

50ف  
       

48ف  ,373 
  

,339 
   

45ف  
       

4ف  
       

11ف  
       

5ف  
       

3ف  
       

10ف  
       

12ف  
       

8ف  -,363 
  

-,325 
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6ف  
       

2ف  
   

-,316 ,343 
  

21ف  
       

19ف  
       

20ف  
       

25ف  
 

,473 
     

26ف  
     

,477 
 

9ف  ,309 
      

27ف  
    

,306 ,325 
 

40ف  
       

37ف  
       

38ف  
       

41ف  
       

44ف  
       

36ف  
    

,394 
  

42ف  ,371 ,355 
    

-,324 

39ف  
       

34ف  
       

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54ف  ,586 
   

,621 
   

43ف  ,307 
  

,343 ,568 
   

14ف  
     

,771 
  

15ف  
     

,755 
  

13ف  
     

,727 
  

16ف  
     

,552 
  

18ف  
      

,869 
 

17ف  
     

,365  
 

29ف  
      

 ,302 

32ف  
       

,760 

31ف  
       

,742 

46ف  
        

49ف  ,423 
       

23ف  
        

24ف  
  

,388 
     

33ف  
        

28ف  
  

,327 
     

1ف  
        

7ف  
        

22ف  
  

,422 
     

30ف  
       

,367 

35ف  
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Rotated Component Matrixa 

 

 Component 

9 10 11 12 13 14 15 

54ف  
       

43ف  
       

14ف  
       

15ف  
       

13ف  
       

16ف  
       

18ف  
       

17ف  
       

29ف  
 

,371 
   

 
 

32ف  
       

31ف  
       

46ف  ,856 
      

49ف  ,485 
      

23ف  
 

,813 
     

24ف  
 

 
     

33ف  
  

,763 
    

28ف  
  

 
 

,332 
  

1ف  ,424 
  

,824 
   

7ف  
    

,639 
  

22ف  
 

,315 
  

 
  

30ف  
     

,649 
 

35ف  
      

 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 18 iterations. 
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الثبات :-2  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

                                                                     لفا كرومباخ أبعاد الرضا الوظیفي العمل نفسھ                                              مج

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,903 50 

ظروف العمل     یفي                                                   النمو الوظ  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,874 4 

                         قدیر الذاتت                                                                                 الذات حقیقت                                                               

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,850 7 

 فرص الترقیة                                                                                                                                                                       النصفیة التجزئة
 

 

 

 

 محتوى العمل

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,857 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,901 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,727 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,781 

N of Items 25a 

Part 2 
Value ,841 

N of Items 25b 

Total N of Items 50 

Correlation Between Forms ,892 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,943 

Unequal Length ,943 

Guttman Split-Half Coefficient ,937 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,908 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,877 9 
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دافعیة اإلنجاز) یوضح الخصائص السیكومتر�ة الستبیان 06ملحق رقم (   
الصدق: -1  
الصدق العاملي :1-1  
 

[DataSet1] C:\Users\ihda\Documents\االنجاز دافعیة.sav 
 

 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,604 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2579,818 

df 1378 

Sig. ,000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

1 9,547 18,014 18,014 9,547 18,014 

2 3,550 6,699 24,713 3,550 6,699 

3 3,171 5,983 30,696 3,171 5,983 

4 2,248 4,242 34,938 2,248 4,242 

5 2,171 4,096 39,034 2,171 4,096 

6 1,964 3,705 42,739 1,964 3,705 

7 1,934 3,649 46,387   
8 1,788 3,374 49,762   
9 1,633 3,081 52,843   
10 1,558 2,940 55,783   
11 1,490 2,811 58,594   
12 1,364 2,574 61,168   
13 1,271 2,397 63,565   
14 1,185 2,237 65,802   
15 1,159 2,186 67,988   
16 1,118 2,110 70,098   
17 1,009 1,903 72,001   
18 ,976 1,842 73,843   
19 ,894 1,687 75,531   
20 ,879 1,659 77,190   
21 ,836 1,577 78,766   
22 ,813 1,535 80,301   
23 ,742 1,400 81,701   
24 ,718 1,354 83,054   
25 ,664 1,253 84,308   
26 ,626 1,182 85,489   
27 ,609 1,148 86,638   
28 ,557 1,052 87,689   
29 ,547 1,032 88,722   
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30 ,516 ,974 89,696   
31 ,476 ,898 90,594   
32 ,439 ,828 91,422   
33 ,410 ,774 92,196   
34 ,392 ,739 92,935   

