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  شكر وعرفان 

 وخالص التقدير الامتنان،وعظمي  تقدم جبزيل الشكرأ  ن أ   الا وتوفيقه،بعون هللا  ادلراسة،جنزت هذه أ   نأ  يسعين بعد  ال

حفرص عىل قراءة لك  ادلراسة،رشف عىل هذه أ   مزروع اذليادلكتور السعيد ال س تاذ س تاذي الفاضل والعرفان ابلفضل الكبري ل  

 رعايته.جت نبتة طيبة بفضهل وحسن ر خأ   رشافه حىتا  مدة  فاكرها،أ  مجيع  ومناقشة فهيا،لكمة 

 اذلي اكن جعفر بوعروريادلكتور ال س تاذ ىل ا  أ ن أ حنين تقدير واحرتاما  يسعين بعد ذكل الا وال

 الفاضل. أ س تاذيمتام هذا العمل ... شكرا جزيال حريصا عىل تقدمي يد املساعدة ال  

: ادلكتور سلامين بن معريوش، خص ابذلكرأ  الوجود و  خراج هذه الرساةل اىل حزيا  وسامه يف  معي،شكر لك من تعاون أ  كام 

 زهرةالاس تاذة رحياين  شفيقة كحول، رةادلكتو ادلكتور عيىس صواش،  ادلكتور أ محد طييب،

مجيع عامل  بعلمهم،علينا  يبخلوااذلين مل  بسكرة -النشاطات البدنية والرايضيةساتذة معهد علوم وتقنيات أ   للككام أ تقدم بشكري 

جابوا عىل أ  بسكرة اذلين  لواليةساتذة الرتبية البدنية والرايضة أ  مجيع  ،بسكرة -نية والرايضيةوتقنيات النشاطات البدمعهد علوم 

 .علينا من وقهتم اس ئةل املقياس ومل يبخلو أ  

 متام هذا العمل ...شكرا جزيال لمكا  أ شكر لك من سامه ولو بلكمة طيبة عىل  الاخريويف 

 

 ....وهللا ويل التوفيق.......

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اال هداء
  ىل .................ا                                  

 وادلي اذلي أ فين حياته يك اكون.                                                           

 ىل.................ا                                  

 وادليت منبع ادلفء واحلنان اذلي ال ينضب.                                                           

 ىل ..............ا                                 

 ذخري وس ندي يف احلياة. خوايتأ   خويت ...ا                                                            

                                                                         

 

                                                           

 

 .مسعود، محمد، رمزي، هشام، عامر، أ مين، فريد، بسام، عبد اجمليد ايسني، أ صدقايئ: رفيق، النوى، لياس،مجيع    

                                    

لهيم هدي ابكورة هجدي العلميأ  مجيعا  ا 



 

 

 ملخص:ال

 .والرياضيةالرضا الوظيفي وعالقته جبودة احلياة لدى أساتذة الرتبية البدنية عنوان الدراسة: 

 صابر بن عيسى الباحث:

راستنا اىل حماولة التعرف هدفت د، حيث جننيهأن  ما نريدكي نصل إىل غاياتنا املرجوة جيب أن حندد قبل كل شيء ل
ولتحقيق أهداف الدراسة  .احلياة لدى أستاذة الرتبية البدنية والرياضية وجودة الوظيفي الرضا بني على العالقة االرتباطية

 استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي، وكان جمتمع الدراسة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لطور الثانوي
ــ  أستاذ  124بوالية بسكرة، واستخدم الباحث طريقة احلصر الشامل أي أنه أخذ مجيع مفردات اجملتمع والبالغ عددهم بــ

(، ومقياس جودة احلياة 2017باحث أداتني للدراسة ومها: مقياس الرضا الوظيفي من إعداد )سامل الفهد ، واستخدم ال
(،ومت حتليل البيانات 2017وتقنني )عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي  ( ترمجة وتعديل1997ملنظمة الصحة العاملية )

وتوصلت نتائج الدراسة اىل جود عالقة   (.(SPSS20  برنامج احلزمة االحصائية يف العلوم االجتماعيةباالعتماد على 
 .احلياة لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ودةجو الرضا الوظيفي ارتباطية بني 

 

Summary 

Title of the study: Job satisfaction and its relation to life quality at physical education 

and sport teachers. 

Researcher: Saber Ben aissa 

In order to come to our intended target; we have to determine before what we want to 

get, since our study aims at trying to recognize the correlation between job satisfaction 

and life quality at physical education and sport teachers. In order to realize these 

objectives; the researcher used the descriptive method in its correlative style. The study 

population was physical education and sport teachers of the secondary phase at Biskra 

city, the researcher used the comprehensive inventory manner that means; he took all 

society words numbering 124 teachers, and he used two tools for the study, which are: 

job satisfaction scale done by ( Salem El Fahd 2017), and life quality scale of WHO ( 

World Health Organization 1997) translated, adjusted and codified by ( Abd el Madjid 

Ben Saleh El Medhi 2017), and data were analyzed  based on the programme of 

statistical package in Social Science ( SPSS20). The findings reached by the study the 

correlation between the job satisfaction and the quality of life at physical education and 

sport teachers. 
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 الجانب التمهيدي 

 :الدراسة شكاليةإ -مقدمة .1

يتميز العامل الذي نعيش فيه يف القرن الواحد والعشرين بتغريات وحتوالت متسارعة يف خمتلف اجملاالت، وتتسابق الدول "
تجديدات اليت من شأهنا تيسري سبل احلياة وتغيري األمناط التقليدية. وتلعب النظم مجيعها على األخذ باملستحدثات وال
اعتبارها أداة لبناء البشر وإعدادهم للتوافق مع معطيات املستقبل، وتعترب الرتبية هي التعليمية دورا بارزا يف هذه التطورات ب

ات األلفية الثالثة، ويشري احلر إىل أن مستقبل الرتبية األداة اليت تبين اإلنسان القادر على التعامل مع معطيات وخصوصي
رية، والضغوط اخلارجية متشابكة ومعقدة لذلك ذو طبيعة شفافة ألن التحديات اليت تواجهها ذات طبيعة متحركة ومتغ

نواجهها"  فإن التوقع الذي ميكن وضعه جيب أن يأخذ يف االعتبار مالمح املستقبل العام حلياتنا وطبيعة التحديات اليت
 (.11، ص2015 حديد،)

ما الدول اليت مل هتتم بالتعليم ومل تدرك هذه احلقيقة فهي مازالت أفالدول اليت أدركت هذه احلقيقة تطورت وتقدمت 
تتخبط وتعاين التخلف من مجيع النواحي، فالتعليم اليوم يف تقدم وتطور متواصل يف ظل التغريات اليت يشهدها العامل يف 

لتغيري يف كل مرة ملواكبة هذه اخلرباء الساهرين على هذا القطاع التعديل وا ألزمين عامة والرتبوي خاصة مما شىت املياد
أساس التنمية  1963التطورات احلاصلة. والدولة اجلزائرية من الدول اليت مل هتمل التعليم والذي اعتربته يف دستور 

وزارة انته يف بالدنا تربهن عليه امليزانيات الضخمة لوزارة الرتبية و والعنصر احملوري ألي تغيري اقتصادي واجتماعي، ومك
ويعترب التعليم يف اجلزائر من أهم القطاعات اليت تويل هلا الدولة أمهية بالغة من مجيع النواحي، سواء من ، العايل التعليم

اليت يظمها القطاع حيث يتكون التعليم يف  خالل امليزانية اليت ترصدها للتعليم سنويا أو من خالل الطاقة البشرية اهلائلة
رف عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، التعليم الثانوي، التعليم املتوسط، والتعليم اجلزائر من التعليم العايل الذي تش

التعليم والتكوين االبتدائي واليت تشرف عليهم وزارة الرتبية الوطنية، باإلضافة للتكوين املهين، اليت تشرف عليه وزارة 
م تشهد قدرا كبريا من االهتمام يف الدول املختلفة اليت تنشد املهنيني. حيث بدأت قضية التطوير واإلصالح املتعلقة باملعل

بنظمها التعليمية ومن مث جتويد نواجتها ومن أبرز النتائج املرتتبة على التحديات املعاصرة واملستقبلية اليت يواجهها  رتقاءاال
 تغري والتحول املتسارع يف املظاهر االقتصادية.يم يف العامل تلك املرتبطة بدور املعلم يف العملية التعليمية يف ضوء إطار الالتعل

وثيقا بتطور النظام الرتبوي فيها وذلك من  رتباطاان سر تقدم اجملتمعات والشعوب يرتبط أ ثنانانه ال خيتلف أحيث "
ن يالعنصر البشري القادر على البناء والتطوير والذي يسهم بدوره يف تطور امليادخالل اسهاماته الفعالة يف تكوين 

االقتصادية والثقافية ألية دولة من الدول.  لذلك اهتمت الدول مجيعها بنظامها الرتبوي وذلك من خالل االهتمام باملباين 
هج واملقررات الدراسية بصفة دورية، وإعطاء املدرسية وتطويرها وجتهيزها بالوسائل والتجهيزات العصرية ومراجعة املنا

فال  خالقيا بصفته احلجر األساسي الذي يبىن عليه أي نظام تربويأعرفيا وتربويا وثقافيا و األولوية لتكوين املعلم وإعداده م
 القادمةل ن تؤدي وظيفتها التعليمية الرتبوية بدون معلم مؤهل قادر على نقل اخلربات واملعارف لألجياأميكن للمدرسة 

 (.19، ص2015 حديد،) "وتأدية وظيفته كمعلم ومريب ومرشد وموجه بفعالية واقتدار

ويكاد يتفق مجيع الباحثني واملربني بأن مجيع االبعاد اليت تؤثر يف جناح العملية الرتبوية ال تعطي مثارها إذا مل توضع بني "
ملدرسي ألنه أكثر أعضاء املدرسة احتكاكا بالتلميذ يدي معلم كفء، فاملعلم هو صاحب الدور األساسي يف العمل ا
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و إجيابا. ومن هذا املنطلق فال ميكن أومن خالل هذا االحتكاك والتفاعل يتم التأثري يف النشء سلبا  وأكثرهم تفاعال معه
شتغلني بأمور ن تنجح إذا مل تتضمن اجلوانب األساسية لتطوير املعلم وتكوينه، فلقد أدرك مجيع املأألية خطة تعليمية 
تذهب أدراج الرياح إذا مل تشتمل على خطط لتطوير تربية ي جهود لإلصالح الرتبوي سرعان ما أالرتبية والتعليم أن 

 (.20، ص2015)حديد ، "ن ينمو مهنياأاملعلم والعناية بربامج إعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه ومساعدته على 

ختياره ن اإواالغراض الرتبوية، ولذلك ف ة أحد األسس الرئيسية لتحقيق األهدافويعد أستاذ الرتبية البدنية والرياضي"
 )كامل "املدرسة حتياجاتمع ان تتناسب أمرا حيويا يف نطاق الربامج الرتبوية اليت جيب أواعداده وتدريبه بكفاءة يصبح 

يف قيادة التالميذ وتوجيههم يف املؤسسة  ذ ال خيفى على اجلميع تأثري أستاذ الرتبية البدنية والرياضيةإ(. 11، ص2007، 
   بات الرتبوية العديدة اليت تشتمل عليها مهامه سواء كان ذلك يف جمال التدريس او التدريبم والواجالرتبوية حبكم املها

علم بصفة و األنشطة الالصفية، حيث يؤكد خرباء وعلماء التنمية البشرية بأن رسالة املأو الرحالت واخلرجات الثقافية، أ، 
الرتبية البدنية والرياضية بصفة خاصة تعد من أعظم وأهم الرساالت الرتبوية لدورها اهلام واالساسي يف زيادة  عاملة واستاذ

  أدية مهنته كلما ارتفعت مستويات املعرفة )احلسية احلركيةاملستويات التعليمية واملعرفية للتلميذ. فكلما جنح األستاذ يف ت
(. ومن مث ترتفع مستويات اإلنتاج وحتقيق التقدم والتطور والرقي بشكل عام، ولكي يصل جدانية العاطفية، املعرفية، الو 

من األمور املسلم  نهأن يكون لديه رضا وظيفي عن املهنة اليت يشغلها. حيث أاألستاذ اىل هذا القدر من العطاء البد 
ذا العمل أو ما يعرف حتقق درجة عالية من االرتياح واالقتناع هبن جناح العمل أي كان نوعه وطبيعته يتطلب أ واملعرتف هبا

 بالرضا الوظيفي.

 واألدبيةالكثري من االهتمام وحرصت على مكانته العملية  ستاذاألالدول املتقدمة منها والنامية على حد سواء أولت "
، فالصني الشعبية ستاذوظيفي يف أداء االعيا من هذه الدول على زيادة رضاه عن مهنته، وذلك إلدراكها ألمهية الرضا الس

م جرى 1986م، ويف عام 1985على سبيل املثال ختصص يوما للمعلم من كل عام لالحتفاء به بدءا من العام 
س املتميزة يف أدائها وإجنازها، كما أنشيء يف الصني صندوق االحتفال بتكرمي ألف معلم متميز إضافة لالحتفال باملدار 

% منه، كما تؤكد 50، تتحمل الدولة يوانربعات لتكرمي املعلمني املتميزين بلغ رأمساله مائة مليون للمعلم جلمع الت
الدولية واليونسكو يف العام املنظمات الدولية أمهية احملافظة على حقوق املعلم، فالوثيقة الصادرة عن منظميت العمل 

هذه احلقوق اللجنة املشكلة ملتابعة وثيقة حقوق املعلم  م تؤكد على ضرورة العناية حبقوق املعلم، كما أكدت على1966
م. وقد أكدت هذه الوثيقة ما سبق أن أكدت عليه اللجنة يف توصياهتا، وهو ضرورة 1986، 1985الصادرة عامي 

يز الذي النفسية واملهنية( ويدخل ضمن تلك القناعة أمهية احرتام اجملتمع للمعلمني ولدورهم املمحتلي املعلمني )بالقناعة 
 (.44، ص2008)الشرايدة،  "يقومون به

الرضا الوظيفي من أكثر مفاهيم علم النفس التنظيمي غموضا، ذلك ألنه حالة انفعالية يصعب قياسها  موضوعيعترب "
إىل ظهور العديد من الدراسات يف هذا املوضوع يف الواليات املتحدة  1976ار "لوك" ودراستها بكل موضوعية، ولقد أش

ستقل يؤثر يف سلوك يكية، ولعل من أهم أسباب تعدد هذه البحوث اعتبار موضوع الرضا الوظيفي أحيانا كمتغري ماألمر 
تابع يتأثر بالراتب ونظام املنح واملكافآت غري تالعمال كاألداء والتغيب واالتصال الرمسي والغري الرمسي، وأحيانا أخرى كم
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ك من املواضيع واملتغريات النفسية واالجتماعية واملادية املتعلقة مبوضوع الرضا وهيكل السلطة ونظام اختاذ القرارات وغري ذل
اىل ط العمل، ذلك ألن السخط يف حميط العمل بأبعاده املختلفة ميتد اىل السخط يف العمل نفسه مما يؤدي يف حمي

ت السلوك التنظيمي قد اإلحساس باالغرتاب وضعف الشعور باالنتماء، وجتدر اإلشارة اىل أن اغلب حبوث ودراسا
ويعد "(. 37، ص2015)البارودي،  "رأمسايلأجريت ضمن أطر إيديولوجية يسيطر عليها بدرجات متفاوتة املذهب ال

العاملني داخل املؤسسة اليت يعملون فيها، كما أن له دالالت الرضا الوظيفي من أهم مسات العمل، ألنه حيقق الرفاه لدى 
تدعيم ة، وترفع من املسؤولية اليت حيملها الفرد يف وظيفته ويف البيئة احمليطة به، فهو يعين معنوية تنعكس على اإلنتاجي

ا يرفع درجة األداء، واليت بدورها وتعزيز روح الفرد املبنية على احلماس والتشجيع والتحفيز، والتقدير وإجياد روح املنافسة مم
ويتوقف  (.103، ص2016 بونوة،) " ومنهمًكا يف عمله بفاعليةترفع درجة الرضا الوظيفي، مما جيعل العامل منخرطًا 

رضا أو جناح أستاذ الرتبية البدنية على عدة عوامل منها ما يرتبط بطبيعة مهنته ومستوى حبه هلا، ومنها ما يرتبط بظروف 
ابا على مستوى رضاه بيئته، ومنها ما يرتبط بشخصيته وكفاءته املهنية، وقد يؤثر بعض هذه العوامل سلبا أو إجيالعمل و 

 عن وظيفته كما قد تنعكس أيضا على مدى رضاه عن جودة حياته. 

احلديثة اليت القت اهتماما كبريا يف العلوم الطبيعية واإلنسانية منها علم البيئة جودة احلياة من املفاهيم   يعد مفهوم"
، الرتبية، واإلدارة، ونادرا ما حيظى مفهوم بالتبين الطب النفسي، االقتصاد، اجلغرافيا، علم النفس، علم االجتماع ،الصحة،

حياتنا اليومية، هبذه السرعة مثلما حدث ملفهوم لى مستوى االستخدام العلمي أو االستخدام العملي العام يف الواسع ع
مثل: الرضا عن جودة احلياة، حيث شهدت السنوات األخرية اهتماما متزايدا يف جمال دراسته ودراسة املتغريات املرتبطة به 

ث يف اجلوانب ، السعادة، معىن احلياة، فعالية الذات، اشباع احلاجات وذلك يف إطار علم النفس اإلجيايب الذي يبح احلياة
اإلجيابية يف حياة الفرد واجملتمع ليصل هبما إىل الرفاهية بعد أن جتاهل علماء النفس لفرتات طويلة اجلوانب اإلجيابية لدى 

أن األصول "( العجوري(. ويرى الغندور املشار له يف )73، ص2014)عليان،  "جلوانب السلبيةتمامها با، وكان اهالفرد
، حيث اهتم يف كتاباته السياسية بالفروق يف أسلوب احلياة كارل ماكسذا املفهوم يرجع إىل كتابات  التارخيية لالهتمام هب

( 1964س األمريكي ليندون جونسون كان قد استخدم عام )لدى الطبقات االجتماعية املختلفة، ويشري سنوك أن الرئي
ا ال يقاس من خالل حجم حساباتنا البنكية، لكن هدافنمصطلح جودة احلياة يف اجتماع سياسي، أكد فيه أن اجنازاتنا أل

قرتح وأعيد استخدامه يف اجملال السياسي عندما ا(. 36، ص2013)العجوري،  "مبدى جودة احلياة اليت نوفرها لشعبنا
كان توماس جيفرسون رئيس الواليات املتحدة أن يضاف للدستور "احلق يف السعادة لكل أمريكي"، كما وعد هوفر وهو  

أحد املرشحني للرئاسيات، املواطنني خالل محلته االنتخابية بتحسني مستوى جودة احلياة لكل فرد منهم، على أن تكون 
 (.32، ص2014 حرطاين،)مرآب ودجاجة لكل صحن" كل هناك "سيارة داخل  

جودهتا فمثال ال بد  يف نوعية حياة الفرد أويؤثر كالمها الرضى املهين وضغط العمل ( اىل أن 2014تشري مرمي شيخي )
من أن يتمتع العامل الذي يشعر بقدر كبري من الرضى املهين، وقليل من الضغط السليب احملزن، حبياة مهنية ممتعة وجيدة 

فإننا نصف حياته العملية بأهنا من نوعية عالية وتتأثر جودة حياة العمل بعدد من املتغريات أبرزها إىل حد كبري وهكذا 
من تعويض ومنافع جانبية وفرص الرتقي و التقدم يف املنظمة ونوعية العمل وخصائص املنظمة وطبيعة  ما يتلقاه الفرد

ومن احملاوالت  عمل مجيع جوانب احلياة أثناء العمل.التفاعل االجتماعي بني الزمالء وباختصار تعكس نوعية حياة ال
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 مفهوم نوعية حياة العمل على أنه يتكون من مجيع الكربى يف سياق جودة حياة العمل حماولة "والتون" اليت نظرت إىل
ة ياة العملية، مبا يف ذلك التعويض، وظروف العمل، وفرص النمو والرتقي ومن أجل التعرف على جودة حيااحلجوانب 

 شيخي) عاملنيللالعمل تقوم املنظمة من خالل قياس معدالت التغيب واالستقالة ونسبة احلوادث ومستوى الرضى املهين 
 (.103 -102، ص2014، 

أجريت للكشف عن العالقة بني جودة احلياة والرضا الوظيفي أن تلك العالقة مل العديد من الدراسات اليت  تهذا وأشار 
ن احلصول على وظيفة مرموقة يعد مؤشرا مهما للرضا عن احلياة يف معظم دول أات أكدت حتسم بعد، فبعض الدراس
أشارت دراسات أخرى إىل أنه ال يوجد جانب واحد من العمل مهم يف حد ذاته، وامنا األهم االحتاد األورويب. يف حني 

أشارت دراسات أخرى إىل أن العالقة  هو وجود وظيفة، أو عدم وجودها، وأن البطالة تؤثرا على الرضا عن احلياة. كما
 (. 247، ص 2012بني جودة احلياة والرضا الوظيفي ضعيفة جدا )عالم، 

، وانطالقا من نتائج الدراسة االستطالعية كان السؤال العام هلذه رتبطةل كل ما سبق وعلى ضوء الدراسات املمن خال
 الدراسة كتايل:

  التربية البدنية والرياضية؟ أساتذة لدى في وجودة الحياةهل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا الوظي

 التساؤالت اجلزئية:تتفرع عن هذا التساؤل جمموعة من 

الرتبية  اتذةأسالرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي املتاح( وجودة احلياة لدى )هل توجد عالقة ارتباطية بني  -1
 البدنية والرياضية؟

الرتبية البدنية  اتذةأسظيفي( وجودة احلياة لدى لرضا عن األمان واالستقرار الو هل توجد عالقة ارتباطية بني )ا -2
 والرياضية؟

ومالئمته للقدرات الشخصية( وجودة احلياة  ههل توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن طبيعة العمل وحجم -3
 الرتبية البدنية والرياضية؟ اتذةأس لدى

 اتذةأسادية( وجودة احلياة لدى روف وإجراءات العمل وبيئته املالقة ارتباطية بني )الرضا عن ظهل توجد ع -4
 الرتبية البدنية والرياضية؟

 الرتبية البدنية والرياضية؟ اتذةأس هل توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن عالقات العمل( وجودة احلياة لدى -5

 اتذةأسلعمل( وجودة احلياة لدى رئيس ومنط القيادة السائد يف اهل توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن ال -6
 الرتبية البدنية والرياضية؟
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 الفرضيات: .2

 الفرضية العامة: 

 .الرتبية البدنية والرياضية اتذةلدى أس توجد عالقة ارتباطية بني الرضا الوظيفي وجودة احلياة

 الفرضيات الجزئية:

الرتبية  اتذةأساحلياة لدى تاح( وجودة توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي امل .1
 البدنية والرياضية.