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 18,014 5,619 10,601 10,601 

2 24,713 4,811 9,078 19,679 

3 30,696 4,592 8,663 28,342 

4 34,938 2,689 5,074 33,416 

5 39,034 2,632 4,966 38,382 

6 42,739 2,309 4,357 42,739 

7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

35 ,388 ,733 93,668   
36 ,367 ,692 94,360   
37 ,330 ,623 94,982   
38 ,315 ,595 95,577   
39 ,283 ,535 96,112   
40 ,254 ,479 96,591   
41 ,244 ,460 97,052   
42 ,217 ,409 97,461   
43 ,195 ,367 97,829   
44 ,177 ,334 98,163   
45 ,165 ,311 98,474   
46 ,160 ,302 98,776   
47 ,131 ,247 99,023   
48 ,127 ,239 99,262   
49 ,120 ,227 99,489   
50 ,085 ,161 99,650   
51 ,076 ,144 99,794   
52 ,063 ,118 99,912   
53 ,047 ,088 100,000   

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

47ف  ,670      
9ف  ,652      
31ف  ,628 -,349 -,368    
20ف  ,610  ,417    
2ف  ,582  ,351    
36ف  ,576      
46ف  ,575      
25ف  ,575      
28ف  ,570  -,447    
34ف  ,563      
22ف  ,511      
15ف  ,504     -,471 

29ف  ,482      
26ف  ,480 -,461 -,325    
52ف  ,476 -,366     
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18ف  ,475  -,347    
48ف  ,473 -,352   -,380  
51ف  ,469 ,376  ,311   
49ف  ,466      
10ف  ,457 ,309     
16ف  ,452 -,349     
32ف  ,452      
11ف  ,440      
35ف  ,415 ,370     
41ف  ,411      
13ف  ,409      
30ف  ,383      
14ف  ,352      
44ف  ,335 ,308     
3ف  ,327 ,489     
8ف  ,406 ,428     
6ف   ,409     
45ف   ,367    ,304 

53ف  ,323 ,333     
 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

12ف   ,324     
50ف  ,300 ,302     
42ف  ,478  ,549    
37ف  ,356  ,527    
5ف    ,482   ,328 

19ف     ,530 ,399  
1ف    ,430 ,491   
39ف  ,404   -,485   
17ف  ,371   ,450   
21ف  ,354   -,434   
23ف     -,360   
24ف        
4ف    ,312  ,533  
40ف  ,303 ,303   ,424 -,318 

38ف  ,304 -,365   ,415  
7ف  ,339     ,495 

27ف       ,470 

33ف  ,320     ,369 

43ف       ,331 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 6 components extracted. 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

31ف  ,789      
28ف  ,717      
26ف  ,716      
9ف  ,646      
34ف  ,620      
16ف  ,583      
52ف  ,527      
41ف  ,453      
32ف  ,379      
14ف  ,341      
20ف   ,763     
42ف   ,733     
2ف   ,691     
48ف  ,343 ,585     
37ف   ,549     
47ف  ,379 ,505     
29ف   ,468     
13ف   ,460     
46ف  ,329 ,453     
11ف   ,399     
25ف   ,393     
5ف   ,369  ,362   
24ف        
51ف    ,609    
3ف    ,582    
15ف   ,407 ,574    
40ف    ,570    
10ف  ,349  ,548    
36ف  ,381  ,530    
35ف    ,522    
8ف    ,477   -,373 

22ف    ,454 ,364   
6ف    ,442    
30ف    ,414    

Rotated Component Matrixa 

 Component 
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1 2 3 4 5 6 

21ف  ,330  ,409 ,306   
12ف    ,372    
44ف    ,364    
4ف     ,626   
38ف     ,589   
39ف  ,335   ,574   
50ف     ,392 ,370  
49ف     ,345   
7ف      ,612  
18ف  ,354  ,331  ,495  
45ف      ,487  
33ف  ,318    ,453  
43ف      ,447  
53ف    ,365  ,441  
17ف      ,418 ,404 

27ف      ,378  
19ف       ,672 

1ف   ,409    ,572 

32ف       -,454 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 16 iterations. 

 

 الثبات:
 الفا لكرومباخ

 
 

 عد المسؤولیةب                                                                                                                 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,783 12 

 

 بعد التخطیط 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,838 7 
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 بعد الطموح
 بعد المثابرة

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,755 11 

 
 

د التنافس  عب                                                                                      بعد ادراك الزمن  

 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,891 48 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,813 

N of Items 24a 

Part 2 
Value ,773 

N of Items 24b 

Total N of Items 48 

Correlation Between Forms ,865 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,928 

Unequal Length ,928 

Guttman Split-Half Coefficient ,926 

نصفیةالتجزئة ال  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,831 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,741 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,838 7 
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یوضح نتائج اختبار الفرضیة العامة ):07ملحق رقم (  
REGRESSION 
  FILE='D:\_75; 2;یفي_92;لو_75; _75;_90;_85ل_ .sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)= 75;_90;_85;ل_75;_80م_ ; WITH _77;ي_93;ف_75;_83;_80م ; 
  /MISSING=LISTWISE. 

شارشكل االنت  

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 300 15,462 108,30 مجدافعیة

 300 22,911 158,37 مجالرضا

Correlations 

 مجالرضا مجدافعیة 

Pearson Correlation 
 046,- 1,000 مجدافعیة

 1,000 046,- مجالرضا

Sig. (1-tailed) 
 212, . مجدافعیة

 . 212, مجالرضا

N 
 300 300 مجدافعیة

 300 300 مجالرضا
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 b . Enterمجالرضا 1
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 

b. All requested variables entered. 

Model Summary ملخص النموذج     

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,046a ,002 -,001 15,472 
 

a. Predictors: (Constant), مجالرضا 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 153,276 1 153,276 ,640 ,424b 

Residual 71334,120 298 239,376   

Total 71487,397 299    
 
a. Dependent Variable: مجدافعیة 

b. Predictors: (Constant), مجالرضا 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 113,253 6,249  18,123 ,000 

 424, 800,- 046,- 039, 031,- مجالرضا
 

Coefficientsa 

Model 95,0% Confidence Interval for B 

Lower Bound Upper Bound 

1 
(Constant) 100,954 125,551 

 046, 108,- مجالرضا
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 
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): یوضح نتائج اختبار الفرضیة األولى والثانیة08ملحق رقم(  
 

Descriptives                                                                                     - 1-الفرضیة    
 
[DataSet1] D:\ 2الرضا الوظیفي_ .sav 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 6,974 31,90 45 9 300 تحقیق

 5,673 24,57 35 9 300 تقدیر

 6,077 34,41 45 14 300 محتوى

 7,280 27,77 43 10 300 النمو

 2,512 14,33 20 6 300 قیمة

 1,778 7,37 12 5 300 الترقیة

 2,375 9,00 15 3 300 العملنفسھ

 1,741 8,93 13 4 300 ظروف

 22,911 158,37 210 101 300 مجالرضا

Valid N (listwise) 300     

 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
Descriptives                                                                                     - 2-الفرضیة    

 
[DataSet2] D:\دافعیة االنجاز.sav 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 2,78189 16,3700 21,00 9,00 300 التخطیط

 4,26749 25,4233 33,00 13,00 300 الطموح

 4,25426 25,4300 33,00 13,00 300 المسؤولیة

 2,81242 16,0033 21,00 8,00 300 التنافس

 2,59105 16,0467 21,00 8,00 300 ادراك

 1,84584 9,0300 12,00 4,00 300 المثابرة

 15,46248 108,3033 141,00 63,00 300 مجدافعیة

Valid N (listwise) 300     

 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
 /COMPRESSED. 
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  الثالثة): نتائج اختبار الفرضیة 09ملحق رقم (
 اختبار تجانس التباین

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable: مجالرضا 

F df1 df2 Sig. 