الرتبية البدنية  اتذةأسلدى  توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( وجودة احلياة .2
 .والرياضية

لدى  اةومالئمته للقدرات الشخصية( وجودة احلي هالرضا عن طبيعة العمل وحجمتوجد عالقة ارتباطية بني ) .3
 .الرتبية البدنية والرياضية اتذةأس

الرتبية  اتذةأسلدى  توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية( وجودة احلياة .4
 .البدنية والرياضية

 .ضيةالرتبية البدنية والريا اتذةأسلدى  عن عالقات العمل( وجودة احلياةتوجد عالقة ارتباطية بني )الرضا  .5
الرتبية  اتذةأسلدى  توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل( وجودة احلياة .6

 البدنية والرياضية.
 :هداف الدراسةأ .3
 .الرتبية البدنية والرياضية اتذةأساحلياة لدى  وجودة الوظيفي الرضا بني حماولة التعرف على العالقة االرتباطية .1
الرتبية  اتذةأساحلياة لدى  وجودة( املتاح الوظيفي والنمو الرتقي فرص عن الرضا) بني االرتباطية قةعالال معرفة .2

 .البدنية والرياضية
الرتبية البدنية  اتذةأساحلياة لدى  وجودة( الوظيفي واالستقرار األمان عن الرضا) بني االرتباطية العالقة معرفة .3

 .والرياضية
احلياة لدى  وجودة( الشخصية للقدرات ومالئمته هوحجم العمل طبيعة عن الرضا) بني ةاالرتباطي العالقة معرفة .4

 .الرتبية البدنية والرياضية اتذةأس
الرتبية  اتذةأساحلياة لدى  وجودة( املادية وبيئته العمل وإجراءات ظروف عن الرضا) بني االرتباطية العالقة معرفة .5

 .البدنية والرياضية
 .الرتبية البدنية والرياضية اتذةأساحلياة لدى  وجودة( العمل عالقات عن الرضا) بني باطيةاالرت العالقة معرفة .6
الرتبية  اتذةأساحلياة لدى  وجودة( العمل يف السائد القيادة ومنط الرئيس عن الرضا) بني االرتباطية العالقة معرفة .7

 .البدنية والرياضية
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 :اهمية الدراسة .4

 األهمية النظرية:

جلزائرية مبتغريات جديدة نسبيا حيث مازالت الدراسات حمدودة النطاق خاصة متغري ة العربية واتزويد املكتب .1
 ات معاهد الرتبية البدنية والرياضية.تبجودة احلياة يف مك

تناولت متغري الرضا الوظيفي وجودة حسب علم الباحث ول دراسة عربية أتكمن أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا  .2
 ة الرتبية البدنية والرياضية.تذسالدى أاحلياة 

، واليت يقع هذه الدراسة من أمهية الشرحية اليت تستهدفها، وهي فئة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية أمهيةتنبع  .3
 ا العبء األكرب يف حتقيق أهداف املنظومة الرتبوية.عليه

 :التطبيقية األهمية

ىل حتسني العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي إنتباه ية يف لفت اإلقد تسهم النتائج اليت تتوصل اليها الدراسة احلال .1
على جناح مرامي املنظومة ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية مما يساعد على رفع جودة احلياة لديهم مما يساعد 

 الرتبوية.
 البدنية والرياضية يفىل نتائج لبناء برامج واسرتاتيجيات لتحسني جودة احلياة لدى أستاذة الرتبية إاخللوص  .2

 الدولة اجلزائرية.
ستاذ الرتبية والبدنية والرياضية مهنة جتعل الفرد سعيد أن مهنة أ االعتقاد السائدو ابطال أىل حقيقة إالوصول    .3

 .يف عمله وحياته
 توضيح فهمنا للظاهرة اليت نريد دراستها من خالل حتديد العالقة بني متغرياهتا. .4

 ضوع: أسباب اختيار المو . 5

 يلي: ما أبرزهادفعتنا الختار هذا املوضوع لعل  واخرى موضوعيةسباب ذاتية أهناك 

 ذاتية:سباب أ

براز البصمة الشخصية إللبحث والتحليل و  وخصباالرغبة يف دراسة املوضوع لعدم دراسته من قبل مما جيعله ثريا  .1
 لطالب الباحث.

 الوظيفة.على هذه لني مقب ألننارغبتنا الشخصية يف معاجلة هذا املوضوع  .2

 هتمام الباحث باجلانب اإلجيايب لألستاذ.إ .3
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 سباب موضوعية:أ

مر الذي حيسن وظيفته األ والرياضة علىستاذ الرتبية البدنية أالعوامل اليت تؤثر عن رضا  همأعلى عطاء نظرة إ .1
 من جودة حياته.

جياد حلول مستقبلية إية والرياضية والعمل على هم املشاكل اليت يعاين منها استاذ الرتبية البدنأعطاء نظرة على إ .2
 العوائق.هلذه 

 أمهية دراسة جودة احلياة لدى األستاذ يف املؤسسة الرتبوية مما ينعكس إجيابا على أدائه. .3

 املوضوع جدير بالدراسة وينسجم مع التخصص. .4

الرتبوي بغية جناح األهداف الدراسة يف تقدمي مجلة من االقرتاحات والتوصيات للمهتمني باجملال مسامهة هذه  .5
 الرتبوية.
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 :دراسةتحديد مفاهيم ال .6

 الرضا الوظيفي: 

 اصطالحا:

 سلبية أو اجيابية تكونقد  املشاعر وهذه حاليا يشغله الذي العمل اجتاه الفرد هبا يشعر اليت الوجدانية املشاعر جمموع هو
 منافع أو شباعاتامصدر  وظيفته متثل ما فبقدر عمله من حيققه أن الفرد يتوقع الذي اإلشباع مدى عن تعرب وهي ،

 عامل الوظيفي وميثل الرضا وبالعكس، هبا ارتباطه بالتايل ويزداد الوظيفة، هذه عن رضاه يزيد ما بقدر له ومتعددة كبرية
 معها يعمل اليت اعةرئيسه، اجلم الرتقية، فرص عمله، حمتوى أجره، عن الفرد رضا أمهها فرعية رضا عوامل يتضمن عام

 (.118، ص2015عمله )قريشي،  وظروف

 إجرائيا:

والناتج  إما حبماس وحيوية اجتاه وظيفته هالذي ينتاب الفرد عند استقاظه من نومر مع الذات اأو احلو هو ذلك الشعور 
عليها أستاذ الرتبية وهو الدرجة الكلية اليت يتحصل ، والناتج عن رفضه وعم الرضا عنه أو مخول عن تقبله والرضا عنه

  .من مقياس الرضا الوظيفيالرياضية البدنية و 

 جودة الحياة:

 اصطالحا:

إدراك الفرد ملكانته يف احلياة ويف احملتوى الثقايف والنظام القيمي  اهنا: (WHO، 2004تعريف منظمة الصحة العاملية )
مامات، ويتأثر بشكل معقد بالصحة البدنية، واحلالة الذي يعيش فيه، ويف عالقته باألهداف والتوقعات واملعايري واالهت

 .(38، ص2013النفسية، احلالة االجتماعية، والعالقة باملستقبل امللحوظ لبيئته. )بكر، 

 إجرائيا:

والتصدي  ،املختلفة والقدرة على اشباع حاجاتهلسعادة عرب مراحل حياته بالرضا واالحساس بالرفاهية واهي شعور الفرد 
 ليت يتحصل عليها أستاذ الرتبية البدنية والرياضية من مقياس جودة احلياة.هي الدرجة الكلية اللعقبات، و 

 أستاذ التربية البدنية والرياضية:

 اصطالحا: 

(: مدرس الرتبية البدنية والرياضية وهو املسئول عن تدريس مثاين عشرة حصة أسبوعيا 2002تعريف امني أنور اخلويل )
باإلضافة إىل الواجبات التالية: إدارة وتنظيم النشاط الرياضي الداخلي واخلارجي خالل اليوم الدراسي  يف املرحلة الثانوية
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ق الرياضية وتدريبها، تكوين الفرق الكشفية واإلشراف عليها، اإلشراف على النظام خالل أو بعد انتهائه، تكوين الفر 
 .(168، ص2002ويل، اليوم الدراسي، إقامة املعسكرات واحلفالت املدرسية )اخل

 إجرائيا:

احلركية  االنشطةيعمل على تقدمي واجبات تربوية من خالل والذي  رياضية،البدنية و الذلك املريب املتخصص يف الرتبية هو 
 .يف اجملتمع الصاحلهتدف اىل تنمية اجملال املعريف واحلسي احلركي والوجداين العاطفي لتلميذ، واعداد الفرد  اليتوالبدنية 

 :الترقي والنمو الوظيفي المتاحص فر 

رتقاء يف السلم التدرجيي للوظيفة اليت الاهي حصول األستاذ على فرص للتدريب وتنمية املهارات العملية و إجرائيا: 
  .يف االجر واملكانة االجتماعية الوظيفة والزيادةتغيري يف حمتوى  صاحبهاييشغلها، واليت 

 :األمان واالستقرار الوظيفي

املشاكل واهتمام اإلدارة يف معاجلة وظيفته وعدم فقداهنا مستقبال  إجتاهبالثقة يف التثبيت  ستاذاألهو شعور ا: إجرائي
 .وحتسني الظروف الوظيفية ودرجة موضوعية اإلدارة يف تطبيق القوانني الشكاوىو 

 :طبيعة العمل وحجم العمل ومالئمته للقدرات الشخصية

مع طبيعة الوظيفة اليت يشغلها، ومدى اشباعه  خصية لألستاذالت واالستعدادات الشهو التوافق بني املؤهإجرائيا: 
  حلاجاته من خالهلا.

 :ظروف وإجراءات العمل وبيئته المادية

تويها وطبيعة األنشطة وفرص حتواملتمثلة يف املسؤوليات اليت توى الوظيفة وحم تعلقة بإجراءاتهي تلك املتغريات املإجرائيا: 
 .املالعب، األجهزة واألدوات الرياضيةحالة ك  العمل املادية بيئةو اإلجناز 

 :عالقات العمل

و يعملون يف نفس املؤسسة، ويتحكم يف طبيعة العالقات داخل العمل أوهم الزمالء الذين ميتهنون نفس العمل إجرائيا: 
 .ة اليت يشغلهالطبيعة الوظيف ما هوجمموعة من العوامل منها ما هو راجع لشخصية األستاذ ومنها 

 :الرئيس ونمط القيادة السائد في العمل

ط واختاذ القرارات والتوجيه إلجناز العمل يقصد بذلك أسلوب املدير املشرف على املؤسسة الرتبوية يف التخطيإجرائيا: 
 .ومدى وضوح التعليمات الصادرة منه ومدى تقديره للعمل املميز من طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
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 الدراسات المرتبطة:  .7
تعترب هناية كل حبث علمي بداية حبث علمي اخر لذلك كان التطرق للدراسات السابقة واملرتبطة والرتاث النظري  مصدر 

ام  للباحث، حيث تعد الدراسات املرتبطة اليت هلا عالقة مبوضوع الظاهرة املدروسة، خطوة هامة من خطوات البحث إهل
ليه من نتائج وتوصيات فهي مبثابة قاعدة معلومات أو موسوعة إت ن حقائق ومعارف وما توصلالعلمي، ملا تتضمنه م

تساعد الباحث على رسم خطة البحث وحتديد اإلجراءات  اليتأهم املصادر  منعلمية يستنري هبا الباحث، حيث تعترب 
لعينات أو ختيار اإوضع الفروض أو  هه سواء يف إجراءات البحت أويالباحث وتوج ةساعد، ومووسائل القياس املناسبة

قدم مصادر متنوعة ، فهي تفيد الباحث أيضا يف أهنا تثالبحتفسري نتائج  علىكذلك   هوتساعد، دوات مجع البياناتأ
كتساب رؤية حبثية ذات منظور تارخيي ملعرفة كيف كانت املعاجلات السابقة إيف  يضاأه فيد، توجديدة للبيانات

يف تنمية املهارات البحثية بصفة عامة لدى فادة تقدمها للباحث هي مسامهتها إهم أ، ولعل لبحثللمشكالت املرتبطة با
 .الباحث

وبعد رجوع الباحث اىل بعض مكتبات معاهد الرتبية البدنية والرياضية، وكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية سواء داخل 
ثه، وكذلك االطالع على العديد من تعلقة مبوضوع حبطالع على أحدث البحوث والدراسات املو خارج الوطن لإلأ

 زرناهااليت  املكتباتعلى األقل يف  نه ال يوجد دراسات سابقةأتضح إاملصادر العلمية واإلنتاج العلمي واجملالت العلمية، 
النفس وعلم  لكن هناك العديد من الدراسات املرتبطة واليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي وجودة احلياة يف جمال علم

 ليت مجعها الباحث:   االجتماع والنشاط البدين والرياضي الرتبوي، وفيما يلي عرض للدراسات والبحوث املرتبطة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 الجانب التمهيدي 

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي:  .1.7
 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي 

 ماجستري اجلزائر -سيدي عبد اهلل (2008خينش علي )  :الباحث

 نهاواعن
أسلوب اإلشراف اإلداري وعالقته مبستوى الرضا الوظيفي عند أساتذة الرتبية 

 وثانويات والية خنشلة(البدنية والرياضية )دراسة ميدانية مبتوسطات 

 هدف الدراسة

التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  -
 يف املؤسسات الرتبوية.

بني أسلوب اإلشراف ومستوى الرضا الوظيفي  يعة العالقةكشف عن طب  -
 عند أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املؤسسات الرتبوية. 

 املنهج الوصفي منهج الدراسة
 أستاذ تربية بدنية ورياضية 140متثلت يف  عينة الدراسة
 املالحظة، االستمارة.  أداة الدراسة

 أهم النتائج

وة بني منط اإلشراف اإلداري ومستوى الرضا الوظيفي يل للقرتباط ميإاك هن -
أي هناك تأثري قوي حبيث منط اإلشراف اإلداري يؤثر سلبا على مستوى 

 الرضا الوظيفي.
أسلويب اإلشراف اإلداري )الغري مباشر أو املزج بني املباشر وغري املباشر(  -

 .لوب املباشرقارنة باألسيؤثران إجيابا يف مستوى الرضا الوظيفي، م
 

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي 
 دكتوراه قسنطينة -منتوري (2008مسعود بورغدة حممد ) الباحث
 الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية وعالقته بأدائهم. عنوانها

 هدف الدراسة
 ياضية.الرتبية البدنية والر التعرف على مستوى الرضا الوظيفي ألستاذة -
 دراسة العالقة بني الرضا الوظيفي وأداء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية. -

 املنهج الوصفي منهج الدراسة
 أستاذ تربية بدنية ورياضية. 115مشلت عينة الدراسة  عينة الدراسة
 اء. االستبيان: األول للرضا الوظيفي والثاين لتقييم األد أداة الدراسة

 أهم النتائج

تدين درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وامتالكهم  -
 ملستوى متوسط يف الكفايات الالزمة ألداء واجبهم التدريسي.

يعترب األداء أقوى متغري يؤثر يف الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية  -
 والرياضية.
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 بالرضا الوظيفيالدراسات المرتبطة  
 ماجستري 3 اجلزائر -سيدي عبد اهلل (2009) خلضر بوعلي الباحث

الرضا الوظيفي وأثره على دافعية اإلجناز لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  عنوانها
 )دراسة ميدانية على مستوى ثانويات الشلف(

 هدف الدراسة
 الوظيفي بدافعية اإلجنازمعرفة طبيعة العالقة اليت تربط الرضا  -
 حمددات الرضا الوظيفي ودافعية اإلجنازعالقة بني إجياد ال -

 املنهج الوصفي املسحي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
 6أستاذ،  54أستاذ تربية بدنية ورياضية ) 60تتكون عينة البحث من 

 أستاذات(
 والثاين لدافعية اإلجناز.مقياسني: األول للرضا الوظيفي  أداة الدراسة

 أهم النتائج

الرضا الوظيفي ودافعية اإلجناز لدى اساتذة الرتبية البدنية  القة بنيوجود ع -
 والرياضية

رتباطية موجبة بني املكانة االجتماعية واستثارة دافعية العمل إوجود عالقة  -
 لديه

 

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي 
 ماجستري بسكرة -حممد خيضر (2011)ابن خرور خري الدين  الباحث

عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي للمدرسني يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية  اعنوانه
 )دراسة ميدانية مبدارس بلدية العوينات لوالية تبسة(

 هدف الدراسة
للمدرسني يف تسليط الضوء على مستوى ضغوط العمل والرضا الوظيفي  -

 املدرسة االبتدائية.
 الوظيفي. حتليل العالقة بني ضغوط العمل والرضا  -

 املنهج الوصفي منهج الدراسة
 معلما. 78متثلت يف  عينة الدراسة
 ستبياناإل والسجالت، الوثائق املقابلة، املالحظة، أداة الدراسة

 أهم النتائج
غوط العمل والرضا الوظيفي وجود عالقة ارتباطية سلبية متوسطة بني ض -

 للمدرسني.
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 فيالدراسات المرتبطة بالرضا الوظي 
 دكتوراه 3اجلزائر  -سيدي عبد اهلل (2015نواصريه مىن ) الباحث

تأثري الضغوط املهنية على الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  عنوانها
 )دراسة ميدانية بوالية سوق أهراس(

 هدف الدراسة
ور معرفة نوع العالقة بني متغريات الدراسة من ظروف العمل، وصراع الد

 وغموض الدور والضغط املهين والرضا الوظيفي
 املنهج الوصفي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
أستاذ هلم نفس االختصاص )أساتذة الرتبية  60تكونت عينة الدراسة من

 البدنية والرياضية(
 مقياسني: األول للضغوط املهنية، الثاين للرضا الوظيفي واالستبيان. الدراسةأداة 

 ئجأهم النتا
وجود عالقة ارتباطية بني الضغط املهين والرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية 

 البدنية والرياضية
 

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي 
 دكتوراه 3اجلزائر  -سيدي عبد اهلل (2016)حدي علي  الباحث

 عنوانها
بية البدنية االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أساتذة الرت 

ثانويات والييت الشلف والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي )دراسة ميدانية ل
 وتيسمسيلت(

 هدف الدراسة

والرياضية يف مرحلة التعليم حماولة معرفة اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية  -
 الثانوي حنو مهنة التدريس ملادة الرتبية البدنية والرياضية.