,841 73 226 ,805 
 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups.a 

a. Design: Intercept +  الجنس + السن + األقدمیة + المؤھل

 + التخصص

 
Tests of Between-Subjects Effects                                                                                               ئيتحلیل التباین الثنا 

           
    

a. R Squared = ,197 (Adjusted R Squared = -,067) 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: مجالرضا 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7779,369a 12 648,281 1,247 ,250 

Intercept 829158,144 1 829158,144 1595,341 ,000 

 066, 3,417 1776,138 1 1776,138 الجنس

 443, 897, 466,303 3 1398,910 السن

 668, 404, 210,069 2 420,138 األقدمیة

 142, 1,737 902,539 4 3610,157 المؤھل

 794, 231, 119,919 2 239,838 التخصص

Error 149164,561 287 519,737   
Total 7681261,000 300    
Corrected Total 156943,930 299    
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الرا�عة): نتائج اختبار الفرضیة 10ملحق رقم (  

 
 اختبار تجانس التباین

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable: مجدافعیة 

F df1 df2 Sig. 

,843 73 226 ,803 
 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups.a 

a. Design: Intercept +  الجنس + السن + األقدمیة + المؤھل

 + التخصص

 
Tests of Between-Subjects Effects                                                                            تحلیل التباین الثنائي 
    
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: مجدافعیة 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1876,031a 12 156,336 ,645 ,803 

Intercept 379426,002 1 379426,002 1564,332 ,000 

 924, 009, 2,230 1 2,230 الجنس

 703, 470, 114,037 3 342,110 السن

 990, 010, 2,430 2 4,859 األقدمیة

 628, 649, 157,308 4 629,231 المؤھل

 362, 1,019 247,110 2 494,220 التخصص

Error 69611,366 287 242,548   
Total 3590371,000 300    
Corrected Total 71487,397 299    

 
a. R Squared = ,026 (Adjusted R Squared = -,014) 
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 ): نتائج اختبار الفرضیة الخامسة11ملحق رقم (
 
[DataSet1] D:\ 2الرضا الوظیفي_ .sav نتائج تحلیل التباین المتعدد 

 االختبارات المتعددة

 
Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace ,940 757,105b 6,000 292,000 ,000 

Wilks' Lambda ,060 757,105b 6,000 292,000 ,000 

Hotelling's Trace 15,557 757,105b 6,000 292,000 ,000 

Roy's Largest Root 15,557 757,105b 6,000 292,000 ,000 

 مستوىالرضا

Pillai's Trace ,125 3,265 12,000 586,000 ,000 

Wilks' Lambda ,878 3,284b 12,000 584,000 ,000 

Hotelling's Trace ,136 3,303 12,000 582,000 ,000 

Roy's Largest Root ,104 5,103c 6,000 293,000 ,000 
 

a. Design: Intercept + مستوىالرضا 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

 001, 297 2 7,148 التخطیط

 001, 297 2 7,034 الطموح

 001, 297 2 7,037 المسؤولیة

 009, 297 2 4,838 التنافس

 721, 297 2 327, ادراك

 092, 297 2 2,404 المثابرة

 002, 297 2 6,182 مجدافعیة
 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups.a 

a. Design: Intercept + مستوىالرضا 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F 

Corrected Model 

طیطالتخ  1,351a 2 ,676 ,087 

 120,081b 2 60,040 3,349 الطموح

 119,111c 2 59,556 3,342 المسؤولیة

 18,677d 2 9,339 1,182 التنافس

 35,120e 2 17,560 2,644 ادراك

 27,573f 2 13,787 4,131 المثابرة
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 734,463g 2 367,232 1,542 مجدافعیة

Intercept 

 2850,494 22195,257 1 22195,257 التخطیط

 3261,028 58469,634 1 58469,634 الطموح

 3281,848 58481,197 1 58481,197 المسؤولیة

 2642,772 20878,074 1 20878,074 التنافس

 3469,401 23038,537 1 23038,537 ادراك

 2054,809 6857,367 1 6857,367 المثابرة

 4296,513 1023538,386 1 1023538,386 مجدافعیة

 مستوىالرضا

 087, 676, 2 1,351 التخطیط

 3,349 60,040 2 120,081 الطموح

 3,342 59,556 2 119,111 المسؤولیة

 1,182 9,339 2 18,677 التنافس

 2,644 17,560 2 35,120 ادراك

 4,131 13,787 2 27,573 المثابرة

 1,542 367,232 2 734,463 مجدافعیة

Error 

خطیطالت  2312,579 297 7,786  
  17,930 297 5325,156 الطموح
  17,820 297 5292,419 المسؤولیة
  7,900 297 2346,320 التنافس
  6,640 297 1972,227 ادراك
  3,337 297 991,157 المثابرة
  238,225 297 70752,933 مجدافعیة