ورا يف وصول أساتذة الرتبية البدنية عوامل اليت تلعب دحماولة معرفة ال -
والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي إىل درجة من قبول ورفض هذه املهنة من 

 خالل الرضا الوظيفي.
 الوصفي املسحي سةمنهج الدرا

 عينة الدراسة
 55أستاذ تريبة بدنية ورياضية ) 211اعتمد الباحث على عينة متكونة من 

 أستاذا يف والية الشلف( 156ا يف والية تيسمسيلت، أستاذ
 مقياسني: مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس، مقياس الرضا الوظيفي أداة الدراسة

 أهم النتائج

طية بني االجتاه والرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية وجود عالقة ارتبا -
 والرياضية يف التعليم الثانوي.

 ازال جتاه قوي كشعور لعدد كبري من األساتذة.مهنة التدريس ماالجتاه حنو  -
 االجتاه حنو املهنة والعالقة بني الرضا الوظيفي ميكن أن يزيد من قيمة املهنة. -
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 المرتبطة بالرضا الوظيفيالدراسات  
 دكتوراه بسكرة -حممد خيضر (2016بونوة علي ) الباحث

ة لعمال صندوق لى الرضا الوظيفي )دراسة حالالعالقات اإلنسانية وأثرها ع عنوانها
 وكالة اجللفة. -الضمان االجتماعي

 هدف الدراسة
هذا التعرف على مدى استخدام العالقات االنسانية، والعالقة بني 

 األسلوب وبني شعور العمال بالرضا عن العمل.
 املنهج الوصفي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
ي مبدينة دوق الوطين للضمان االجتماععامال بوكالة الصن 373بلغت 

 اجللفة. 
 املقابلة، االستبيان. أداة الدراسة

 أهم النتائج
وجود تأثري على الرضا الوظيفي من مستوى العالقات االنسانية بني الرؤساء  -

 واملرؤوسني بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي. 
 

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي 
 دكتوراه 3اجلزائر  (2017وي سحنون )رباالع الباحث

 عنوانها
مصادر الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
والرياضية باجلامعة )حبث وصفي أجري على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

 مستغامن، اجلزائر، مسيلة، قسنطينة( –باجلامعة اجلزائرية 

حتديد نوع العالقة بني الضغوطات املهنية والرضا الوظيفي لدى أساتذة  هدف الدراسة
 الرتبية البدنية والرياضية باجلامعة 

 املنهج الوصفي منهج الدراسة

أستاذ جامعي مبعاهد الرتبية البدنية والرياضية لكل من  290عينة قوامها  عينة الدراسة
 جامعة اجلزائر، مسيلة، مستغامن وقسنطينة.

 مقياسني: مقياس مصادر الضغوط املهنية، مقياس الرضا املهين الدراسة ةأدا

 أهم النتائج
وجود مصادر ضغوط عمل مهددة وهي: سوء العالقة مع اإلدارة،  -

اجلانب البيداغوجي وكذا اجلانب العلمي، ومصدر النمو والرتقية كلها عوامل 
 تؤثر وتنعكس سلبا على مردوده املهين.
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 ات المرتبطة بجودة الحياة: س. الدرا2.7

 ماجستري غزة -اجلامعة اإلسالمية (2013إميان حممود حممد أبو يونس ) الباحث

 عنوان الدراسة
الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكري الناقد وجودة احلياة لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي 

 مبحافظة خان يونس

 هدف الدراسة 

والتفكري الناقد، وجودة احلياة  لى مستوى الذكاء االجتماعيهدفت الدراسة اىل التعرف ع
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي، والكشف عن العالقة بني الذكاء االجتماعي من جهة 
والتفكري الناقد وجودة احلياة من جهة أخرى، كما هدفت اىل معرفة الفروق ذات داللة 

لدى معلمي  تفكري الناقد وجودة احلياةل من الذكاء االجتماعي والإحصائية يف مستوى ك
 مرحلة التعليم األساسي.  

 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
مجيع معلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس خانيونس احلكومية والبالغ عددهم حنو 

 ( معلما ومعلمة.1753)
 لناقد، جودة احلياة.ذكاء االجتماعي، التفكري امقياس: ال أداة الدراسة

 اهم النتائج

 أظهرت نتائج الدراسة: 
أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس حمافظة خان  -

 (.%62.40يونس احلكومية بلغ )
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس أن مستوى توفر مهارات التفكري الناقد  -

 (.% 70كومية بلغ )حمافظة خان يونس احل
أن مستوى إدراك معلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس حمافظة خان يونس احلكومية  -

 (.% 83جلودة احلياة بلغ )
الذكاء االجتماعي والتفكري الناقد لدى  توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني -

 .يةمعلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس حمافظة خان يونس احلكوم
لدى ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الذكاء االجتماعي وجودة احلياة  -

 معلمي مرحلة التعليم األساسي مبدارس حمافظة خان يونس احلكومية.
ذات داللة إحصائية يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى مرحلة التعليم توجد فروق  -

وكانت تلك الفروق لصاحل فئة ذوي التفكري الناقد األساسي تعزى ملتغري التفكري الناقد، 
 املرتفع.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى معلمي مرحلة  -
 جودة احلياة. التعليم األساسي تعزى ملتغري 

 

 



 

 
18 

 الجانب التمهيدي 

 ماجستري غزة -األزهر (2013أمحد حسني إبراهيم العجوري ) الباحث
 ماعي وعالقته جبودة لدى املعلمني واملعلمات مبحافظة مشال غزةاالجت الذكاء عنوان الدراسة

 هدف الدراسة 

املعلمني هدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى الذكاء وكذلك مستوى جودة احلياة لدى 
واملعلمات، والتعرف على العالقة بني الذكاء االجتماعي وجودة احلياة لدى املعلمني 

ىل معرفة الفروق يف الذكاء االجتماعي وكذلك جودة احلياة وفقا واملعلمات، كما هدفت ا
املستوى االقتصادي(، والتعرف  -عيةاحلالة االجتما -العمر -للمتغريات التصنيفية )اجلنس

مرتفع(،  -فة الفروق يف جودة احلياة واليت تعزى ملستوى الذكاء االجتماعي )منخفضاىل معر 
اجلنس والذكاء االجتماعي على جودة احلياة لدى افراد كذلك معرفة مدى تأثر التفاعل بني 

 العينة.
 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
 ( معلما من اجلنسني.420قوامها ) عينة الدراسة
 مقياس: الذكاء االجتماعي، جودة احلياة. أداة الدراسة

 اهم النتائج

 أظهرت نتائج الدراسة: 
مشال غزة جيد ويقع عند  اد العينة من املعلمني مبحافظةأن الذكاء االجتماعي لدى أفر  -

 (.%73.6مستوى )
ويقع عند أن جودة احلياة لدى أفراد عينة الدراسة من املعلمني مبحافظة مشال غزة جيد -

 (.%72وزن نسيب )
( بني الذكاء 0.05( ومستوى 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى ) -

 ياة.االجتماعي وجودة احل
( يف بعد جودة الصحة العامة، 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

علمني، يف حني تبني عدم جودة احلياة النفسية، وجودة إدارة الوقت وكانت الفروق لصاحل امل
 وجودة فروق ذات داللة إحصائية يف بعدي جودة احلياة االسرية وجودة البيئة.

يف بعد جودة الصحة العامة تبعا  (0.05حصائية عند مستوى )وجود فروق ذات داللة إ -
 40( وجمموعة العمر )أكثر من 40 -30ملتغري العمر، وكانت الفروق بني جمموعة العمر )

 سنة(، وعدم وجود فروق يف باقي االبعاد. 40صاحل جمموعة )أكثر من سنة( ل
الصحة العامة تبعا ( يف جودة 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

ق بني جمموعة احلالة االجتماعية متزوج وجمموعة احلالة ملتغري احلالة االجتماعية، وكانت الفرو 
عة احلالة االجتماعية غري متزوج، وعدم وجود فروق يف االجتماعية غري متزوج، لصاحل جممو 

 باقي االبعاد.
اناث( والذكاء االجتماعي  -رعدم وجود تأثري دال احصائيا للتفاعل بني اجلنسني )ذكو  -

 ودة احلياة بأبعاده ودرجته الكلية لدى أفراد العينة.مرتفع( على مقياس ج -)منخفض
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 دكتوراه بسكرة -حممد خيضر (2014بوعيشة أمال ) الباحث

 عنوان الدراسة
ة جودة احلياة وعالقتها باهلوية النفسية لدى ضحايا اإلرهاب باجلزائر )دراسة ميدانية ببلدي

 اجلزائر العاصمة(  -دائرة احلراش -براقي

هدفت الدراسة اىل الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني جودة احلياة وعالقتها باهلوية  هدف الدراسة 
 اإلرهاب باجلزائرالنفسية لدى عينة من ضحايا 

 املنهج الوصفي بأسلويب املقارن واالرتباطي منهج الدراسة
 ( فرد اختريوا بطريقة كرة الثلج.176ا )قوامه عينة الدراسة
 مقياس: اهلوية النفسية، التعرض للعنف اإلرهايب، جودة احلياة لدى ضحايا العنف اإلرهايب أداة الدراسة

 هم النتائجأ

 سة:أظهرت نتائج الدرا
 أنه توجد عالقة عكسية بني رتبة اضطراب اهلوية ودرجات جودة احلياة. -
ات رتبة حتقيق اهلوية والدرجة الكلية ملقياس دالة احصائيا بني درج وجود عالقة ارتباطية -

 جودة احلياة.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة بني درجات رتبة اهلوية املؤجلة ومقياس جودة احلياة. -
 قة ارتباطية بني درجات رتبة اهلوية املنغلقة ودرجات مقياس جودة احلياة.وجود عال -
إرهايب مباشر واألفراد الذين تعرضوا لعنف  فراد الذين تعرضوا لعنفال توجد فروق بني األ -

 إرهايب غري مباشر على مقياس اهلوية النفسية ومقياس جودة احلياة.
واناث على مقياس اهلوية النفسية ومقياس جودة أنه ال توجد فروق بني اجلنسني ذكور  -

 احلياة.
 

 

 ماجستري لمسانت -أيب بكر بلقايد (2014شيخي مرمي ) الباحث
 طبيعة العمل وعالقته جبودة احلياة )دراسة ميدانية يف ظل بعض املتغريات( عنوان الدراسة

تربط بني جودة احلياة ومصادر استبيان هدفت الدراسة اىل الكشف عن طبيعة العالقة اليت  هدف الدراسة 
 طبيعة العمل عند األستاذ اجلامعي.

 رتباطياملنهج الوصفي اال منهج الدراسة
 ( أستاذ جامعي باختالف اجلنس.100تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة
 استبيان لقياس مصادر طبيعة العمل، مقياس جودة احلياة. أداة الدراسة

 النتائجهم أ
أظهرت النتائج أنه توجد عالقة ارتباطية بني مصادر طبيعة العمل اخلاصة باألستاذ اجلامعي 

 تلف جماالهتا.وجودة احلياة مبخ
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 ماجستري السعودية -أم القرى (2014منصور مفرح سعيد السلمي ) الباحث
 جامعة أم القرىجودة احلياة وعالقتها بالتفكري اإلجيايب لدى طالب  عنوان الدراسة

 هدف الدراسة 

 .التعرف على أبعاد جودة احلياة والتفكري اإلجيايب األكثر شيوعا لدى طالب جامعة أم القرى
التعرف على الفروق يف متوسطات الدرجات للتفكري اإلجيايب وجودة احلياة لدى طالب 

املعدل  -احلالة االجتماعية -املستوى الدراسي -جامعة أم القرى يف ضوء )التخصص
 مستوى تعليم األب واالم(. -الرتاكمي

 املنهج الوصفي  منهج الدراسة
 ( طالبا304بلغ افراد عينة الدراسة ) عينة الدراسة
 مقياس: جودة احلياة لطلبة اجلامعة، التفكري اإلجيايب أداة الدراسة

 هم النتائجأ

 أظهرت نتائج الدراسة:
األكثر شيوعا وجاءت يف املرتبة األوىل ويف املرتبة الثانية أن جودة احلياة االسرية هي  -

النفسية ويف املرتبة جاءت جودة التعليم والدراسة ويف املرتبة الثالثة جاءت جودة الصحة 
الرابعة جاءت جودة احلياة االجتماعية ويف املرتبة اخلامسة جاءت جودة الصحة اجلسدية 

العاطفي واملزاجي ويف املرتبة السابعة واالقل شيوعا  جاءت جودة اجلانبويف املرتبة السادسة 
 جاءت جودة شغل الوقت واداراته.

بني درجات ٠.٠٥عند مستوى داللة  إحصائيةموجبة وذات داللة  ارتباطيةتوجد عالقة  -
 األسريةالشعور جبودة احلياة  زيادة، أن اإلجيايب التفكريأبعاد  ومجيع النفسيةجودة الصحة 

 التفكرياإلجيايب، ويف  التفكريكأحد أبعاد جودة احلياة، يصاحبها زيادة يف مجيع أبعاد 
احلياة، يصاحبها  كأحد أبعاد جودة  ماعيةاالجتاإلجيايب عامة، وأن زيادة الشعور جبودة احلياة 

 .عامة اإلجيايب التفكري، ويف اإلجيايب التفكريزيادة يف مجيع أبعاد 
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 ماجستري غزة -األزهر (2014وفاء مصطفى حممد عليان ) الباحث
 فظات غزةاجلمود الفكري وقوة األنا وعالقتهما جبودة احلياة لدى طلبة اجلامعات يف حما عنوان الدراسة

هدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني اجلمود الفكري وقوة األنا وعالقتهما جبودة  هدف الدراسة 
 احلياة لدى طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة

 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة

وطلبة اجلامعة  ( طالبا وطالبة من طلبة جامعة االزهر400تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة
 اإلسالمية 

 مقياس: اجلمود الفكري، قوة االنا، جودة احلياة. أداة الدراسة

 النتائجهم أ

 أظهرت نتائج الدراسة:
وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا سالبة بني اجلمود الفكري وعالقتهما جبودة احلياة -

 لدى طلبة اجلامعات عدا احلياة االسرية.
موجبة بني قوة األنا جبودة احلياة لدى طلبة  اطية دالة احصائياوجود عالقة ارتب -

 اجلامعات.
دالة احصائيا سالبة بني اجلمود الفكري وقوة االنا لدى طلبة  وجود عالقة ارتباطية -

 اجلامعات.
 

 ماجستري السعودية -أم القرى (2015سعد رزيق مرزوق الفزي ) الباحث
 لدى املرشدين الطالبيني مبحافظة ينبع   القته جبودة احلياةالذكاء الوجداين وع عنوان الدراسة

 هدف الدراسة 

هدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني الذكاء الوجداين وجودة احلياة لدى املرشدين 
الطالبيني مبحافظة ينبع، والتحقق من وجود فروق يف الذكاء الوجداين وجودة احلياة واليت 

غري متخصص(، عدد سنزات اخلربة وإمكانية  -يل املرشد )متخصصتعزى إىل متغريات تأه
 ياة من خالل الذكاء الوجداين.  التنبؤ جبودة احل

 املنهج الوصفي االرتباطي املقارن منهج الدراسة

 عينة الدراسة
( مرشدا ومرشدة من املرشدين الطالبيني ممن يعملون مبدارس 136تكونت عينة الدراسة من )

ة ثانوي( للبنني والبنات مبحافظ -متوسط -م احلكومية مبراحله الثالث )ابتدائيالتعليم العا
 ينبع.

 مقياس: الذكاء الوجداين، جودة احلياة أداة الدراسة

 هم النتائجأ

 أظهرت نتائج الدراسة أنه:
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين وجودة احلياة لدى  -

 ين واملرشدات الطالبيني مبحافظة ينبع.املرشد
 غري متخصص(. -تعزى لتأهيل املرشد )متخصصال توجد فروق يف الذكاء الوجداين  -
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 ماجستري السعودية -أم القرى (2015عبد العايل عبد الرمحان السلمي ) الباحث
  الدفاع املدين مبدينة جدة الذكاء االنفعايل والتسامح وعالقتهما جبودة احلياة لدى منسويب عنوان الدراسة

 هدف الدراسة 
هدفت الدراسة اىل التعرف على عالقة الذكاء االنفعايل والتسامح جبودة احلياة لدى منسويب 

والتسامح وجودة احلياة الدفاع املدين مبدينة جدة، والكشف عن الفروق يف الذكاء االنفعايل 
 مستوى التعليم( لدى عينة الدراسة. -الدخل -واليت تعزى اىل متغريات )اختالف الوظيفة

 املنهج الوصفي االرتباطي املقارن منهج الدراسة

( شخص من منسويب الدفاع املدين مبدينة جدة مقسمني 141تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة
 فرد.( 80( ضابط و)61اىل )

 مقياس: الذكاء االنفعايل، التسامح، جودة احلياة. 

 هم النتائجأ

 أظهرت نتائج الدراسة:
وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعايل وجودة احلياة لدى  -

 منسويب الدفاع املدين مبدينة جدة.
التسامح وجودة احلياة لدى منسويب  توجد عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بني -

 الدفاع املدين مبدينة جدة.
 -يف الذكاء االنفعايل وجودة احلياة تعزى إىل متغريات )اختالف الوظيفةجد فروق أنه تو  -

املستوى التعليمي  -الدخل مستوى التعليم( والفروق يف اجتاه )الضباط ذوي الدخل املرتفع
مستوى  -الدخل -لتسامح تعزى إىل )اختالف الوظيفةاألعلى(، بينما ال توجد فروق يف ا

 راسة.التعليم( لدى عينة الد
 

 ماجستري السعودية -ج االمام حممد بن سعود (2017عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي ) الباحث

اجلاحنني مبدينة جودة احلياة وعالقتها باألمل ومفهوم الذات لدى االحداث اجلاحنني وغري  عنوان الدراسة
 الرياض

ياة وكل من األمل ومفهوم الذات هدفت الدراسة اىل الكشف عن العالقة بني جودة احل هدف الدراسة 
 احنني وغري اجلاحنني لدى االحداث اجل

 املنهج الوصفي بأسلوبه )االرتباطي واملقارن( منهج الدراسة

 عينة الدراسة
( سنة االحداث 18 -15طالبا ممن ترتاوح أعمارهم من )( 184تكونت عينة الدراسة من )

( واالحداث الغري اجلاحنني 74اث اجلاحنني )اجلاحنني وغري اجلاحنني، حيث بلغ عدد االحد
100. 

 مقياس: جودة احلياة، األمل. أداة الدراسة

 هم النتائجأ
( بني جودة 0.01داللة )أسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى 

االحداث  احلياة )الدرجة الكلية ومجيع االبعاد(، األمل )الدرجة الكلية ومجيع االبعاد( لدى
 اجلاحنني وغري اجلاحنني.
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 دكتوراه جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (2017صالح محدان احلاج أمحد ) الباحث
املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية وأساليب مواجهة الضغوط وجودة احلياة يف  عنوان الدراسة

 حمافظة غزة 
 املساندة االجتماعية وكل من الضغوط النفسية تعرف على العالقة بنيهدفت الدراسة إىل ال هدف الدراسة 

زة، والتحقق من وأساليب مواجهتها وجودة احلياة لدى األطفال الفلسطينيني يف حمافظة غ
الفروق بني املساندة االجتماعية لدى األطفال الفلسطينيني يف حمافظة غزة تعزى ملتغري 

ق بني الضغوط النفسية لدى األطفال الفلسطينيني ومكان السكن(، وكشف الفرو  -)النوع
ومكان السكن(، والكشف عن الفروق يف جودة احلياة  -يف حمافظة غزة تعزى ملتغري )النوع

 ومكان السكن( -األطفال الفلسطينيني يف حمافظة غزة تعزى ملتغري )النوع لدى
 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
 ( طالبا وطالبة380ينة من )تكونت الع عينة الدراسة
استبيان: املساندة االجتماعية، الضغوط النفسية، أساليب مواجهة الضغوط النفسية،  أداة الدراسة

 جودة احلياة. 
 
 
 
 
 
 هم النتائجأ

 أظهرت نتائج الدراسة: 
وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني املساندة االجتماعية والضغوط  -

 النفسية.
داللة إحصائية بني املساندة االجتماعية وأساليب وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات  -

مواجهة الضغوط يف أسلوب إعادة التقييم اإلجيايب والتكيف الروحاين وأسلوب حل 
املشكالت لدى األطفال لدى األطفال الفلسطينيني يف حمافظة غزة، ومل يتضح عالقة يف 

 االبعاد األخرى.
ية بني املساندة االجتماعية وجودة احلياة ة موجبة ذات داللة إحصائقة ارتباطيوجود عال -

 لدى األطفال الفلسطينيني يف حمافظة غزة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استبيان جودة احلياة تعزى ملتغري النوع يف جودة  -

 -ى ملتغري النوع )ذكوراحلياة املدرسية، كما بينت على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعز 
ولقد كانت الفروق لصاحل االناث يف جودة احلياة االسرية والصحية والنفسية واحلياة اناث( 

 االجتماعية وشغل الوقت وادارته والدرجة الكلية.
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 دكتوراه مستغامن -عبد احلميد بن باديس (2018فواطمية حممد ) الباحث

 عنوان الدراسة
معلمي التعليم االبتدائي )دراسة ميدانية لدى  ثريه على جودة احلياةاالتصال التنظيمي وتأ

 ببعض املدارس التعليم االبتدائي بوالية مستغامن(
 معرفة أثر االتصال التنظيمي على جودة احلياة لدى املعلمني هدف الدراسة 
 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
 باملؤسسات الرتبوية لوالية مستغامنيدرسون  ( معلم ومعلمة300قوامها ) عينة الدراسة
 مقياسني: االتصال التنظيمي، جودة احلياة. أداة الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة: ال يؤثر االتصال التنظيمي على جودة احلياة لدى معلمي التعليم  هم النتائجأ
 االبتدائي.