Total 

   300 82707,000 التخطیط
   300 199349,000 الطموح
   300 199417,000 المسؤولیة
   300 79197,000 التنافس
   300 79256,000 ادراك
   300 25481,000 المثابرة
   300 3590371,000 مجدافعیة

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Model 

 917a, التخطیط

 036b, الطموح

 037c, المسؤولیة

 308d, التنافس

 073e, ادراك

 017f, المثابرة

 216g, مجدافعیة

Intercept 

 000, التخطیط

 000, الطموح

 000, المسؤولیة

 000, التنافس
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 000, ادراك

 000, المثابرة

 000, مجدافعیة

 مستوىالرضا

 917, التخطیط

 036, الطموح

 037, المسؤولیة

 308, التنافس

 073, ادراك

 017, المثابرة

 216, مجدافعیة

Error 

  التخطیط
  الطموح
  المسؤولیة
  التنافس
  ادراك
  المثابرة
  مجدافعیة

Total 

  التخطیط
  الطموح
  المسؤولیة
  التنافس
  ادراك
  المثابرة
  مجدافعیة

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F 

Corrected Total 

   2313,930a 299 التخطیط

   5445,237b 299 الطموح

   5411,530c 299 المسؤولیة

   2364,997d 299 التنافس

   2007,347e 299 ادراك

   1018,730f 299 المثابرة

   71487,397g 299 مجدافعیة
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Total 

  التخطیط

  الطموح

  المسؤولیة

  التنافس
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  ادراك

  المثابرة

  مجدافعیة
 
a. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,006) 

b. R Squared = ,022 (Adjusted R Squared = ,015) 

c. R Squared = ,022 (Adjusted R Squared = ,015) 

d. R Squared = ,008 (Adjusted R Squared = ,001) 

e. R Squared = ,017 (Adjusted R Squared = ,011) 

f. R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = ,021) 

g. R Squared = ,010 (Adjusted R Squared = ,004) 
 
 
 
Estimated Marginal Means 
 

 مستوىالرضا

Dependent Variable مستوىالرضا Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 التخطیط

 17,539 14,604 746, 16,071 منخض

 16,724 16,037 175, 16,380 متوسط

 17,406 15,433 501, 16,419 مرتفع

 الطموح

 30,013 25,559 1,132 27,786 منخض

 25,702 24,659 265, 25,180 متوسط

 27,852 24,858 761, 26,355 مرتفع

 المسؤولیة

 30,006 25,565 1,128 27,786 منخض

 25,708 24,668 264, 25,188 متوسط

 27,847 24,863 758, 26,355 مرتفع

 التنافس

 16,478 13,522 751, 15,000 منخض

 16,358 15,665 176, 16,012 متوسط

 17,381 15,394 505, 16,387 مرتفع

 ادراك

 18,713 16,002 689, 17,357 منخض

 16,235 15,600 161, 15,918 متوسط

 17,427 15,605 463, 16,516 مرتفع

 المثابرة

 9,318 7,396 488, 8,357 منخض

 9,194 8,743 114, 8,969 متوسط

 10,484 9,193 328, 9,839 مرتفع

 مجدافعیة

 120,475 104,239 4,125 112,357 منخض

 109,549 105,745 967, 107,647 متوسط

 117,326 106,415 2,772 111,871 مرتفع
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المتعددةالمقارنات   
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable (I) مستوىالرضا (J) مستوىالرضا Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

یطالتخط  

 منخض
 687, 766, 31,- متوسط

 699, 899, 35,- مرتفع

 متوسط
 687, 766, 31, منخض

 942, 531, 04,- مرتفع

 مرتفع
 699, 899, 35, منخض

 942, 531, 04, متوسط

 الطموح

 منخض
 026, 1,162 *2,61 متوسط

 295, 1,363 1,43 مرتفع

 متوسط
 026, 1,162 *2,61- منخض

 146, 805, 1,17- مرتفع

 مرتفع
 295, 1,363 1,43- منخض

 146, 805, 1,17 متوسط

 المسؤولیة

 منخض
 026, 1,159 *2,60 متوسط

 293, 1,359 1,43 مرتفع

 متوسط
 026, 1,159 *2,60- منخض

 147, 803, 1,17- مرتفع

 مرتفع
 293, 1,359 1,43- منخض

 147, 803, 1,17 متوسط

 التنافس

 منخض
 191, 772, 1,01- متوسط

 126, 905, 1,39- مرتفع

 متوسط
 191, 772, 1,01 منخض

 483, 535, 38,- مرتفع

 مرتفع
 126, 905, 1,39 منخض

 483, 535, 38, متوسط

 ادراك

 منخض
 043, 707, *1,44 متوسط

 312, 830, 84, مرتفع

 متوسط
 043, 707, *1,44- منخض

 223, 490, 60,- مرتفع

 مرتفع
 312, 830, 84,- منخض

 223, 490, 60, متوسط

 المثابرة
 منخض

 224, 501, 61,- متوسط

 012, 588, *1,48- مرتفع

 224, 501, 61, منخض متوسط
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable (I) مستوىالرضا (J) 95 مستوىالرضا% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 التخطیط

 منخض
 1,20 1,82- متوسط

 1,42 2,12- مرتفع

 متوسط
 1,82 1,20- منخض

 1,01 1,08- مرتفع

 مرتفع
 2,12 1,42- منخض

 1,08 1,01- متوسط

 الطموح

 منخض
 4,89 *32, متوسط

 4,11 1,25- مرتفع

 متوسط
 32,- *4,89- منخض

 41, 2,76- مرتفع

 مرتفع
 1,25 4,11- منخض

 2,76 41,- متوسط

 المسؤولیة

 منخض
 4,88 *32, متوسط

 4,11 1,24- مرتفع

 متوسط
 32,- *4,88- منخض

 41, 2,75- مرتفع

 مرتفع
 1,24 4,11- منخض

 2,75 41,- متوسط

 التنافس

 منخض
 51, 2,53- متوسط

 39, 3,17- مرتفع

 متوسط
 2,53 51,- منخض

 68, 1,43- مرتفع

 مرتفع
 3,17 39,- منخض

 1,43 68,- متوسط

 ادراك

 منخض
 2,83 *05, متوسط

 2,47 79,- مرتفع

 متوسط
 05,- *2,83- منخض

 37, 1,56- مرتفع

 مرتفع
 79, 2,47- منخض

 1,56 37,- متوسط

 المثابرة
 منخض

 38, 1,60- متوسط

 32,- *2,64- مرتفع

ضمنخ متوسط  -,38 1,60 
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable (I) مستوىالرضا (J) مستوىالرضا Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

 013, 347, 87,- مرتفع متوسط المثابرة

 مرتفع
 012, 588, 1,48 منخض

 013, 347, 87, متوسط

 مجدافعیة

 منخض
 267, 4,237 4,71 متوسط

 922, 4,970 49, مرتفع

 متوسط
 267, 4,237 4,71- منخض

 151, 2,936 *4,22- مرتفع

 مرتفع
 922, 4,970 49,- منخض

 151, 2,936 *4,22 متوسط
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable (I) مستوىالرضا (J) 95 مستوىالرضا% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 19,- 1,55- مرتفع متوسط المثابرة

 مرتفع
 2,64 32, منخض

 1,55 19, متوسط

 مجدافعیة

 منخض
 13,05 3,63- متوسط

 10,27 9,29- مرتفع

 متوسط
 3,63 13,05- منخض

 1,55 *10,00- مرتفع

 مرتفع
 9,29 10,27- منخض

 10,00 *1,55- متوسط
 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 238,225. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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): نتائج اختبار الفرضیة السادسة12الملحق رقم (  
عددتتحلیل االنحدار المنتائج   

 
Regression 
 
[DataSet1] D:\ 2الرضا الوظیفي_ .sav 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 300 15,462 108,30 مجدافعیة