 

 . التعليق على الدراسات المرتبطة: 3.7

متغرياهتا والعينات اليت أجريت عليها قد سامهت مسامهة فعالة يف  ختالفإليت عرضها الباحث وببطة ااملرتإن الدراسات 
من حيث  ستفاد الباحث من هذه الدراسات بالرغم من االختالفات بينهاإفقد  دراسته،البحث الذي حنن بصدد  إثراء

 العينات، التفاوت يف األهداف الدراسات، اختالفاملوضوع واملنهج املستخدم يف الدراسة، األدوات املستخدمة يف هذه 
ذات  املرتبطةستعراض الدراسات إومن خالل  إليها ، التساؤالت، األساليب اإلحصائية املستخدمة والنتائج املتوصل

    اهتمام الباحثني. لكن ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةالصلة يتضح بأن متغريات الدراسة احلالية حظيت ب
، وسيعرض الباحث أهم نقاط ، أهنا رمبا تكون الدراسة األوىل حمليا، واليت تناولت دراسة هذين املتغريين جمتمعني معا

 يلي:  فيماختالف اليت الحظها بعد استقرائه للدراسات السالفة الذكر التشابه واإل
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 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي:  1.3.7

 من حيث الموضوع:  -

كان هناك تشابه كبري مع معظم الدراسات حيث أن ستة منهم تناولت الرضا الوظيفي لدى أستاذة الرتبية البدنية 
 (.2016( وبونوة علي )2011والرياضية ما عدا دراسيت: وبن خرور خري الدين )

 من حيث الفترة الزمنية: -

 (.2017( اىل )2008أجريت الدراسات املرتبطة اليت مت االستعانة يف فرتة ما بني )

 من حيث الهدف: -

تفقت يف البحث عن معرفة مستوى الرضا الوظيفي والكشف عن طبيعة العالقة بني الرضا الوظيفي إأن جل الدراسات 
  تغريات األخرى. وامل

 من حيث المنهج:-

 ختلفت يف حتديد نوع األسلوب املستخدم.إستخدام للمنهج الوصفي و إتفقت كل الدراسات يف إ

 حيث العينة:  من-

 (.373( اىل )60ختالف حجم جمتمعها األصلي واملتاح، حيث تراوح حجمها من )إبالتمثل نسبة و ختلف حجم العينة إ

  من حيث أدوات الدراسة:-

تقت جل الدراسات يف إختالف أهدافها، لكن إختالف الظاهرة املدرسة و إختلفت الدراسات يف حتديد أداة الدراسة بإ
ستمارة(. ابن خرور املالحظة، اإلستخدم )إوالذي  (2008خينش علي ) ستبيان ما عدا دراسيت:و اإلأس ستخدام املقياإ

 ستبيان(.اإل والسجالت، الوثائق املقابلة، ستخدم )املالحظة،إ( والذي 2011)خري الدين 

 من حيث نتائج الدراسة:-

 و تابع.ألرضا الوظيفي بني متغري مستقل ختلفت نتائج الدراسة باختالف الظاهرة املدروسة، ومتوقع متغري اإ
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 الدراسات المرتبطة بجودة الحياة:  2.3.7

 من حيث الموضوع:  -

 جتاه الرتبويالسائد هو اإلتناولت مجيع الدراسات موضوع جودة احلياة باجتاهيها الرتبوي واالجتماعي، حيث كان االجتاه 
يد بن صاحل محد (، عبد اجمل2015العايل عبد الرمحان السلمي ) (، عبد2014، عدا دراسات كل من: بوعيشة أمال )

 جتاه االجتماعي.( واليت تندرج حتت اإل2017املضحي )

منصور مفرح سعيد  ،(2014)تناولت معظم الدراسات متغري جودة احلياة كمتغري تابع اال دراسة كل من: بوعيشة أمال 
 .(2017)عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي  ،(2014السلمي )

 من حيث الفترة الزمنية: -

 (.2018ىل )إ( 2013أجريت الدراسات املرتبطة اليت مت االستعانة هبا يف فرتة ما بني )

 من حيث الهدف: -

تفقت جل الدراسات يف البحث عن معرفة مستوى جودة احلياة والكشف عن طبيعة العالقة بني جودة احلياة والتغريات إ
  األخرى. 

 ج:من حيث المنه-

ختلفت يف حتديد نوع األسلوب املستخدم. بني )األسلوب إستخدامهم للمنهج الوصفي و إتفقت كل الدراسات يف إ
 الرتباطي( واألسلوب )االرتباطي(. التحليلي( واألسلوب )املقارن وا

 من حيث العينة: -

ىل إ( 100حجمها من ) ختالف حجم جمتمعها األصلي واملتاح، حيث تراوحإب التمثيل نسبةو ختلف حجم العينة إ
(1753.) 

 من حيث أدوات الدراسة:-

 الغالب هو املقياس.لكن كان  أمجعت كل الدراسات يف حتديد أداة الدراسة ما بني االستبيان واملقياس

 من حيث نتائج الدراسة:-

 و تابع.أختالف الظاهرة املدروسة، ومتوقع متغري جودة احلياة بني متغري مستقل إختلفت نتائج الدراسة بإ
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 ستفادة من الدراسات المرتبطة: . مدى اإل4.7

و سابقة انه مل نستطع احلصول على دراسة مشاهبة أبعد عرضنا للدراسات املرتبطة بالرضا الوظيفي وجودة احلياة، نالحظ 
راد دراستها من فكل الدراسات اليت مت االستعانة هبا تناولت متغري من متغريات حبثنا على حدا، لكن تشاهبت العينة امل

الباحث  ستفادةإز مدى قبل الباحث مع العينات البحثية املدروسة يف الدراسات املرتبطة بالرضا الوظيفي. وميكن أن نوج
 من الدراسات املرتبطة يف النقاط التالية: 

ي بعدما كان استفاد البحث بعد استقراءه للدراسات املرتبطة من الصياغة الدقيقة والسليمة لعنوان الدراسة والذ .1
احلياة ىل )الرضا الوظيفي وعالقته جبودة إ)الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وعالقته جبودة احلياة( 

 لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية(.

 .عن موضوع دراسته علميةة يلباحث خلفا ت لدىر فتو  .1
، وخاصة فصل ملوضوعه مالعا النظرياإلطار  اثراء طالعه على الدراسات املرتبطة يفإستفاد الباحث من إ .2

 جودة احلياة لعدم توفر املراجع الكافية.
 حبثه.قيق ملشكلة دالباحث يف التحديد ال تساعد .3
 دراسته واألكثر مالئمة.نهج ستطاع الباحث وبعد استقراء الدراسات املرتبطة من التحديد الدقيق ملإ .4
ساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة ت املرتبطة من األطالعه على الدراساإستفاد الباحث من إ .5

 البيانات.
 ختيار أداة الدراسة اال وهي مقياس جودة احلياة. إطالعه على الدراسات املرتبطة يف إ بعدستفاد الباحث إ .6
 تنمية املهارات البحثية لدى الباحث. .7
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 الفصل األول: الرضا الوظيفي 

 :تمهيد

 العمل حنو واملشاعر واملعتقدات اآلراء من جمموعة العامل الفرد يكون الوقت رومبرو  الفرد، حياة يف هاما اجزء العمل ميثل
مدى حياته  الذي حصله واخلربايت ملعلومايتوا املعريفل التكوين الومشاعره عن عمله من خ هيتشكل وجدان عليه وبناء ،

         الءبأسلوب التفاعل مع القائد والزم اهالعمل بطريقة معينة تتبلور معامل حنوالتصرف السلوكي  مما يؤدي اىلالعملية،ّ  
 وسيلة أصبح بل سبفح الرزق كسبل وسيلة ليس فهو ،الفرد حياة يف هامة ومكانة كبريا  دورا لمللعحيث نعرف أن  ،

 الفرد فيه حيقق أن ينبغي الذياالجتماعي  النشاط حمور يشكل هبذا فهو ،النفسية واحلاجات الدوافع من الكثري إلشباع
لكن هذا التوافق لن يتحقق اال إذا كان املوظف راض عن الوظيفة اليت يشغلها، حيث جند التوافق  من كنمم قدر ربأك

جماالت على غرار جمال اإلدارة وعلم  ةان موضوع الرضا الوظيفي استحوذ اهتمام كبري ومتزايد من قبل الباحثني يف عد
فهوم الرضا الوظيفي بشكل عام، وأمهية الرضا الوظيفي، والعوامل النفس واجملال الرتبوي، ويف هذا الفصل سنستعرض م

 نظريات اليت فسرته، ويف األخري معرفة طرق قياسه.املؤثرة عليه، وأهم ال
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 الفصل األول: الرضا الوظيفي 

 مفهوم الرضا الوظيفي: .1

لتاريخ واستخدموا من ذلك ا 1930يعترب علماء النفس أول من درس الرضا الوظيفي يف العمل باملؤسسات منذ عام 
فني يف وظائفهم، وموضوع الرضا عبارة " الرضا الوظيفي" للداللة على املواقف وامليول الذاتية أو ملدى تأقلم األفراد املوظ

ومتزايد من قبل الباحثني يف جمال اإلدارة وعلم النفس وبعض العلوم األخرى ذات هتمام كبري إالوظيفي مستحوذ على 
ثري من األحباث والدراسات املتعلقة مبفهوم الرضا الوظيفي للفرد ومعرفة األسباب اليت العالقة، ونتج عن ذلك ظهور الك

                  تكاملية متفاعلة )املهندس ومن مث حتقيق أهدافه اخلاصة وكذا أهداف عمله بطريقة تؤدي اىل رضاه عن عمله،
العوامل النفسية عا نظرا الرتباطه بالعديد من من أكثر املفاهيم غموضا وتنو  الرضا الوظيفي (. ويعد85، ص2010، 

ن الرضا الوظيفي عبارة عن احلالة أب (Locke) لوكقتصادية املوجودة يف حميط العمل، حيث يرى جتماعية واإلواإل
 (Hellriegel) هلريجلالنفسية اليت تعرب عن درجة إحساس الفرد بالسعادة واليت تنتج من خالل خربة العامل، أما 

نفعالية إجيابية نامجة عن االنطباع اجليد العامل من عمله أو من جتاربه املهنية. والرضا الوظيفي حسب إحالة  فيعتربه
مسألة فردية متعلقة باملشاعر ألنه "مزيج أو حمصلة جمموعة من املشاعر تتعلق بساعات العمل اليت يؤديها  منصور فهمي

إذا كان  العمل األخرى".ت اإلدارة املتبعة وظروف ضع له وسياساشراف الذي خيجر الذي حيصل عليه واإلالعامل واأل
 م الرضا الوظيفي، فإن البعض االخر اجته حنو البعد اجلماعيبعض العلماء ركزوا على البعد الفردي يف حتديد أبعاد ومفهو 

عة، متفقني جلماىل اإنتماء اللذان يعتربانه شعورا جارفا باإل (Sartan& Tate) سارتن وتيت، وعي نظرة كل من 
اللذان يؤكدان على أن الرضا الوظيفي إجتاه أو استجابة فردية بعقل  (Kahn& Morse)كاهن ومورس مع رأي 

يرى بعض الباحثني أن الرضا كما   .اجلماعة، حبيث يكون الفرد مستعدا للتفاعل مع أي موقف قد تتعرض له اجلماعة
كثر من العناصر املوجودة يف حميط مله تعكس نظرته وتقييمه لعنصر أو أهو إال تعبريا عن موقف العامل من ع الوظيفي ما

 سوبرأما  حمصلة للعديد من اخلربات احملبوبة وغري احملبوبة املرتبطة بالعمل. (Bullock) بولوكلذلك يعتربه  العمل،
(Super )وميوله ومسات  فالرضا الوظيفي عنده يتوقف على املدى الذي جيد فيه الشخص منفذا مناسبا لقدراته

كما يتوقف أيضا على موقفه العلمي وعلى طريقة احلياة اليت يستطيع هبا أن يلعب الدور الذي يتماشى   وقيمه،شخصيته 
من الصعب الوصول إىل الرضا الوظيفي للعامل من كل اجلوانب، فقد يرضى العامل عن أجره وال يرضى  منوه وخرباته.مع 

باحمليط بصفة عامة، أما  مرتبطاىل كلي وجزئي، فالكلي  اىل تصنيف الرضا الوظيفي فانبإي عن مشرفه، وهذا الرتابط أدى
جر والعالقات مع الزمالء، كما يعترب الرضا الوظيفي اجلزئي فيتعلق باملظاهر املختلفة ملوقف العمل كمستوى الرضا عن األ

    ئمني )بورغدة، مريوحوالتغيري الداتتميز بالتحول نسيب وغري دائم ألنه مرتبط باالنفعاالت وظروف احلياة املختلفة اليت 
 (.25 -23، ص2014 ،
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 الفصل األول: الرضا الوظيفي 

 تعريف الرضا الوظيفي: .2

 تعريف الرضا الوظيفي لغويا: . 1.2

  معجم متن اللغة: 

 (.27، ص1993أن رضي: ضد سخط، فهو راض )املشعان، 

 معجم التراث األمريكي:

 (.601، 1958، )أمحدحتقيق، وإشباع رغبة أو حاجة شهوة أو ميل 

 المعجم اللغوي: 

 بـ: لغويا العمل عن الرضا مفهوم حدد

 .وعليه عنه ومراضاة رضي، رضوانا

 .به وقنع ختارهإالشيء،  عن رضا

            فيه ويرغب ينتظره الفرد كان  ما اجناز إكمال عن الناجتة واللذة السرور هو الرضا فإن اللغوي املعجم وحسب
 (.487، ص1986ر )املعجم اللغوي، خـاط بطيـبة أي: رضــًا عـن االرتـياح، كـذلك  واملوافـقة، ولوالقـب كتـفاء،واإل  ،

 . تعريف الرضا الوظيفي اصطالحيا: 2.2

 تعريف سالم الفهد:

 (.10، ص2017إجيابيا أو سلبيا )الفهد، هو شعور ينتابه الفرد فيما خيص وظيفته سواء كان هذا الشعور 

 :تعريف منال البارودي

هو نتيجة تفاعل الفرد مع وظيفته وهو انعكاس ملدى اإلشباع الذي يستمده من هذا العمل، وانتمائه وتفاعله مع مجاعة 
فسية اليت يشعر هبا الفرد حنو عمله ومع بيئة العمل الداخلية واخلارجية وبالتايل فهو يشري إىل املشاعر الوظيفية أو احلالة الن

 (.38، ص2015عمله )البارودي، 

 تعريف سالم تيسير الشرايدة:

الدرجة اليت يشعر فيها الفرد بإشباع حاجاته النفسية، حبيث يكون ممثال لقدراته وميوله مما يؤدي إىل احرتام الفرد لذاته 
نبثاق احلماس يف نفسه ويبعد عنه التهديد إؤساء وينتج عنه جتماعية متينة مع الزمالء والر إىل عقد عالقات إولغريه ويؤدي 

 (.65، 2008، الشرايدةجتماعية أو نفسية )إقتصادية أو إلذي قد يؤدي إىل مشكالت ا
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 تعريف مسعود بورغدة محمد:

       بورغدةشعور شخصي يعرب من خالله العامل عن موقفه من عمله أو جانب من جوانب عمله إما بتقبله أو رفضه )
 (.25، ص2014، 

 تعريف قاشي محمد:

رتياح نتيجة حتقيقه لذاته من خالل جناحه يف العمل وتكيفه مع املؤثرات البيئية يف شعور الفرد باإل هو حالة إجيابية تتمثل
 (.122، ص2017،  قاشيالداخلية واخلارجية )

 تعريف حامد بدر: 

 فةللوظي مزاولته خالل من ورغباته حاجاته إلشباع نتيجة والسعادة رتياحباإل شعوره يف يتمثل الفرد لدى داخلي إحساس
 الفرد رضا يعين وهذا ومهام، واجبات من وظيفته عليه متليه ملا وتقبله الفرد رضا من نوع عنه ينتج والذي هبا، يعمل اليت
)  االجتماعية املكانة عن راض غري الوقت نفس ويف الراتب عن راضياً  الفرد يكون كأن  األخرى، دون معينة جوانب عن

 (.89، ص2014بن خليفة، 

 حالي: تعريف صليحة ر 

 عن ناجتة املشاعر هذه العمل، هبذا املرتبطة العوامل جتاه مشاعره على يتوقف الذي عمله، حنو للفرد االجيايب جتاهاإل ذلك
  للفرد الشخصية بالصفات تتأثر املشاعر هذه أن كما  عمله، من الفرد عليه يتحصل الذي أو يتحقق الذي اإلشباع درجة

 (.191، ص2017يل، )رحا احلياة يف طموحه ومستوى ،

 تعريف عبد الفتاح الخمخم: 

 حنو الفرد جتاهاتإل عام مؤشر يعترب والذي( Overall job satisfaction) اإلمجايل أو الكلي الوظيفي الرضا
 أحب حقيقة أنا عامة، بصفة" التالية فالعبارة هبا، اخلاصة املختلفة العوامل حنو جتاهاتهإ وكذلك إمجالية، بصورة وظيفته

 كليهما  تعرب"  احلالية بوظيفيت سعيد أنا عموما" والعبارة"  لتحسني حتتاج اليت اجلوانب بعض وجود من بالرغم يفيت،ظو 
 اجلزئي الوظيفي الرضا أما. للوظيفة املختلفة األوجه حنو الفرد جتاهاتإ متوسط ميثل والذي اإلمجايل، الوظيفي الرضا عن

 جند عندما النزعة هذه وتتجسد للوظيفة، املختلفة العوامل عن ما بدرجة راضيا يكون بأن الفرد لدى النزعة عن فيعرب
        منخفضا راتبا يل يدفع املكان هذا"  أو"  املباشر رئيسي أكره ولكنين عملي أحب أنا" يقول املنظمة يف العاملني أحد

 .(105، ص2011، اخلمخم) "معهم أعمل الذين األفراد مع بالراحة أشعر ولكين ،

 :العبرود علي إبراهيم سارةتعريف 

 العالقة عن والرضا وظروفه، العمل طبيعة عن والرضا الذات، عن الرضا حتقيق ومدى املادية، باجلوانب يتعلق ما كل
 (.65، ص2016العربود، ) باملسؤولني
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 تعريف سيدي صالح صبرينة: 

 منط جتاهإو  عامة بصفة العمل جتاهإ والسعاة بالطمأنينة وركالشـع  العمـال لـدى اإلجيابية الداخلية املشاعر من جمموعة هو
 (.276، ص2017، صربينة) خاصة بصفة القيادة

 : العدوان يوسف ساميتعريف 

 بالعوامل ترتبط واليت املوظف، رادةإ خارج تقع اليت اخلارجية املتغريات من مبجموعة ترتبط ذهنية أو شعورية حالة
 (.157، ص2014، العدوان) رتهسيط حتت تقع اليت الدميوغرافية

 :تغالبت الغاني عبدتعريف 

 (.392، ص2017، تغالبت) مؤسسته يف إمتامها منه املرجو باملهام قيامه أثناء رتياحباإل العامل شعور هو

 : مختار بوفرةتعريف 

 ما ومقدار عمله من يتوقعه ما بني بالتوافق ذلك ويتحقق لعمله أدائه أثناء األستاذ به حيس الذي اإلجيايب شعور هو
 (.85، ص2014 بوفرة،) رتياحإب العمل إىل تدفعه اليت املكونات يف يتمثلو  ،عليه حيصل

 تعريف موالي مصطفى سارة: 

 من معها ويتفاعل الوظيفة تستغرقه إنسانا فيصبح وظيفته مع يتكامل عندما عمله عن راض العامل بأن القول نستطيع
 (.175، ص2016 موالي،) خالهلا من ذاته وحتقيق قدملتوا النمو يف ورغبته طموحه خالل

 تعريف زواق محمد:

ما يتصل بالعمل ذاته، ومنها من يتصل بالبيئة هو درجة إشباع حاجات األستاذ، وتتحدد هذه الدرجة من عوامل منها 
 (.196، ص2017)بيئة العمل( وما يتصل بالفرد ذاته )زواق، 

 تعريف نبيلة بوودن: 