 300 6,974 31,90 تحقیق

 300 5,673 24,57 تقدیر

 300 6,077 34,41 محتوى

 300 7,280 27,77 النمو

 300 2,512 14,33 قیمة

 300 1,778 7,37 الترقیة

 300 2,375 9,00 العملنفسھ

 300 1,741 8,93 ظروف

 
Correlations 

 قیمة النمو محتوى تقدیر تحقیق مجدافعیة 

Pearson Correlation 

 043, 068,- 117,- 018, 004, 1,000 مجدافعیة

 573, 400, 414, 674, 1,000 004, تحقیق

 541, 465, 467, 1,000 674, 018, تقدیر

 300, 389, 1,000 467, 414, 117,- محتوى

 289, 1,000 389, 465, 400, 068,- النمو

 1,000 289, 300, 541, 573, 043, قیمة

 042,- 087, 040,- 024, 077,- 030, الترقیة

 141, 156, 159, 205, 217, 038,- العملنفسھ

 103, 174, 124, 176, 034, 043,- ظروف

Sig. (1-tailed) 

 231, 122, 022, 379, 470, . مجدافعیة

 000, 000, 000, 000, . 470, تحقیق

 000, 000, 000, . 000, 379, تقدیر

 000, 000, . 000, 000, 022, محتوى

 000, . 000, 000, 000, 122, النمو

 . 000, 000, 000, 000, 231, قیمة

 235, 066, 244, 337, 091, 303, الترقیة

 007, 003, 003, 000, 000, 255, العملنفسھ

 038, 001, 016, 001, 278, 230, ظروف

N 

 300 300 300 300 300 300 مجدافعیة

 300 300 300 300 300 300 تحقیق

 300 300 300 300 300 300 تقدیر
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 300 300 300 300 300 300 محتوى

 300 300 300 300 300 300 النمو

 300 300 300 300 300 300 قیمة

 300 300 300 300 300 300 الترقیة

 300 300 300 300 300 300 العملنفسھ

 300 300 300 300 300 300 ظروف
 
 
 

Correlations 

 

 ظروف العملنفسھ الترقیة 

Pearson Correlation 

 043,- 038,- 030, مجدافعیة

 034, 217, 077,- تحقیق

 176, 205, 024, تقدیر

 124, 159, 040,- محتوى

 174, 156, 087, النمو

 103, 141, 042,- قیمة

 210, 073, 1,000 الترقیة

 063, 1,000 073, العملنفسھ

 1,000 063, 210, ظروف

Sig. (1-tailed) 

 230, 255, 303, مجدافعیة

قیقتح  ,091 ,000 ,278 

 001, 000, 337, تقدیر

 016, 003, 244, محتوى

 001, 003, 066, النمو

 038, 007, 235, قیمة

 000, 103, . الترقیة

 138, . 103, العملنفسھ

 . 138, 000, ظروف

N 

 300 300 300 مجدافعیة

 300 300 300 تحقیق

 300 300 300 تقدیر

 300 300 300 محتوى

 300 300 300 النمو

 300 300 300 قیمة

 300 300 300 الترقیة

 300 300 300 العملنفسھ

 300 300 300 ظروف

                                                                                                                                                                      
Coefficientsa   المعامالت 
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order 

1 

(Constant) 115,347 8,386  13,755 ,000  

 004, 967, 041, 003, 190, 008, تحقیق

 018, 295, 1,050 091, 238, 249, تقدیر

 117,- 037, 2,093- 142,- 173, 361,- محتوى

 068,- 337, 962,- 065,- 144, 139,- النمو

 043, 385, 870, 064, 450, 391, قیمة

 030, 482, 703, 042, 521, 367, الترقیة

 038,- 568, 572,- 034,- 389, 222,- العملنفسھ

 043,- 476, 714,- 043,- 540, 386,- ظروف
 

Coefficientsa 

Model Correlations 

Partial Part 

1 

(Constant)   

 002, 002, تحقیق

 061, 061, تقدیر

 121,- 122,- محتوى

 056,- 056,- النمو

 050, 051, قیمة

 041, 041, الترقیة

 033,- 034,- العملنفسھ

 041,- 042,- ظروف
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 
 
[DataSet1] D:\ 2الرضا الوظیفي_ .sav 

Collinearity Diagnosticsa مشكلة التعدد الخطي 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) محتوى تقدیر تحقیق 

1 

1 8,728 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,076 10,710 ,00 ,04 ,04 ,00 

3 ,057 12,350 ,00 ,00 ,00 ,00 

4 ,041 14,603 ,01 ,03 ,01 ,00 

5 ,034 16,109 ,00 ,05 ,03 ,02 

6 ,023 19,648 ,04 ,01 ,14 ,59 

7 ,019 21,326 ,04 ,01 ,39 ,16 

8 ,014 24,961 ,00 ,84 ,25 ,00 

9 ,009 31,978 ,91 ,01 ,14 ,22 
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Collinearity Diagnosticsa 

 

Model Dimension Variance Proportions 

 ظروف العملنفسھ الترقیة قیمة النمو

1 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,04 ,01 ,32 ,02 ,04 

3 ,06 ,00 ,06 ,86 ,02 

4 ,80 ,05 ,01 ,06 ,02 

5 ,01 ,00 ,46 ,00 ,52 

6 ,01 ,00 ,00 ,02 ,22 

7 ,09 ,37 ,02 ,00 ,02 

8 ,00 ,32 ,00 ,00 ,06 

9 ,00 ,24 ,12 ,03 ,11 
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 . محتوى 1

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,117a ,014 ,010 15,383 
 

a. Predictors: (Constant), محتوى 

b. Dependent Variable: مجدافعیة 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 973,098 1 973,098 4,112 ,043b 

Residual 70514,298 298 236,625   

Total 71487,397 299    
 
a. Dependent Variable: مجدافعیة 

b. Predictors: (Constant), محتوى 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order 

1 
(Constant) 118,517 5,114  23,173 ,000  

 117,- 043, 2,028- 117,- 146, 297,- محتوى

Coefficientsa 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)     

 1,000 1,000 117,- 117,- محتوى

a. Dependent Variable: مجدافعیة 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

 064b 1,007 ,315 ,058 ,828 1,207, تحقیق

 093b 1,425 ,155 ,082 ,782 1,279, تقدیر

 026b -,417 ,677 -,024 ,849 1,179,- النمو

 085b 1,415 ,158 ,082 ,910 1,099, قیمة

 025b ,438 ,662 ,025 ,998 1,002, الترقیة

 020b -,344 ,731 -,020 ,975 1,026,- العملنفسھ

 029b -,498 ,619 -,029 ,985 1,016,- ظروف
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 105,16 114,36 108,30 1,804 300 

Std. Predicted Value -1,743 3,358 ,000 1,000 300 

Standard Error of Predicted 

Value 
,890 3,116 1,189 ,406 300 

Adjusted Predicted Value 105,15 114,46 108,30 1,800 300 

Residual -45,127 28,904 ,000 15,357 300 

Std. Residual -2,934 1,879 ,000 ,998 300 

Stud. Residual -2,939 1,890 ,000 1,001 300 

Deleted Residual -45,280 29,236 ,006 15,452 300 

Stud. Deleted Residual -2,977 1,898 -,001 1,005 300 

Mahal. Distance ,004 11,276 ,997 1,753 300 

Cook's Distance ,000 ,062 ,003 ,006 300 

Centered Leverage Value ,000 ,038 ,003 ,006 300 
 

a. Dependent Variable: مجدافعیة 
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Charts                              التوزیع الطبیعي للبیانات                                                

التوزیع الطبیعي 
للبواقي
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أسماء األساتذة المحكمینقائمة  ):13ملحق رقم (  

 

 

العملمؤسسة   الرقم االسم واللقب 
 1 أ. د منصوري مصطفى جامعة وهران 

 2 د.بن أحمد قو�در جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم
 3 د.عالق �ر�مة جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم
 4 د. جناد عبد الوهاب جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم
نمجامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغا  5 د.مقدم آمال 

 6 د. بلخیر حفیظة جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم
 7 أ.كروجة الشارف جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم
.عمار میلودد جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم  8 
 9 أ.عثمان عز الدین جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم

غلیزان–المر�ز الجامعي   10 د. زقاوة أحمد 
غلیزان–المر�ز الجامعي   11 د. بوز�ان بوز�ان 

 12 د.سوالمیة جامعة معسكر
 13 د.بالل ر�م جامعة معسكر
 14 د.بلحاج عبد القادر جامعة معسكر
 15 د.كو�یبي  الحاج جامعة معسكر
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