           العمل ومجاعة كاألجر  العوامل من مبجموعة ترتبط واليت عمله جتاه العامل يكوهنا اليت املشاعر تلك عن عبارة هو 
 (.332، 2017، بوودن) اخل...العمل ساعات الرتقية، ،

 تعريف زحاف محمد:

والنمو  التقدم غبته يفر و  الوظيفي طموحه لالخ من معها وتفاعله ووظيفته عمله مع الفرد فيها يتكامل حالة عن عبارة هو
 (.7، ص2016)زحاف،  جتماعيةالا أهدافه إىل حتقيقوسعيه 
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 تعريف بلواضح عبد الوهاب: 

                بلواضح) به املتصلة والعـوامل لـهمعـ حنـو رتياحباإل شعوره أي لمالع بيئة جتاهإ العامـل طـرف من اإلجيايب الشعـور
 (.202، ص2018، 

 ريم:تعريف لنصاري م

 وهو داخلي هو ما منها عوامل لعدة نتيجة وهذا عمله، جتاه الفرد هبا يشعر اليت والوجدانية النفسية املشاعر جمموعة هو
 الفرد شعور وهو خارجي ورضا رؤسائه، وبني بينه العالقة مثل صناعتها يف يشارك اليت واملتغريات العوامل حنو الفرد شعور

 (.126، ص2016، لنصاري) معها ويتكيف يتأقلم العامل إن على النظام حيطمها اليت واملتغريات العوامل حنو

 تعريف منصوري مصطفى: 

 ناجتة تكون واليت هلا، ممارسته عنـد التعلـيم مهنـة جتاهإ النفسي رتياحباإل املدرس إحساس درجة عنرب تع نفسية حالة وه
 حصل فإذا املهنة، له جلبته ما وبني حتقيقها فـي يرغـب تـيلا واحلاجات الطموحات وبني املدرس يقدمه ما بني الفرق عن
 الرضا بعدم شعر توقعاته من أقل حاجات علـى حصل إذا أما بالرضا، شعر توقعاته تفوق أو تعادل حاجات على

 (.286، ص2013، منصوري)

 تعريف سعد علي رافع القرني: 

    بسياسة اإلدارة تلف العناصر املتعلقة بالعمل املدرسي واملتمثلةجتاهات املعلمني يف مدارس التعليم العام حنو خمإحمصلة 
      والعالقة مع الرؤساء، والعالقة بني املعلمني، واملكافآت واحلوافر وفرص الرتقية والتقدم يف العمل، واألمان يف العمل ،

ىل شعور املعلم بالراحة إيث يؤدي حتقيقها ، والتقدير وحتقيق الذات، واملكانة االجتماعية املتحققة من وراء هذا العمل، حب
 (. 10، ص 2014، القرينستقراره ودميومته )إىل إطمئنان ستمتاع يف أدائه، واإلل واإلوالسعادة والرغبة يف العم

 تعريف بونوة علي:

 ارتفاع": التالية املظاهر أو املؤشرات عليه تعرب والذي العمل، جمال يف احلياة نوعية نتيجة رتياحباإل العامل شعورهو 
       "باالنتماء واإلحساس العمل تغيري إىل امليل عدم" ،"العمل عن التغيب معدالت خنفاض"إ "،للعمال اإلنتاجية مستوى

          بونوة) أخرى جهة من" الرؤساء" ومع جهة، من "الزمالء مع العالقة" خالل من "التهديد وعدم باألمن اإلحساس" ،
 (.22، ص2016، 

 :امال زرفاوييف تعر 

 ظروف ومع عمله زمالء مع عالقته حيدد خالهلا من واليت عمله حول الفرد يرمسها اليت واملعايري والقيم األفكار جمموعة هو
 يف خيتلف وكذلك خرآ إىل فرد من اإلشباعات هذه ختتلفو  ورغباته، طموحه حيقق أساسها وعلى التنظيمية، العمل

 (.22، ص2014 زرفاوي،) والدور واملركز باملكانة ترتبط اجتماعية أو مادية كانت  سواء طبيعتها
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 :رشيد يونسيتعريف 

 ينتج األداء يف فعالية حتقيق وبالتايل حاجاهتم إلشباع عليه حيصلون وما منهم متوقع هو ما بني لألفراد املتوقعة احلالة هو
 (.7، ص2015)يونسي،  عامة بصفة التنظيم أهداف حتقيق عنه

 لي لخضر:تعريف بوع

ناجتة عن الفرق بني ما يقدمه املعلم للمدرسة وبني الطموحات واحلاجات اليت يرغب يف حتقيقها وما هو حالة وجدانية 
حتققه له املدرسة )العمل يف حد ذاته، ظروف العمل، اإلعداد، العالقات الرتبوية، األجر، االشراف، االعرتاف، الرتقية...( 

 (.13، ص2009، بوعلي)

 : محمد حميد مجيدتعريف 

الفرد جتاه العمل الذي يزاوله ورؤسائه واملنظمة اليت يعمل فيها، وقد يكون هذا الشعور إجيابيا أو سلبيا، ويتقرر هو شعور 
 (.58، ص2016ذلك من خالل املقارنة بني ما يتوقعه الفرد وما هو موجود على أرض الواقع )جميد، 

 :فرج زكي إخالصتعريف 

 لتغري تبعا نسبيا متغري شعور وهو معني، وقت يف لهعم جتاه للموظف نفسي فعل رد عن الناتج رتياحإلاو  بالرضا الشعور
 (.146، ص2013)فرج،  الظروف

 (:Hoppock) تعريف هوبك

نين راض يف وظيفيت أهتمامات بالظروف النفسية واملادية والبيئية اليت حتمل املرء على القول بصدق: "هو جمموعة من اإل
 (.85ص ،2010 ،هاشم)

 (:Herzbergتعريف هيرزبيرج )

هو حالة من السعادة تتحقق من خالل عوامل دافعة تتعلق بالوظيفة ذاهتا، وبأنه ليس عكس عدم الرضا الوظيفي الذي 
 (.86 -85، ص2010، هاشمستياء تأيت من خالل عوامل تتعلق بالبيئة الداخلية للعمل )يعترب حالة من اإل

 (:Vroomتعريف فروم )

 (.86ص ،2010 هاشم،) للعملهو شعور الفرد بالتكافؤ مع عمله من خالل ما حيققه له العمل من نتائج إجيابية 

 (:Schefferتعريف شافر )

 للعملهو شعور يرتبط باإلشباع الفعلي الحتياجات الفرد ويقول بأن هذا الشعور يكون متأثرا مبتغريات الفرد النفسية 
 (.86ص ،2010 هاشم،)
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 الرضا الوظيفي:ئص خصا .3

 ميكن أن حندد أهم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي:

أشار الكثري من الباحثني يف ميدان الرضا الوظيفي إىل تعدد التعريفات وتباينها حول  تعدد مفاهيم طرق القياس:. 1
 قفون عليها.وجهات نظر بني العلماء الذين ختتلف مداخلهم وأرضياهتم اليت ي ختالفالالرضا الوظيفي وذلك 

موضوع فردي فإن  نهغالبا ما ينظر إىل أن الرضا الوظيفي على أ النظر الى الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي:. 2
ما ميكن أن يكون رضا لشخص قد يكون عدم رضا لشخص آخر فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات ودوافع متعددة 

 وع طرق القياس املستخدم.وخمتلفة من وقت آلخر وقد انعكس هذا كله على تن

نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب  الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنساني:الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من . 3
تتباين أمناطه من موقف آلخر ومن دراسة ألخرى، بالتايل تظهر نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات  ،السلوك اإلنساين

 ور الظروف املتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك الدراسات.اليت تناولت الرضا ألهنا تص

يتميز الرضا الوظيفي بأنه حالة من القناعة والقبول ناشئة من تفاعل الفرد  رضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول:ال. 4
يف العمل والوالء مع العمل نفسه ومع بيئة العمل وعن إشباع احلاجات والرغبات والطموحات، ويؤدي هذا الشعور بالثقة 

 إلنتاج لتحقيق أهداف العمل.نتماء له وزيادة الفاعلية يف األداء واواإل

حيث يعد الرضا الوظيفي حمصلة للعديد من  للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي:. 5
لفرد للعمل وإدارته ويستند هذا التقرير بدرجة اخلربات احملبوبة وغري احملبوبة املرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسه يف تقدير ا

يف ريقة اليت يقدمها للعمل وإدارة العمل كبرية على النجاح الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية وعلى الط
 سبيل الوصول إىل هذه الغايات.

ميثل ن عنصر معني ال إن رضا الفرد ع رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضاه عن العناصر األخرى:. 6
ذلك دليل كايف على رضاه عن العناصر األخرى كما أن ما قد يؤدي لرضا فرد معني ليس بالضرورة أن يكون له نفس 

 (.39 -38، ص2015ختالف حاجات األفراد وتوقعاهتم )البارودي، قوة التأثري وذلك نتيجة ال

منها الظروف اليت  ىل عوامل عدةإسبب يف ذلك جع ال، ونر ان مسالة الرضا الوظيفي تبقى نسبية الى حد كبير. 7
 املتواجد والبيئة ذاته حبد العمل مع تكيفه ومدى الفرد طموح فيهـا، درجة تؤثر اليت املتغريات وخمتلف الفرد فيها يعمل
 هتمام، أوالاإل منا كبري   قدرا وإعطائها النقطة هبذه هتماماإلراء املد على لزاما كان  لذا اليومي، ممارسته لنشاطه حالة فيها
 خمتلف يف والتطور التكنولوجيا يساير متنام ألن الوسط وثانيـا متباينة خصائص ذو بشري عنصر مع يتم التعامل ألن

 األخرى. هي وتطورها تعـدد احلاجات بـذلك ونعنـي اجملـاالت

 نستطيع إذن مستقبال، هى بيرض ال قد اليوم، عمله من عليه يتحصل الذي العائد على العامل الفرد رضا إن. 8
 املؤثرة العوامل على تطرأ قد اليت التغريات كل  ومسايرة إىل تنميته حباجة فهو ديناميكية، طبيعة ذو الوظيفي الرضا نأ القول



 

 
39 

 الفصل األول: الرضا الوظيفي 

  فقط حتقيقه عند يتوقف ال العاملني رضا مستوى رفع سبل عن البحث نأمثال. و  املعيشة وعالقتـه مبستوى كاألجر  فيه
 ويف مستمرة للعمل والعوامـل الدافعة مرتفعـة، املعنويات إبقاء شأهنا من اليت الضمانات عن البحث إىل األمردى يتع بل ،

 عمل برنامج هناك يكن مل إذا املؤسسة يف وأشهر أيام بالرضـا بعد اإلحساس ينخفض أن احملتمل من إذ دائم، تطور
 خـالل املمارسة مـن فيهـا النظر وإعادة دائم بشكل اعتمادها ىعل تعمل اإلدارية، القيادة فـي ذهن حية وخطة واضح،
 -96، 2008الرضا )بومخخم،  لرفع مستوى بالنسبة النتائج وأحسن السبل أفضل حتقق وبذلك تطويرها، بغية العملية

97.) 

 نظريات الرضا الوظيفي: .4

 " SCIENTIC MANAGEMENT THEORY" العلمية اإلدارة نظرية 1.4

 العشرين القرن بداية العلمية اإلدارة نظرية بوضع (م (F. TAYLOR" 1917- 1856 تايلور" فريدريك قام
 احلوافز يفضلون العاملني االفراد نأ هو النظرية هذه حسب للدوافع واالفرتاض كفاءة  أكثر األنشطة إدارة جلعل كطريقة
 مجيع نأ تايلور افرتض كما  املالية، املكافآت على احلصول جلأ من جبد للعمل مستعدون هنمأ كما  غريها من أكثر املادية

 (.31ص ،2017 الفهد،) األخرى املكافآت بقية من أكثر أمهية املال يعطون العاملني

 Equitable Theoryنظرية العدالة )المساواة(  2.4

 دائهأو  العمل جلهود الرئيسي احملدد نأ يرى حيث( م1965 -1963) عام في( Adams) آدمز النظرية هذه وضع
 تعرف العدالة فدرجة وظيفته، يف الفرد يدركها اليت املساواة وعدم العدالة عدم وأ واملساواة العدالة درجة هو عنه والرضا

 هتمشاهب بنسبة مقارنة( الراتب وأ الدخل مثل) للمخرجات( العمل يف اجلهد مستوى مثل) الفرد مدخالت نسبة هناأب
 . لألخرين بالنسبة

 يستحقه ملا عليه متفقا مفهوما هناك ان تقول(" EQUITABLE THEORY) العدالة لنظرية الرئيسية والفكرة
 الفرد يقدمه ما بني توازن هناك كان  إذا يتحقق الوظيفي الرضا ان النظرية هذه وتفرتض ،"جهوده على مكافآت من الفرد
 اليت النتائج) والعوائد( جمهود من يبذله وما) املدخالت بني التوازن إجياد يف يتمثل وهذا العمل، من عليه حيصل ما وبني

 حيدث فإنه التوازن حيدث مل إذا اما العاملني، بني بالرضا شعور حيدث فإنه التوازن وبتحقيق( العمل من العامل حيققها
  الرضا بعدم شعور

 :أساسية خطوات ثالث على العدالة نظرية وتشتمل

 املبذول اجلهد ومقدار واملهارة، التعليم مستوى العمر، الفرد، جدارة: مثل املدخالت بعض قياس على يشتمل :التقييم
 .والتقدير والرتقية الراتب، مثل الفرد عليها حيصل اليت املكافآت وقياس العمل، يف

 يف اقرانه عليه حيصل مبا ذلك ومقارنة العمل يف جهد من يبذله مبا الفرد مكافآت مقارنة على تشتمل: المقارنة
 .جهد من يبذلونه اوم املؤسسات
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 يستجيب فانه بالعدالة يتصف الوضع بان الفرد يدرك فعندما واملقارنة، التقييم بني العالقة إدراك عملية هو :السلوك
 .وجهده انتاجيته من ويقلل سليب، بشكل فيستجيب عادل غري الوضع كان  إذا اما إجيايب، بشكل

 سلوكية، او نفسية فعله ردود تكون ان وميكن باملساواة، عورالش اىل للوصول طرق عدة راض الغري الشخص ويستعمل
 : الطرق هذه امثلة ومن

 .العمل يف املبذول اجلهد من يقلل او للعمل، املخصص الوقت من يقلل ان الشخص يقرر فقد: املدخالت تغيري .1

 .أكثر اجازات او الراتب يف زيادة على احلصول الشخص حياول قد: العوائد تغيري .2

 .مدخالته من اعلى االخرين مدخالت بان النفس اقناع: نفسي تغيري .3

 .للمقارنة اخر شخص اختيار: به املقارن الشخص تغيري .4

  األخرى والعوائد املدخالت تغيري .5

 ختفيض اىل سيدفعه التدريب او املعاملة، او الرتقية، او االجر، يف سواء بالظلم الفرد شعور ان( الشرايرة تيسري سامل) ويرى
   املؤسسات يف العاملني بعض لدى الوالء وعدم واإلحباط التذمر حاالت يفسر مما معا، كليهما  او ونوعا كما  انتاجيته

 .(90 -88ص ،2008 ة،دالشراي) للجميع العدالة مبدأ بتأكيد احلوافز أنظمة تصميم عند مطالبة اإلدارة فإن لذا ،

  "ACHIEVEMENT THEORY"اإلنجاز نظرية 3.4

 املنظمة يف العمل ان يرى حيث الوظيفي الرضا لتفسري نظريته( م1976) عام في" Mc Cleand"  مكليالند
 : وهي درجات ثالث إلشباع فرصة يوفر

 ".the Need for power"  القوة اىل احلاجة .1

 ".the Need for Achievement"  اإلجناز اىل احلاجة. 2

 ".affiliation the Need for" اءاالنتم او االندماج اىل احلاجة . 3

 توفر اليت املهام وراء ويندفعون السلطة او املركز لكسب فرصة املنظمة يف للقوة شديدة حاجة لديهم تكون الذين فرادواأل
 لتكوين فرص املنظمة يف يرون فاهنم واالنتماء لالندماج شديدة حاجة لديهم الذين واالفراد القوة، لكسب الفرص هلم

 ماأ العمل، زمالء مع املتكرر التفاعل تتطلب اليت املهام وراء يندفعون االفراد هؤالء ومثل جديدة صداقة عالقات واشباع
 البحث يف الشخصية املسئولية لتحمل تؤهلهم اليت واملميزات اخلصائص من فاهنم لإلجناز الشديدة احلاجة ذوي فراداأل
 التداول يف الرغبة مع املعتدلة األهداف ووضع القرارات اختاذ عند احملسوبة املخاطرة يف ويرغبون للمشاكل احلل عن

 (.44ص ،2017 الفهد،)اعمال من به يقومون ما نتائج عن املعلومات على واحلصول
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 (Zنظرية ) 4.4

 للتعرف األمريكية املتحدة والواليات اليابان يف ميدانية دراسات إجراء بعد Ouchi)) أوشي""  النظرية هذه أسس
 فهذه التطوير أو املال بذل خالل من حتل لن العامل إنتاجية زيادة أن على نظريته وتقوم اليابانية، اإلدارة جناح سر على

 .اجلماعة بروح تشعرهم بطريقة العاملني األفراد إدارة كيفية  تعلم دون تكفي ال األمور

 :هي أسس ثالثة على النظرية هذه وتقوم

 .العاملني بني فيما الثقة جو على تؤكد اليابانية واملؤسسات فصلهما، ميكن ال والثقة فاإلنتاجية الثقة:. 1

 .التعامل يف واملهارة احلذق أي الذهن، وحدة والتهذيب بالدقة تتسم لإلدارة اليابانية فاملمارسة والمهارة: الحذق. 2

 .األفراد بني متبادل واهتمام محيمة وصداقات متينة اجتماعية عالقات إقامة خالل من وذلك :والمودة األلفة. 3

 حد على املنظمة وأهداف العاملني، األفراد أهداف حتقيق عنه ينتج سوف املنظمات يف نظريته تطبيق بأن أوشي ويعتقد
 للعاملني واحلرية االستقالل وزيادة الوظيفي الرضا وزيادة العمل، يف والتفاين واأللفة واملودة الثقة زيادة يف تتمثل واليت سواء،
 (.129، ص2016 بـونوة،) اإلنتاجية وزيادة

 "  THE HUMAN RELATION THE THEORY" اإلنسانية العالقات نظرية 5.4

 "وديكسون برجر وركز ،(م1945) "MAYO" مايو التون قام فقد البشري العنصر اىل اهتمامها النظرية هذه وجهت
BERGER AND DICKSON" (1939م )يف الكرتيك ويسرتن شركة مصانع يف دراسات بإجراء 

 اسسوا وقد أعماهلم جتاه العاملني فعل وردود ومواقف اجتاهات تقومي بأمهية احساسهم من انطالقا وذلك النيوي هاوثورن
 واملكافآت األجور يف تنحصر ال العمل دوافع ان اضافت واليت اإلدارة يف اإلنسانية العالقات مبدرسة بعد ما يف عرف ما

 احلاجات لسد العمل يف يرغبون االفراد بان التأكيد مع العمل يف اإلنسانية بالطبيعة االهتمام يعين وهذا فقط، املادية
 (.32ص ،2017 الفهد،)بينهم الشخصية العالقات وتدعيم االجتماعية

 MASLOW NEEDS HIERARCHY THEORY :نظرية تدرج الحاجات لماسلو 6.4

 بتقدمي نظريته املعروفة باسم تدرج احلاجات م1943" في عام .Maslow Aابراهام ماسلو "قام 

(The Need Hierarchy Theory of Motivation) ترتكز على ان االنسان له حاجات متعددة،  اليت
ا فال تكون مبثابة دافع وأن احلاجات اليت مل يتم إشباعها بعد هي اليت تؤثر على السلوك، اما احلاجات اليت مت إشباعه

اع حاجة من هذه احلاجات انتقل الفرد اىل احلاجة غري يبا هرميا حلاجات االنسان، وأنه كلما مت إشبللفرد، وأن هناك ترت
املشبعة اليت تليها يف التنظيم اهلرمي لسلم احلاجات، وقد صنف )ماسلو( هذه احلاجات اىل مخس جمموعات حسب 

  :أمهيتها النسبية، هي 

   Psysiological Needsاحلاجات الفسيولوجية . 1
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     Safety Needsاحلاجة اىل األمان . 2

   Social Needsاحلاجة اىل االنتماء . 3

   Esteem Needsاحلاجة اىل االحرتام . 4

   Self actualization Needsاحلاجة اىل حتقيق الذات . 5

إشباع احلاجة اىل حتقيق  ها ضمن اهلرم، فال ميكن أن يقفز اإلنسان اىلويرى )ماسلو( أن إشباع احلاجات يتم وفقا ملوقع
اجات الفسيولوجية بدون إشباع احلاجات وفقا لرتتيبها )األمان، االنتماء، االحرتام( وفيما يلي شرحا الذات بعد إشباع احل

 (.79 -78ص ،2008 ة،دالشراي)موجزا لكل نوع من أنواع احلاجات السابقة 

 : Psysiological Needsالحاجات الفسيولوجية  .1

ة بداية القاعدة يف السلم اهلرمي، وتشمل املأكل واملشرب والنوم والراحة واجلنس، وحتتل هذه الفسيولوجي تعد احلاجات
س احلاجات املكانة األوىل يف حالة عدم إشباع احلاجات األخرى، ويف هذه احلالة ال تكون احلاجات األخرى مبثابة أسا

 يولوجية.لدفع األفراد، فاإلنسان يسعى أوال إلشباع حاجاته الفس

 :Safety Needs األمان الى الحاجة .2

تظهر أمهية هذا النوع من احلاجات بعد إشباع احلاجات الفسيولوجية، وتتضمن احلاجات اخلاصة باألمان )احلماية من 
     احلماية من التدهور االقتصادي، جتنب املخاطر الغري متوقعة(.املخاطر املادية، احلماية من املخاطر الصحية، 

 : Social Needs االنتماء الى جةالحا .3

وتتعلق هذه احلاجات اخلاصة باالنتماء بالطبيعة االجتماعية لألفراد، وحاجتهم اىل وجود رفيق، وتتمثل هذه احلاجات 
 ملوجودة يف اعلى اهلرم.النقطة الفاصلة بني احلاجات املادية واحلاجات األخرى ا

 :Esteem Needs االحترام الى الحاجة .4

حاجات الثالث السابقة يبدأ بالسعي إلشباع حاجته اىل االحرتام اليت تتضمن احرتام الذات، الفرد لل بعد إشباع
احلاجات يقود واالستقاللية والتحصيل، وأن تكون له مكانته، وأن حيظى باعرتاف االخرين وانتباههم، وأن استيفاء هذه 

 الشخص اىل الشعور بالثقة والشعور باملكانة االجتماعية.

 :Self actualization Needs الذات تحقيق الى جةحاال .5

وتعد هذه احلاجة اعلى مستوى يف تنظيم ماسلو اهلرمي للحاجات، ويف هذا املستوى يكون الفرد ذايت الضبط والتوجيه،  
خل نفسه، وعن طريق هذه احلاجة يستطيع الفرد أن يتحقق بشكل كامل من أي أن سلوكاته وتصرفاته تنطلق من دا
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خلاصة بتحقيق الذات ال يأيت إال بعد إشباع ص املتاحة أمامه واملتعلقة مبواهبه وقدراته وكفاءته. إن حتقيق احلاجة االفر 
 (.80ص ،2008 ة،دالشراي)احلاجات األخرى اليت تقع قبلها على اهلرم 

ىل األمان، واحلاجة اىل )ماسلو( احلاجات اىل مستويني علوي وسفلي، معتربا أن احلاجات الفسيولوجية، واحلاجة افصل 
ا اعترب حاجات االحرتام وحتقيق الذات من حاجات االنتماء من حاجات املستوى السفلي )احلاجات األساسية(، بينم

ييزه هذا على افرتاض ان حاجات املستوى العلوي يتم إشباعها املستوى العلوي )احلاجات الثانوية( وقد بىن )ماسلو( مت
واملاء الفرد، أما حاجات املستوى السفلي فيغلب عليها االشباع اخلارجي كما يف حالة الطعام  داخليا أي يف إطار ذاتية

          ي ينجزه، ويؤديهوالرواتب، واألجور، والتثبيت يف اخلدمة، وظروف العمل. ويرى ماسلو أن الفرد مدفوع يف عمله، لك
 ، ألن ذلك يقود اىل إشباع حاجاته الداخلية. 

النظرية هي أن العمل يبدأ وكأنه البيئة أو السياق الذي ميكن أن يتم فيه إشباع احلاجات، أو هرية يف هذه والنقطة اجلو 
 (.81ص ،2008 ة،دالشراي)شعور الفرد بالرضا نتيجة لذلك 

اال بإشباع جات غري املشبعة تولد عند الفرد نوعا من التوتر وعدم االتزان، وهذا التوتر ال يزول ويشري )ماسلو( اىل ان احلا
حلاجات الثانوية اال بعد إشباع احلاجات احلاجة، واحلاجة املهمة هي احلاجة غري املشبعة وال يستطيع أحد أن يشبع ا

اسلو، مث األقل أمهية وهكذا، وبذلك يكون عدم إشباع األساسية )غري املشبعة( وفقا لتسلسل اهلرمي يف سلم احلاجات مل
هم من احلاجات العليا مث يرتقي الفرد على سلم احلاجات ليشبع احلاجات تبعا لتسلسلها احلاجات الدنيا الفسيولوجية األ

تاحا؛ بل كما يتضح من هرم ماسلو وبالذات يف أعلى السلم ان الفرد عندما ال حيقق ذاته فإنه ال يكون راضيا أو مر 
ها، إذ أن عدم إشباعها يؤدي اىل حالة من متذمرا، واحلاجات غري املشبعة تصبح احملدد الرئيسي لسلوك الفرد حلني إشباع

                        ةدالشراي) وك معني هبدف إعادة التوازن الداخلي، لتحقيق الرضاعدم االتزان مما يدفع الفرد اىل القيام بسل
 (.81ص ،2008،

ه األدىن، أي احلاجات امللحة ويف جمال تطبيق نظرية ماسلو يف اإلدارة، تبني أن املوظف يف عمله غالبا ما ينشد حاجات
، ومعرفة راكها هلذه احلاجات امللحة وأمهيتها النسبية بالنسبة للموظفواملهمة بالنسبة إليه، وأن مسئولية اإلدارة ترتكز يف إد

احلاجات اليت أشبعت وتلك اليت مل تشبع بعد، وأن تعمل على حتفيزه من خالل إشباعها مع مراعاة أن يكون احلافز 
حلاجة املوظف، ومشبعا هلا. ومن الدراسات التطبيقية لنظرية ماسلو يف اإلدارة اليت قام هبا )بورتر( واليت طبقت يف  مالئما

( من مشريف اإلدارة الوسطى والدنيا يف 75واليات املتحدة االمريكية، مشلت حوايل )جهزة احلكومية يف العدد من األ
 رأيهم عن أولوية إشباع احلاجات اإلنسانية اخلمس اليت وضعها ماسلو هذه األجهزة، وقد قامت هذه الدراسة على أخذ

باع هذه احلاجات فكانت نتيجة الدراسة ، وعن الظروف والوقت اليت يتاح هلم إلشباعها، ومظاهر العجز اليت يروهنا يف إش
فسيولوجية، واألمن من جمموع املشرفني أفادوا بوجود نقص لديهم يف إشباع احلاجات ال %53على النحو التايل: 

يهم يف إشباع احلاجة اىل االحرتام، واحلاجات االجتماعية. وأكدت نتائج والطمأنينة، بينما أفاد الباقون بوجود نقص لد
ة أن رغبات املوظفني ليست حمددة وثابتة، ولكنها ختضع لعوامل املوقف واجلو الذي يسود العمل، وأن مطلب هذه الدراس

 (.82ص ،2008 ة،دالشراي)ي وقت، هو ما يطمح اىل حتقيقه يف ذلك الوقت كل موظف يف أي موقف وأ
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ألة احلفز اإلنساين، وأنه مل يتم اختبار ومن االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية أهنا ال تفسر على حنو كامل وواضح مس 
حاجات الناس بعامة دون صحة فروض هذه النظرية بطريقة علمية عندما وضعها ماسلو، ويعاب عليها اهنا ساوت بني 

  اين االفراد أنفسهماألخذ بعني االعتبار التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وكذلك فإهنا مل تأخذ يف احلسبان تب
، وتباين رغباهتم يف إشباع حاجة معينة بذاهتا، إضافة اىل أنه من الصعب تطبيق سلم ماسلو للحاجات اإلنسانية على 

بالتساوي. فال ميكن حتقيق الرضا لألفراد دون االهتمام حباجاهتم، لذا البد من دراسة احلاجات وحتديد  مجيع البيئات
ملا له من دور كبري يف زيادة فاعلية أداء االفراد واملؤسسات وهو ما  لذا جيب حتقيق الرضا أمهيتها ضمن تدرج هرمي.

باألمن واالستقرار من خالل اشباع حاجاهتم ضمن أولويات تسعى اليه اإلدارات، من خالل حتفيز العاملني وإشعارهم 
 (.83 -82ص ،2008 ة،دالشراي) معينة

 " EXPECTANCY THEORYنظرية التوقع"  4.4

ن كل أننا نعرف أهتمام بالفروق الفردية، ومبا هنا حتاول اإلأختتلف نظرية التوقع عن نظريات الرضا عن العمل األخرى يف 
ن نذكر صراحة أنه ميكن أال إن يكون هذا النموذج معقدا جدا فهو بالطبع كذلك أن نتوقع أالناس خمتلفون ميكننا 

   الفهد)نقوم بتطبيقها، وفيما يأيت استعراض لنموذجي فروم وبورتر ولولر ننا جندها نظرية معقدة عندما أوبشكل مباشر 
 (.40ص ،2017، 

 Vroom Modelنموذج فروم  1.4.4

نظريته لتفسري الرضا الوظيفي واليت تركز على أساس ان الرضا الوظيفي  م(1964ام )" في عVroom فروم"قدم 
يعتمد على العالقة املدركة بني قيمة التقدير او املكافأة وبني اجلهد املبذول للوصول اىل نتيجة ولذا فهناك ثالثة أسس 

 تقوم عليها هذه النظرية هي: 

 ة.نتائج معيناعتقاد الفرد بان السلوك سوف يؤدي اىل . 1

 اعتقاد الفرد بان تلك النتائج هلا قيمة إجيابية عنده.. 2

 (.40، ص2017الفهد، )اعتقاد الفرد بأن لديه القدرة على أداء العمل على املستوى املطلوب لتحقيق النتيجة . 3

عمل  ألداءعية الفرد فداف داءألباوهذه املفاضلة تتم على أساس قيمة املنافع )النتائج( املتوقعة من بدائل السلوك املتعلقة 
معني تتحكم فيها املنافع املتوقع احلصول عليها من أداء العمل ودرجة هذا التوقع لدى الفرد، ويشري الشكل )( يف ادناه 

 اىل العالقات األساسية يف هذه النظرية.
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 المفاهيم األساسية في نظرية فروم)التوقع( (01)الشكل 

 

وجب نظرية التوقع فان )األداء= التحفيز * القابلية( أي ان مستوى األداء )وجود أداء فرد ما، لعمل ما( هي دالة مب
يتوافر لعاملني مها التحفيز والقابلية اذ يرتبط هذان العامالن على أساس ان احدمها يضرب االخر الن كليهما البد ان 

قيق نتيجة )او حدث( دير الذي يتوصل اليه الفرد او حكمه بشان احتمال حتلتحقيق األداء واملقصود) بالتوقع( هنا التق
ما يف املستقبل ) وهو يرتاوح بني الصفر والواحد( اما توقع عالقة اجلهد باألداء فهو معتقد او تصور الفرد على مستوى 

ألداء بالعائد هو تصور الفرد داء املتحقق جراء ذلك هذا يف حني ان توقع عالقة ااجلهد املطلوب بذله وعن مستوى األ
معني يف األداء وبني حتقيق العوائد املرتتبة عليها، وأخريا فان اجلاذبيات هي أنواع الرضا) او عدم  عن العالقة بني مستوى

ى السرور او )السعادة( او عدمه الناشئ عن الرضا( الناشئ عن العوائد، وهي التقدير الذي يتوصل اليه الفرد ملستو 
 (.41 -40، ص2017الفهد، )العوائد

   Porter and Lawler Modelنموذج بورتر ولولر  2.4.4

بتطوير هذه النظرية وقدما منوذجا حيدد العالقة بني  م(1968" في عام )Porter &Lawler بورتر ولولر"وقام 
التوفيق بني ما يتوقعه  العوامل اليت تؤثر على السلوك ومستوى الرضا الوظيفي حيث وضحا ان الرضا الوظيفي يعتمد على

ل منوذجا للرضا الوظيفي كما يف الشك "Lawlerم( اقترح لولر" 1973)الفرد وبني ما حيصل عليه فعال، ويف عام 
(02 ) 

 

 التوقعات

 الجهد

 األداء  

 التحفيز

 التحفيز الجاذبيات

 التحفيز

 االداء

 العائد
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حيث ينص على ان الرضا الوظيفي عبارة عن حمصلة الفرق بني)أ( شعور الفرد جتاه ما ينبغي ان حيصل عليه و)ب( ما 
فعال، فعندما تتجاوز توقعات الفرد من مكافآت وفوائد ما يتم احلصول عليه فعال، فان هذا من شأنه ان حيققه الفرد 

 الرضا، اما عندما تتساوى او تزيد املكافأة الفعلية ما كان متوقعا فان هذا يؤدي اىل الشعور بالرضا.يؤدي حلالة من عدم 

 " THEORY TWO FACTORنظرية ذات العاملين: "  8.4

من خالل دراسته أن يتوصل إىل الفصل بني نوعني من  (Frederick Herzbergفرديريك هيزبرج ) طاعاست
            2010مشاعر الدافعية: الرضا واالستياء، وأن العوامل املؤدية اىل الرضا ختتلف متاما عن العوامل املؤدية لالستياء )هاشم، 

واحلاجة النماء النفسي من احلاجات ومها احلاجة اىل جتنب األمل، (. حيث يوجد لدى االفراد نوعان أساسيان 89، ص
حتقيق الذات، وتعترب جوانب العمل اليت تشبع حاجات النماء النفسي للعاملني وتسبب يف حالة توافرها ومالءمتها شعورا 

وامل دافعية، وعوامل صحية بالرضا عوامل دافعة، ولذا فإن التكوين الرئيسي هلذه النظرية يقوم على جمموعتني العوامل: ع
 (.86، ص 2008ايدة، )وقائية( )الشر 

 عوامل الدافعية: 1.8.4

وتشكل هذه العوامل تلك اجلوانب من العمل اليت يف حالة وجودها تشبع حاجات العاملني للتطور النفسي، ويؤدي 
أو عدم مالءمتها ال يؤدي بالضرورة  توافرها يف موقف العمل بشكل مالئم اىل الشعور بالرضا لدى العاملني، ولكن غياهبا

          لشعور بعدم الرضا، وميكن حصر عوامل الدافعية هذه يف ستة: اإلجناز، التقدير، العمل نفسه، املسؤولية، الرتقيةإىل ا
 عمل.، احتمالية النماء، فجميع هذه العوامل تعترب عوامل داخلية هلا أثرها على الدافعية وعلى اإلحساس بالرضا يف ال

 عوامل الصحة )الوقائية(:  2.8.4

وهي عوامل خارجية تتعلق جبوانب العمل اليت إذا ما مت توافرها بشكل مناسب تشبع حاجات التوتر لدى العاملني، وهذه 
غالبا ما تكون عرضية ومن خارج جوهر العمل نظرا التصاهلا باالطار الذي يؤدى فيه العمل، ويف حالة عدم توافر هذه 

شعورا بعدم الرضا، ولكن توافرها بشكل عام ال يشكل بالضرورة إحساسا أو شعورا بالرضا، وهذه  فإهنا تسبب العوامل
  العوامل هي: سياسة املؤسسة وإدارهتا واالشراف الفين فيها، والرواتب، والعالقات بني الرؤساء، والعالقات بني التابعني

لوظيفي، وتأثريات العمل عن احلياة الشخصية كالسفر ة، واالمن ا، والعالقات بني الزمالء، وظروف العمل، واملكان
 (.86، ص 2008واملناوبات واملوقع اجلغرايف )الشرايدة، 

ومن أبرز املآخذ على هذه النظرية أهنا اعتمدت على عينة حمدودة من املهندسني واحملاسبني، أي أن نتائجها تقتصر على 
سلوب األسئلة اليت تشجع أفراد العينة على تذكر االخبار احلديثة عتمدت على أفئتني من املهن وامهال لفئات أخرى. وا

 (.86، ص 2008ونسيان االخبار املاضية او السابقة )الشرايدة، 

وعلى الرغم من ذلك فقد حظيت نظرية هريزبرغ باهتمام واسع وكان هلا أثر كبري على مفهوم إثراء الوظيفة، أي توسيعها 
ني معا وعلى زيادة استقاللية الفرد يف ممارسة تقنيات الضبط الذايت على عمله أي إدارة يف االجتاه افقيا او عموديا او

 (. 86، ص 2008املؤسسات أن هتتم بعوامل الدافعية وعوامل الوقاية عند افراد املؤسسات )الشرايدة، 
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ة فيما يتعلق برتكيزها على العوامل دارة، وخباصومما تقدم تبني أن األفكار اليت قدمتها هذه النظرية ذات أمهية يف جمال اإل
اليت حتقق الرضا الوظيفي لدى الفرد، وهو مدخل جيب االهتمام به عند حتديد سياسات التحفيز يف املؤسسات، الن 

            دةرضا الفرد عن عمله سيؤدي إىل زيادة ارتباطه به ووالئه له، وإىل رفع روحه املعنوية، وبالتايل زيادة إنتاجه )الشراي
 (. 87 -86، ص 2008، 

 " VALUE THEORYنظرية القيمة: " 9.4

" وتعرف هذه النظرية Valueبتقدمي نظريته لتفسري الرضا الوظيفي من ناحية القيمة " 1976" عام Lockلوك "قام 
اهلامة يف تصوره بشرط  يفيةالوظالرضا الوظيفي كحالة سارة ناجتة عن ادراك املوظف بأن عمله يتيح له حتقيق ممارسة القيم 

ان تكون هذه القيم متفقة مع حاجات الفرد، وهذا يعين ان لوك قد ميز ما بني القيمة واحلاجة، واعترب احلاجات موجودة 
بذاهتا بشكل موضوعي مبعزل عن رغبات الفرد ومن ناحية أخرى يعتقد ان القيم تتصف بالفردية او غري املوضوعية حيث 

سواء كان ذلك مبستوى الوعي او الالوعي، كما وضح "لوك" ان الرضا الوظيفي ليس جمرد جمموعة شخص ه المتثل ما يرغب
بسيطة حلاالت الرضا للفرد عن العناصر الفردية اليت تتكون منها الوظيفة، ويرى لوك ان الفرد يقوم أوال بتحديد الفرق 

او األمهية للحاجات اليت يريدها، وهذا يعين ان  قيمةد البني ما حيتاجه وبني ما يدرك انه يتحصل عليه فعال مث حيد
بإمكاننا التنبؤ بطريقة اكثر دقة عن الرضا الكلي للفرد عندما نقوم باحتساب وزن كل عنصر من عناصر الرضا هلذا الفرد 

 يف الوظيفة اليت يشغلها حسب األمهية اليت حيددها هذا الفرد.

اهنا حتتاج بقياس نسيب دقيق حلساب األمهية والقيمة لكل عنصر من عناصر رية النظومن أهم االنتقادات اليت وجهت هلذه 
 (.47 -46، ص 2017الرضا، كما انه يصعب عملية التنبؤ بالرضا الوظيفي عموما )الفهد، 

 " ALDERFER THEORYنظرية الدرفر: " 10.4

 يتم اال بعد إشباع حاجات املستوى إن تأكيد ماسلو على أن تنشيط دوافع املستوى األعلى يف تنظيمه للحاجات ال
بطرح تصور معدل  الدرفريداين الكايف لوجهة نظر ماسلو يف تنظيم احلاجات قام األدىن، ويف ضوء عدم توافر الدعم امل
خلصا يف كتاهبما سلوك العمل، النظرية املعروفة  1980 " في عام"الندي" و"ترومبوللتنظيم اهلرمي للحاجات، حيث أن 

 (، واليت يعتقدان فيها أهنا تنطلق من ثالث جمموعات حمورية من احلاجات: ERGالرتبوي الغريب باسم نظرية )يف االدب 

       ام واملاء واالجرويقصد هبا احلاجات اليت يتم إشباعها بواسطة عوامل البيئة، مثل الطع حاجات الكينونة )الوجود(:
 واحلاجة اىل األمن.، واليت أطلق عليها ماسلو احلاجات البيولوجية، 

  وهي املتعلقة حباجة الفرد لعالقات ترابطية مع غريه من الناس كاملشرفني عليه، وزمالئه، ومرؤوسيه الحاجة الى االنتماء:
د االجتماعي، وتتطلب اتصاال وتفاعال مع االخرين إذا ما أراد ، وعائلته، وأصدقائه، وهذه العالقة مرتبطة باملكانة والبع

 (83، ص2008هذه تتفق مع ما اعتربه ماسلو احلاجات االجتماعية والتقدير )الشرايدة، حتقيقها، و 
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وهي احلاجات اليت يشعر فيها الفرد بضروريتها له كأن يصبح شخصا مبدعا ومنتجا، وهي رغبة جوهرية  حاجات النمو:
درفر أن احلاجات الثالثة األساسية مرتبطة بالتطور الذايت وهي ما أمساه ماسلو حباجة حتقيق الذات. ومن وجهة نظر ال

من خالهلا ميكن احلصول على الرضا، وهذه األهداف ميكن تعريفها بعبارات اهلدف اليت توجه حنوه اجملهودات اليت 
 والعمليات )اجملهودات( ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل: 

 األهداف والعمليات -نظرية الدرفر حاجات (01) جدولال

 ليةعمال اهلدف احلاجات
 احلصول على املشاركة ما فيه الكفاية أمور مادية الوجود
 املشاركة املتبادلة يف األفكار واملشاعر اجلماعات االخرىداللة اآلخرين أو  االنتماء

األماكن البيئية اليت يناضل االفراد من  النمو
أجلها واليت متكنهم من حل املشاكل 
اليت يستعملون فيها قدراهتم كاملة 

 إضافيةمية قدرات وتن

 يصبح االفراد أكثر متايزا وتكامال

 

نظرية ماسلو يف أن إشباع احلاجة للنمو جيعلها أكثر أمهية عند الناس، وكذلك فإن ويالحظ ان هناك اتفاقا بني النظرية و 
و هاتان النظريتان السعي إلشباع احلاجات العليا يقود اىل جعل احلاجات الدنيا أكثر أمهية عند هؤالء االفراد، كما تبد

موعة من هذه احلاجات أو اجملموعات قد متشاهبتني رغم أن الدرفر ال يرى أن هذه احلاجات متدرجة، وهذا يعين ان جم
 (84، ص2008تظل قوية بغض النظر عن حتقيق اجملموعات األخرى أم ال )الشرايدة، 

ضرورة التزام اإلدارة وهي بصدد حفز العاملني  وقد يكون الشيء اجلديد يف هذه النظرية هو عدم تأكيد الدرفر على
د يف ترتيب هذه احلاجات، وذلك الن هناك متغريات عدة ميكن أن تؤثر على األمهية النسبية هلذه بالتسلسل الذي ور 

 احلاجات وأولوية إشباعها من بيئة ألخرى. 

بيئة احمليطة يف جو العمل الذي يؤثر سلبا أو حظ أن نظرية الدرفر أكثر عمومية وواقعية كوهنا أخذت بتأثري الومن املال
 ( 85، ص2008العامل اليت حتدد مستوى الرضا لديه )الشرايدة، إجيابا على نفسية 
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 " GOAL SETTING THEORYنظرية وضع الهدف: " 11.4

السلوك كما  روادها ومن أشهرهم )إدوين لوك( أن وجود أهداف هو شيء أساسي لتحديد مساراتيف هذه النظرية يرى 
ر ان األهداف هي غايات هنائية جيب على الفرد أن أن وجود أهداف ميكن أن يكون دافعا للفرد لتحقيقها. على اعتبا

 (.95، ص2010حيققها )هاشم، 

هي األهداف وماهلا من أمهية لديهم، حيث ان سلوك الفرد يف غالب تقوم هذه النظرية على ان مبعث دافعية االفراد 
ددة وواضحة ومقبولة لدى دده األهداف اليت يسعى اليها وما يعطيها من أمهية، فكلما كانت األهداف حماألحيان حت

أدائه واجنازه باجتاه الفرد كلما كانت الدافعية لديه لتحقيقها أكرب، وكذلك فان للمعلومات اليت يتلقاها الفرد عن مستوى 
 (  48 -47، ص 2017لمزيد من العمل )الفهد، حتقيق األهداف هلا األثر األكرب الستثارة دافعيته ل

ولقد ساعدت نظرية حتديد اهلدف يف ظهور أسلوب اإلدارة باألهداف والذي يتمثل يف وضع اهداف العمل وحتديد 
رؤوسيه، وقد اتضحت فعالية هذا األسلوب من خالل ما حققه من نتائجه ومعدالت أدائه باملشاركة ما بني الرئيس وم

إضافة اىل حرص االفراد على  ء املنظمات ووظائفها اإلدارية وكذلك العالقات الوظيفية بني افراد التنظيمحتسن شامل ألدا
 (  48، ص 2017التطوير الذايت لرفع مستوى أدائهم )الفهد، 

الوظيفي ينتج عن إدراك الفرد بأنه حيقق من خالل ما يؤديه من عمل، اهداف  وقد أوضحت نظرية وضع اهلدف ان الرضا
ف اىل اختالف االفراد يف مستوى الرضا تعترب ذات قيمة بالنسبة له، تناسب حاجاته وتوقعاته، وتشري نظرية وضع اهلد

 (  48ص ، 2017الوظيفي والدوافع تبعا ألهدافهم وطموحاهتم وما يستطيعون حتقيقه منها )الفهد، 

 "THEORY OF WORK ADJUSTEMENTنظرية التكيف الوظيفي:"  12.4

بعرض هذه النظرية حيث أفادوا بان الرضا الوظيفي هو حمصلة التوافق  1968جرين داوس ووايز في عام من  قام كل
او التكيف الفعال ما بني حاجات الفرد اليت تفرزها دوافع احلاجة لتحقيق الذات يف إطار نظام العمل. كما شرح كل من 

لالزمة للعمل م على االنسجام ما بني الشخصية اموضحني بان هذه النظرية تقو  1967وانرين ولوفكست يف عام 
وظروف بيئة العمل نفسه واعتبار هذا االنسجام هو العامل الرئيسي يف تفسري تأقلم املوظف مع بيئة العمل )كما يتضح 
ذلك من شعور بالقناعة والرضا واالستقرار يف الوظيفة( ويؤكدون ذلك بقوهلم: ان القدرات واحلاجات املهنية تشكل 

املتطلبات املتعلقة بالقدرة على العمل واألنظمة اليت تعزز هذه العمل فهي اجلوانب  جلوانب اهلامة لشخصية العمل، اماا
العامة لبيئة العمل، ويعتقد هؤالء بانه باإلمكان االستدالل عل تأقلم املوظف مع وظيفته من خالل مدى التوافق بني 

 (.45، ص 2017لفهد، شخصية هذا املوظف يف عمله وبيئة العمل )ا

 "LANDY OPPONET THEORYملية المقاومة عند الندي:" نظرية ع 13.4

طريقة لقياس الرضا الوظيفي تدعى نظرية عملية املقاومة واليت تعين أن رضا الفرد عن مكافأة حمددة  م1978الندي قدم 
تعة يف ابتة، فمثال تكون الوظيفة أكثر مسوف يتغري بطريقة منظمة مع مرور الزمن رغم أن هذه املكافأة نفسها تبقى ث

األسبوع األول أكثر منها بعد ست سنوات من ممارسة هذه الوظيفة ذاهتا. ويعتقد الندي بأن هناك بعض العوامل االتية 
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يف تكوين الفرد تساعده على احملافظة على التوازن يف حالته العاطفية، وألنه ينظر اىل الرضا وعدم الرضا على اهنما من 
األقل فإن عوامل التوازن العاطفي هذه البد أن تلعب دورها يف حتقيق الرضا الوظيفي. الظواهر العاطفية ولو جزئيا على 

ويرى الندي كذلك بأن هناك عمليات مقاومة للعوامل العاطفية. فعندما نكون سعداء جدا فهناك عامل ذايت حياول 
ما نكون غري سعداء، فإن هناك احلد املعقول، والعكس صحيح، عند بتلقائية احلفاظ على تلك السعادة من أن خترج عن

عامال ذاتيا يقاوم تلك احلالة العاطفية وحياول إبعادنا عن هذا احلزن ونقلنا إىل حالة حيادية بعض الشيء. وقد الحظ 
ت إجيابية او سلبية تؤذي الندي أن هذا العامل الذايت يبدو من األمور الروحانية الباطنية من الوظائف املفرطة سواء كان

لكن ذلك العامل ذايت التوازن حياول أن حيمي الفرد من تلك احلاالت املفرطة. ويرى الندي بأن وظيفة احلماية الفرد و 
هذه هي املسئولة عن اختالف االفراد يف مستويات الرضا الوظيفي، وأوضح الندي وترمبو بأن نظرية عملية املقاومة 

جيدة أو غري جيدة، حيث اكدا بأهنا متثل" طريقة جديدة  لوقت الراهن احلكم عليها إن كانتحديثة جدا ويصعب يف ا
 (.104 -103، ص 2010يستعان هبا يف تكوين فكرة أوضح عن الرضا الوظيفي" )هاشم، 

 "QUALITY CIRCLES THEORYنظرية حلقات الجودة: " 14.4

مستوى من اجلودة واألداء، وحلقات ع العاملني، وحتقيق اعلى القى استخدام أسلوب حلقات اجلودة جناحا كبريا يف دف
اجلودة تقوم على فكرة تقسيم العاملني جملموعات صغرية وتقوم بعقد اجتماعات ولقاءات خالل العمل للبحث عن 

يف  الوسيلة املناسبة ألداء العمل باجلودة املناسبة. وتلجأ بعض املنظمات لتشكيل حلقات اجلودة من بعض العاملني
حد، ولكن يف إدارات خمتلفة باإلضافة جملموعات عمل يتم اختيار أعضائها من مستويات إدارية املستوى اإلداري الوا

خمتلفة، ولكن يف نفس اإلدارة، ومن هذا فإن حلقات اجلودة ال تركز فقط على نشاط اإلدارة بعينها وامنا متتد لتشمل 
اجلودة يف العديد من املنظمات لالرتقاء  د أدى تنفيذ توصيات حلقاتمجيع األنشطة اليت متارس داخل املنظمة. وق

مبستويات اجلودة دون ان يتضخم دور العاملني يف األداء. وطبقا لذلك األسلوب يكتسب العاملون قدرة اعلى على 
العمل واألداء املشاركة يف العمليات اإلنتاجية، حيث اهنم يتحملون مسئوليات أكرب مما يؤدي لالرتقاء يف مستويات 

 (.49 -48، ص2017)الفهد، 
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 أهمية الرضا الوظيفي: .5

يعترب االنسان هو الثروة احلقيقية واحملور األساسي لإلنتاج يف منظمات االعمال فاملعدات واألجهزة احلديثة مهما بلغ 
الضروري احلرص على توفري درجة  تطورها ستبقى غري مفيدة اذا مل يتوفر العقل البشري الذي يديرها وحيركها، لذا كان من

مة ألن ذلك سيسهم يف االلتزام العاملني يف مؤسساهتم وفائهم لتعهداهتم حنوها عالية من الرضا لدى العاملني يف املنظ
وارتباطهم هبا، كما أنا الرضا العايل يسهم بتحسني صحة العامل البدنية والنفسية ونوعية احلياة داخل بيئة العمل وخارجها، 

القلب وعدم الرضا الوظيفي الناتج د وجدت إحدى الدراسات أن هناك عالقة قوية بني حوادث الوفاة بسبب مرض فق
عن ضغط العمل وامللل والنزاعات التنظيمية، كما وجدت دراسة أخرى أن العاملني الراضني عن أعماهلم عاشوا أكثر من 

ج العديد من الدراسات اليت دلت على أن الرضا الوظيفي يرتبط زمالئهم من املوظفني والعمال غري الراضني. ووفقا لنتائ
كسيا بالغياب وبدوران العمل )أي أن ارتفاع الرضا يؤدي اىل تقليل معدل الغياب ودوران العمل( فإن وجود ارتباطا ع

اث والدراسات عمال راضني ميكن ان يؤدي اىل خفض تكاليف االستقدام )احلصول على العمالة( والتنمية، ورغم أن األحب
إلنتاجية إال أن هناك دراسة استعرضت ثالثة وعشرين حبثا الرئيسية مل تصل إىل إجياد عالقة ذات مغزى بني الرضا وا

مستقال يف هذا املوضوع أظهرت )فيما ثالثة منها( وجود عالقة موجبة ولكن ضعيفة بني الرضا واإلنتاجية وكان معامل 
تج هو العامل االعتقاد الذي تبناه مؤيدي حركات العالقات اإلنسانية بأن العامل املنمما يعزز  0.14االرتباط املتوسط 
 (.45 -44، ص2008السعيد )الطيب، 

يعترب الرضا الوظيفي للعاملني من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمنظمة ومدى فاعليتها على افرتاض ان املنظمة اليت ال 
ان قليل من النجاح مقارنة باليت يشعر العاملون فيها بالرضا، مع مالحظة  يشعر العاملون فيها بالرضا سيكون حظها

املوظف عن عمله هو أكثر استعدادا لالستمرار بوظيفته وحتقيق أهداف املنظمة كما أنه يكون أكثر نشاطا ومحاسا يف 
تقليل ظاهرة التغيب. ومييل العمل. وحيقق الرضا العديد من اإلجيابيات، فزيادة الرضا ترتبط باخنفاض دوران العمل، و 

الدوران املذكورة إذا اخنفض رضاهم، بسبب قدرهتم على إجياد فرص أخرى بديلة األفراد من ذوي األداء العايل حنو ارتفاع 
 (. 50، ص2013لعملهم )عزيز، 

 أن به املسلم من: هأن يرون حيث اإلدارة أداء لفعالية مقياسا العمل ميدان يف األفراد رضا اعتبار إىل بعضهم، ذهب وقد
 مرتفعا الكلي األفراد رضا كان  وإذا األداء، فعالية ملدى مقياسا احلاالت أغلب يف يعترب حيث كبرية  أمهية األفراد لرضا
 بتطبيق أو عماهلا، أجور برفع تقوم عندما املنظمة، تتوقعها اليت تلك تضاهي فيها مرغوب نتائج إىل سيؤدي ذلك فإن

 إىل الوظيفي الرضا تناولت اليت الكثرية والدراسات األدبيات تشري ما. كاخلدمات نظام أو عيةشجيالت للمكافأة برنامج
 تثمني عن الناجتة االجيابية املشاعر حالة أو السعادة أو السرور"  حمددات خالل من ويظهر العمل، مكان يف الرضا أمهية

 الـفرد ميتلكه ما قيمة: جماالت ثالث يف العمل عن الرضا ثريتأ أن وميكن (،العمل هذا أوجه خمتلف ذلك يف مبا)"  العمل
 (.122، ص2016 بونوة،) األفراد عند أمهيتها ومدى القـيم، هلذه املنظـمة معرفة مدى يتمـناه، ما أو

 وهناك من جمموعة من األسباب اليت تدعو اىل االهتمام بالرضا الوظيفي وهي على النحو التايل: 

 غياب العاملني.دي اىل اخنفاض نسبة الرضا الوظيفي يؤ ان ارتفاع مستوى . 1
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 إن االفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي املرتفع يكونون أكثر رضا عن احلياة بصفة عامة.. 2

 (.50ص ،2013 عزيز،)إن العاملني األكثر رضا عن عملهم يكونون اقل عرضة حلوادث العمل . 3

العمل والتأخر عنه وترك العاملني يف التغيب عن العمل وإىل كثرة حوادث ومن جهة أخرى فإن عدم الرضا الوظيفي يسهم 
للمؤسسات اليت يعملون هبا واالنتقال اىل مؤسسات أخرى ويؤدي إىل زيادة املشكالت العمالية وزيادة شكاوى العمال 

عدم الرضا الوظيفي مناخ من أوضاع العمل والتوجه إلنشاء احتادات ونقابات عمالية للدفاع عن مصاحلهم كما يتولد عن 
 (.45 ص ،2008 الطيب،)حي تنظيمي غري ص

 العاملني دوران أسباب عن"  كتابه  يف املرؤوسني، على الرؤساء تعسف لنتائج تعرضه حني ستيفن، يتطرق كما
 واليت الصناعي، القطاع "Encyclopedia of industrial and organizational psychologyيف

 ( رؤسائهم بتعسف حيسون الذين ) املظلومني فإن املظلومني غري املرؤوسني مع ومقارنة أنه حيث الرؤساء، تعسف منها
      للمرؤوسني الوظيفي الرضا على سلبا يؤثر املشرف تعسف فإن كذا  العمل، يف يبقون من بني من دورانا األكثر منهم

" باالستنزاف اإلحساس القلق، بالضغط، اإلحساس(  نيالعامل قلق يعزز أنه كما  املؤسسة، ويف رؤسائهم يف ثقتهم وعلى ،
 يف يظهر ما وهو طائلة، بأموال تقدر العمل مكان يف احلالة هذه وتكلفة. والعائلة العمل بني والتعارض ،"... )االهتالك

 من طويل مدى على رفيع إنتاج مستوى حتقيق يصعب أنه ،"ليكرت" ذكر وقد. اإلنتاج وتقليص دوران، تغيب، شكل
 عدم مقابل اإلنتاج بني اجلمع إن بقوله: ذلك سبب"  ليكرت" أورد النتيجة هذه سياق ويف الرضا، عدم ظروف يف الزمن
 العناصر من منتوجاهتا مستوى وتدين املنظمة، يف املستوى رفيعة العناصر تسرب إىل يؤدي أن البد واحد آن يف الرضا

 ظروف تدين على الدالالت أوضح من يعترب التسرب ذلك بأن االتفاق من نوع هناك فإن مث ومن واحد، آن يف البشرية
 (.123ص ،2016 بونوة،) العاملني لدى الرضا مستوى اخنفاض على يدل مما املنظمة يف العمل

وتكمن أمهية دراسة الرضا الوظيفي يف أن هذا املوضوع يتناول مشاعر االنسان العامل، سواء كان مديرا او موظفا او 
مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة املادية احمليطة به، اذ يعد االنسان من أمثن موجودات املنظمة، ويتوقف  ريا إزاءعامال صغ

 عليه جناحها أو فشلها.

 حيث اكدت نتائج األحباث والدراسات أمهية الرضا الوظيفي فيما يلي:  

 العام".درجة رضا الفرد عن احلياة بصفة عامة "الرضا . 1

  ذوي الرضا املرتفع يتمتعون مبستوى عايل من اإلجناز بعكس العاملني ذوي الرضا املنخفض.عاملنيان ال. 2

 تقليل معدل دوران العمل.. 3

 االهتمام بالعنصر البشري من خالل اشباع حاجات ورغبات الفرد داخل العمل.. 4

 ة.نظيمية يف النهايقيق األهداف التاشباع احلاجات الفردية واجلماعية والذي يساعد على حت. 5

 املعاملة العادلة للعاملني وتوفري الفرصة هلم الستغالل مهاراهتم والشعور بتحقيق الذات.. 6
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 حتسني عالقات العمل وتوفري بيئة عمل امنة.. 7

 توفري فرص املشاركة يف اختاذ القرارات اهلامة واملتعلقة بوظائف العاملني.. 8

العاملني اقصى جهدهم مما حيقق أداء أفضل وحيقق األهداف  ون مبا يؤدي لبذلكار واجلد والتعاخلق روح االبت. 9
 املرجوة.

 وميكن جتسيد أمهية الرضا الوظيفي من خالل جانبني: 

 األهمية السلوكية واالجتماعية: .أ

اإلنسانية اليت سلوكية او صور للعالقات هي جمموعة العوامل اليت حيققها الرضا الوظيفي واليت تتبلور على هيئة أمناط 
 خل املنظمة وخارجها. مغزاها تعزيز قدرة املنظمة على التفاعل والتكيف مع بيئتها الداخلية واخلارجية.متارس دا

 األهمية المادية واالقتصادية: .ب

ستحقق دة يف جماالت معينة، اذ وهي تلك األمهية اليت تتمثل بتخفيض تكاليف نتائج معينة او االقتصاد يف النفقات او زيا
ات مادية واقتصادية للمنظمة متكنها من جماهبة التحديات وزيادة الفرص وتقليص التهديدات احمليطة هذه األمهية مردود

 (.27 -26، ص2017هبا )فهد، 

 أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للموظف: 

 ي وراء حب العمل واألداءيعترب هو الدافع األساس يعد الرضا الوظيفي من أهم عوامل جناح املوظف يف العمل، حيث
 اجليد وأيضا رغبة املوظف يف االبتكار والتطوير، كما يرتبط عدم الرضا الوظيفي بظاهرتني سيئتني ومها: األمراض النفسية

الدراسات  ، وأمراض القلب املختلفة اليت يتعرض هلا املوظف بسبب الضيق النفسي وعدم االرتياح يف العمل، وقد أظهرت
يفي وظاهرة االهناك اجلسدي والعقلي يف العمل مما يؤكد على أمهية النواحي طا واضحا بني الرضا الوظأن هناك ارتبا

النفسية للفرد بوجه عام مهما كان عمله ومدى تأثريها عليه سلبا أو إجيابا. ويف النهاية جيب أن نتأكد من أنه " إذا شعر 
سهولة، أما إذا شعر بعدم األمان وأن ز، لن يتخلى قطعا عنها برصا عظيمة ومثرية للتحفياملوظف بأن وظيفته تقدم له ف

وظيفته يف املنظمة تأخذه إىل طريق مسدود، فإنه قطعا سيحاول البحث عن فرصة عمل أخرى، وهناك خطأ فادح تقع 
فعهم إىل رتبات املوظفني، مما يدفيه بعض املنظمات وهو حينما تضطر إىل ختفيض احلد األدىن للتكاليف فتبدا أوال مب

       الذي يفقدهم القدرة على اإلبداع واإلنتاج بل والبحث عن فرص أفضل يف أماكن منافسة )الباروديالشعور بالغنب 
 (.40 -39، ص2015، 
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 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي: .6

ارس الفكر اإلداري اليت تناولت مفهوم الرضا الوظيفي عند االفراد بكثري من العوامل املؤثرة عليه، وقد تعددت املد يتأثر
كزت االجر باعتباره العامل املؤثر على الرضا الوظيفي إىل مدرسة الرضا الوظيفي بداية من املدرسة الكالسيكية اليت ر 

ساس لدفع كفاءة املنظمة، حىت ظهرت أمهية العنصر البيئي وحتليل النظم واللذان العالقات اإلنسانية اليت اهتمت بالفرد كأ
 (.115ص، 2011ا ألمهية توافق الفرد مع املنظمة وضرورة حتقيق التكامل بني الطرفني )غازي، أشار 

وعا من االتفاق بالرغم من أن الرضا الوظيفي يتكون من عدد غري حمدود من امليول املفضلة لدى كل فرد، إال أن هناك ن
اجملاالت يف حقيقتها عوامل الرضا الوظيفي. وكون على اجملاالت الواسعة اليت يكون فيها إرضاء األفراد ضروريا، وهذه 

اد اختلفت الدراسات يف تسمية هذه االبعاد، فقد ذكرها البعض على أساس اهنا ابعاد الرضا الوظيفي مفهوما متعدد االبع
الرضا  لبعض االخر على اهنا حمددات الرضا الوظيفي، فيما ذكرها آخرون أهنا عوامل مؤثرة يفالرضا الوظيفي، وذكرها ا

 الوظيفي.

( واملشار اليه يف )سامل تيسري الشرايدة( ستة عوامل هامة للرضا الوظيفي تتصل ثالثة منها Davisلقد حدد ديفز )
 ت عالقة:بالعمل مباشرة، والثالثة األخرى تتصل بظروف أو جوانب أخرى ذا

 الجوانب التي لها صلة مباشرة بالعمل:  أ.

ال، ألنه يشكل نقطة االتصال بني التنظيم واالفراد ويكون شرف له أمهية كربى يف هذا اجملكفاية االشراف املباشر: فامل.1
 له أكرب أثر فيما يقومون به من أنشطة يومية.

بالرضا عن العمل إذا كان من النوع الذي حيبونه، ويكون هذا الرضا دافعا طبيعة العمل نفسه: فاغلب االفراد يشعرون . 2
 وبذل ما لديهم من طاقة للقيام به.هلم إىل اتقان عملهم 

العالقة مع الزمالء يف العمل: فاإلنسان اجتماعي بطبعه ويكون العمل أكثر إرضاء للفرد إذا شعر بأنه مينحه الفرصة . 3
 م.لزمالة اآلخرين واالتصال هب

 الجوانب التي تتصل بظروف وجوانب العمل:  ب.

 بأن يكونوا أعضاء يف تنظيم له هدف فعال.حتديد األهداف يف التنظيم: يرغب االفراد . 1

 حتقيق العدالة واملوضوعية يف العمل وخباصة توزيع االفراد.. 2

حة العقلية وأثرها على الفرد وأدائه ومعنوياته احلالة الصحية والبدنية والذهنية: هناك ارتباط بني الصحة البدنية والص. 3
 (.99 -98، ص2008)الشرايدة، 

 ار له يف )بورغدة( أربعة أصناف لعوامل الرضا الوظيفي:يكيو وآخرون املشبينما حدد خلضر س

 العمل نفسه: كل عامل ينتظر توزيع املهام بصفة عادلة بينه وبني زمالئه.. 1
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 ينتظر أن يعمل يف مكان فيه األمن ومتطلبات العمل من إنارة وتدفئة.حميط العمل: كل عامل . 2

ل فيها معروفة ومعلومة بشكل واضح من حيث حتديد كون سياسات املنظمة اليت يعمالتنظيم: كل عامل ينتظر أن ت. 3
 املهام داخل املؤسسة وخارجها.

طرف رئيسه املباشر من الناحية التقنية أو  العالقات مع الزمالء: كل عامل ينتظر من جهة أن يكون موجها من. 4
 (.51، ص2014 )بورغدة،ع زمالئه العالقات اإلنسانية، ومن جهة أخرى تكون له عالقة حسنة م

 أما )بدر( المشار له في )الشرايدة( فقد صنف العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي إلى خمسة عوامل هي: 

ها: تشمل ما حيصل عليه الفرد من امتيازات نتيجة إشغاله لوظيفة مثل: عوامل مرتبطة مبحيط الوظيفة أو إطار . 1
 ن، الراتب، والتثبيت يف اخلدمة، وفرص الرتقية، والعالقات مع االخرين )زمالء، رؤساءاإلجازات، التأمني الصحي، السك

 ، مرؤوسني(.

الوظيفة، ودرجة إثرائها، وتتمثل يف تنوع أنشطة الوظيفة عوامل مرتبطة بالوظيفة نفسها: تتعلق هذه العوامل بتصميم . 2
هذه العوامل مدى اكتساب معرفة جديدة من خالل  رأسيا وبعمق الوظيفة ومدى إشباعها للحاجات العليا، وتشمل

 النظرة االجتماعية لشاغلها، ومدى شعور الفردالوظيفة، ومدى السيطرة على الوظيفة )التخطيط، الرقابة، التنفيذ( و 
 باإلجناز، واستغالل قدرته يف وظيفته، ومشاركته يف اختاذ القرارات املتعلقة هبا، واملستوى اإلداري للوظيفة.

 عوامل تنظيمية تتعلق بسياسات املؤسسة فيما يتصل بساعات العمل وظروفه واجراءاته ونظم االتصال يف املؤسسة.. 3

رجة استقراره يف حياته، والسن، واملؤهل العلمي، وجنسه، وأمهية عوامل متعلقة بالفرد نفسه: مثل شخصية الفرد، ود. 4
 العمل بالنسبة له.

 (.99ص ،2008 الشرايدة،)جملتمع الذي يعيش فيه تتعلق ببيئة الفرد وثقافة اعوامل بيئية: وهذه العوامل . 5

 وآخرون انه هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحقيق الرضا الوظيفيبينما يرى كمال عبد الرحمان درويش 
 ، او في عدم تحقيقه ومن أهم هذه العوامل:  

اخلربة ومستوى التعليم ية وشخصية الفرد، حيث ترتبط بالسن والنوع و العوامل الشخصية )الذاتية(: وهي ترتبط بذات. 1
 ذكائه ومستوى طموحه وبنمط شخصيته.وباستعدادات وقدرات الفرد ومستوى 

العوامل التنظيمية )العمل(: وتلك ترتبط بنوع التنظيم السائد يف العمل ومبستوى وحمتوى الوظيفة وكذلك بإطار . 2
ه الوظيفة لشاغلها من اثراء وظيفي، وكذلك ترتبط بالعالقات الوظيفية، وبطبيعة وحجم العمل ونطاق الوظيفة ومبا متثل

 طبيعية املادية وباللوائح والنظم السائدة.وبظروفه ال

العوامل البيئية: وتلك العوامل ترتبط باإلطار البيئي وبثقافة اجملتمع ومكانته املهنية باجملتمع، أي مبدى متتع املهنة . 3
 (.254، ص1990نة اجتماعية ونظرة االخرين هلا )درويش، مبكا
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 المؤثرة في الرضا الوظيفي والمتمثلة في:  اما الباحث فيتبنى تصنيف )سالم الفهد( للعوامل

الرضا عن فرص الرتقية والنمو الوظيفي: حيث يقصد بالرتقية وصول املوظف ملستوى اعلى يف السلم الوظيفي ويف . 1
تصاحب الرتقية بزيادة يف االجر وتغري مبستوى االشراف وحمتوى الوظيفة، كما أهنا تزيد من املكانة اهليكل التنظيمي و 

لنظمها عض املؤسسات بتحديد املسار الوظيفي للعاملني هبا ضمن شعور بالعدالة. وتقوم باالجتماعية واملسئولية وال
حتديد املسار الوظيفي، وتلك املؤسسات يشعر وبتايل فان توصيف الوظائف يتم جنبا اىل جنب مع وأساليب عملها 

ضا الوظيفي دها بالرضا نتيجة القدرة على التنبؤ بتحديد مستقبلهم يف ضوء هذه النظم وبالتايل فاهنم يشعرون بالر افرا
 (.52ص ،2017 الفهد،)

لتزامهم حيث يكونون أكثر الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي: ويؤدي األمان الوظيفي لتأكيد استقرار العاملني وا. 2
ئفهم.  ويكون ذلك أكثر وضوحا يف التباين بني طواعية للمسامهة يف العمل وأكثر رضا عندما ال خيشون فقدان وظا

ني العام واخلاص فاالستغناء عن العاملني يف القطاع احلكومي امر ليس بالسهل وحتكمه قواعد وقوانني منظمات القطاع
م الضوابط اليت حتمي العاملني جند اهنم معرضني دائما ملا يسمى خبفض العمالة، فعنصر األمان اما يف القطاع اخلاص وبرغ

ار والئه ويف غياب هذا العنصر ال يلبث ان يسعى العامل فعية العامل ورضاه ومقدواالستقرار الوظيفي يؤثر على دا
                          الفهد)ات العينية واملادية األخرى لتعويض ذلك الشعور بعدم األمان من نواحي أخرى كارتفاع االجر واملميز 

 (.52ص ،2017،

حمور اهتمام الفرد باعتباره انعكاسا ملستوى الرضا عن طبيعة وحجم العمل ومالئمته للقدرات الشخصية: يعترب العمل . 3
ووفقا لنظرية )هرزبرج( فإن العمل  مهاراته وجماال لتطبيق ما يتوافر لديه من قدرات وخربات وما حصل عليه من معرفة،

ئم به وما يؤدي اليه نفسه ميثل أحد مصادر الرضا الوظيفي بسبب اخلصائص املميزة، وما يفرضه من حتديات على القا
اشباع للعديد من احلاجات عند القيام به. ومن ذلك يتضح ان الرضا عن طبيعة العمل ميتد اىل احرتام وتقدير اإلدارة  من

 باملنظمة بل ويتعدى ذلك اىل خارج نطاق املنظمة وهو تقدير افراد اجملتمع واحرتامهم فهذا اجلانب يعكس بال واملسئولني
 (.53 -52ص ،2017 الفهد،)وظيفي شك على الرضا ال

الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية: تشري نتائج الدراسات اىل ان درجة جودة او سوء إجراءات العمل . 4
 العمل يف املتبعة اإلجراءات وتشمل ئته املادية تؤثر على قوة اجلذب اليت تربط الفرد بعمله أي درجة رضاه عن العمل.وبي

 حيث نفسه العمل بظروف العمل ساعات ترتبط كما.  املنظمة توفرها اليت والتجهيزات والتسهيالت املطبقة والنظم اللوائح
 واألجواء الشمس يف أو املنظمة خارج وظائفهم يؤدون واخرين ومكيفة، مرحية أماكن يف وظائفهم يؤدون العاملني بعض ان

وتشمل بيئة العمل املادية اإلضاءة والتهوية  .الوظيفي الرضا على العمل ساعات تأثري مدى ينعكس وقد الباردة، او احلارة
سهم بيئة العمل املادية اجليدة يف حتديد واحلرارة والضوضاء والنظافة واالثاث املكتيب واملالعب واملنشئات الرياضية، وت

بيئة العمل اجليدة يف  ذلك تسهمدرجة الرضا الوظيفي حيث يتأثر أداء الفرد بانطباعاته عن بيئة عمله وتفاعله معها ل
 (.53ص ،2017 تنمية الدافع للعمل وتقليل األخطاء ورفع مستويات اجلودة وزيادة األداء )الفهد،
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لعمل مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسني أحد االبعاد األساسية للعالقات عمل: متثل عالقات االرضا عن عالقات ال. 5
يف العلوم السلوكية نظرا الن العالقة تعترب الوسيلة إلشباع الكثري من احلاجات  التنظيمية ومتثل أحد حماور اهتمام الباحثني

بذلك متثل املفجر لطاقات الفرد الكامنة يف جمال العمل وان االجتماعية لدى الفرد كالتقدير واالحرتام واالنتماء، وهي 
مصدر لعدم الرضا الوظيفي.  –)هرزبرج(  وفقا لنظرية العاملني -مل تكن هذه العالقات باملستوى املرغوب فإهنا متثل

مله أسهم فعالقات العمل هلا دور كبري يف صياغة شعور العامل حنو وظيفته فكلما كان املوظف على عالقات طيبة بع
ذلك بتوليد شعور بالرتابط والتضامن وااللفة وأصبحت االتصاالت الرمسية والغري الرمسية سهلة وليس هبا معوقات تعقدها 

دور املنظمات ميتد اىل تنظيم فعاليات متعددة بإضفاء جو من الرتفيه لتوطيد عالقات العمل على اختالف  ما انك
 (.54ص ،2017 الفهد،) ورضاه مستوياهتا مما ينعكس على أداء العامل

يف حتديد درجة  الرضا عن منط القيادة السائد يف العمل: منط القيادة واالشراف او اإلدارة يف املنظمة يلعب دور كبري . 6
        الرضا الوظيفي للعاملني حيث ان القائد الواعي الذي يقدر عمل االفراد ويهتم هبم يرتفع مستوى رضا العاملني معه

ملشرف املتسلط الذي يهتم بالعمل أوال وأخريا وال يقدر ظروف االفراد وال يهتم هبم، ولكن ذلك يرتبط كس ا، بع
عملية الرضا، فقد يهتم القائد بالعامل لدرجة التدليل فيحدث اخنفاض يف األداء واإلنتاجية مبتغريات أخرى هلا تأثري يف 

افون ويعملون وينتجون اكثر رغم عدم الرضا ولكن هل يستمر وكذلك العكس فإن املشرف املتسلط جيعل العاملني خي
غضب، كذلك مسألة املشاركة يف اختاذ ذلك طويال؟ بالطبع ال فالبد ان حيدث انفجار لعدم القدرة على كبت مشاعر ال

تأثري القائد  القرار حيث وجد ان القرار املتخذ مبشاركة العاملني يكون أكثر حظا يف التنفيذ. واجلدير بالذكر ان درجة
، كما مرؤوسيهعلى رضا االفراد عن عملهم تتوقف على درجة سيطرته على احلوافز ووسائل االشباع اليت تعتمد عليها 

 (.55 -54، ص2017يتوقف أيضا على اخلصائص الشخصية للقائد واملرؤوسني أنفسهم )الفهد، 

 مؤشرات الرضا وعدم الرضا الوظيفي: .7

واحدة وال فرق بينها، وهناك من يرى بأن هناك مؤشرات رضا أو عدم الرضا الوظيفي هناك من يرى بأن مؤشرات ال
 ضا الوظيفي والباحث سيعرض اإلثنني فيما يلي: للرضا الوظيفي ومؤشرات خمالفة لعدم الر 

 تظهر من خاللمؤشرات الرضا الوظيفي:  1.7

 مل كما ونوعا.االداء: هو قيام الفرد باهلمام املختلفة اليت يتكون منها الع .1
خدمتها، فيتأثر الوالء للمنظمة: يعكس طبيعة الشعور لدى االفراد جتاه منظماهتم ومدى تعلقهم وتوحدهم من أجل . 2

 الوالء بدرجة الرضا تأثرا واضحا.
ثر كل الصحة اجلسمية والعقلية: يرى" ديرباي" بأن احلالة النفسية هلا أثر على الصحة العضوية للعامل، وبالتايل تتأ. 3

ضا لر مؤشرات الرضا وعدم الرضا بذلك، سواء بالسلب أو باإلجياب، وهذا ما أكده "بورك" حيث وجد ارتباطا بني ا
 (.70، ص2017 برامهي،وبعض االعراض العضوية كالتعب، صعوبة التنفس، صداع الرأس... اخل )
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 تظهر من خاللمؤشرات عدم الرضا الوظيفي:  2.7

طلب احلضور الدائم، ولقد أثبتت العديد من نتائج الدراسات وجود عالقة بني يف العمل يت نقص املالزمة . الغياب:1
 الوظيفي.الغياب والرضا 

. دوران العمل: يقصد به الرتك االرادي واالختياري للعمل، ولقد أثبتت العديد من نتائج الدراسات ارتباط كل من 2
متغريات تتحكم يف االستمرار أو ترك العمل ومنها: االجتاه حنو الرضا الوظيفي ودوران العمل، وبينت أن هناك عدة 

ؤساء واختالف طبيعة العمل، ظروف العمل، سن العامل، والفرصة املتاحة العمل، اختالف اقسام العمل، اختالف الر 
 لاللتحاق بعمل اخر.

ت احلوادث واالصابات يف . التمارض: يفرتض الباحثون وجود عالقة سلبية بني درجة الرضا الوظيفي وبني معدال3
ون أقرب اىل اإلصابة، وهناك من يرى جة عالية من الرضا يكالعمل، وتفسر هذه الظواهر بأن العامل الذي ال يشعر بدر 

 بأن اإلصابات مصدر من مصادر عدم الرضا وليس العكس.
ذمره جتاه األسباب اليت جعلته . الشكاوى: يلجأ العامل الستعمال وسيلة التظلم والشكوى كآخر إجراء للتعبري عن ت4

 يف حالة عدم رضاه عن عمله.
عدم الرضا الوظيفي، حيث يعرب عن التذمر وحالة من الفوضى واإلمهال . االضراب: يعترب االضراب من أقوى مؤشرات 5

ثلة يف األجر اليت يعيشها العامل داخل املؤسسة، ويلجأ العمال اىل هذا الشكل ردا على الوضعية اليت يعيشوهنا، واملتم
 املنخفض، وأساليب االشراف، والرتقية... اخل.

لرضا الوظيفي ينعكس على مدى اهتمام العامل وانضباطه، أثناء تأديته التخريب والالمباالة: إن اخنفاض درجة ا. 6
 (.71 -70، ص2017 إبراهيم، برامهي)لواجباته، مما ينجر عنه وقوعه يف حاالت من اإلمهال والالمباالة 

 ا يرى )سالم الفهد( أن مؤشرات الرضا الوظيفي تتمثل فيما يلي: نمبي

العمل كم ميكن ان تتسع فتشمل مدى مشاركة العاملني يف السياسات التنظيمية معدل الغياب: تشمل اهلروب من  .1
 واختاذ القرارات.

هود وان صربه قد نفذ اىل غري حيث يشعر العامل او املوظف باإلهناك والتعب عند بذل اقل جم الشعور باإلهناك: .2
 ذلك من التعبريات والتصرفات.

ومن صوره ان يرتك العامل عمله مبجرد ان تسنح له الفرصة او ان يقوم بأعمال  عدم املواطنة او االنتماء التنظيمي: .3
 يف غري صاحلة املنظمة او عدم حفاظه على أصول وموارد املنظمة.

عددة كتأخر العامل يف احلضور او عدم التزامه مبواعيد االعمال او اخلروج صور متويأخذ  عدم االلتزام التنظيمي: .4
 موح به ألداء االعمال.عن مدى اجلودة املس

التوتر واالصابة بأمراض القلب: فعندما يشعر العامل بعدم الرضا يصيبه شعور بالتوتر والشد العصيب القلق واخلوف  .5
ا ما ينتج عنه مشاكل صحية للقلب ومنها زيادة نبضات القلب وحاالت االغماء كما ان تكرار مواقف عدم الرضا كثري 

 وجلطات القلب.
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ام للنقابات والتجمعات العمالية: وهي صورة راقية لإلعالن عن عدم الرضا فاملوظف ينضم هلذه النقابات االنضم .6
تطيع بإمكاناهتا غري املتوفرة لديه ان تدفع والتجمعات امال منها ان تساعده يف التعبري عن مواقف عدم الرضا او ان تس

 (.56، ص2017مبشاكل عدم الرضا بعيدا عنه )الفهد، 

 قياس الرضا الوظيفي:طرق  .8

 : أهم طرق قياس الرضا الوظيفي 1.8

 طريقة تحليل ظواهر الرضا: . أ
درجة رضا الفرد، ومشاعره  وهي أكثر طرق القياس بساطة وانتشارا، حيث تعتمد على حتليل عدد من الظواهر املعربة عن

وظيفي معدل دوران العمل والتغيب، والتمارض، فقد جتاه عمله، ومن الظواهر اليت تساعد على تلمس درجة الرضا ال
جة عالية من الرضا الوظيفي ال يتجاوز غياهبم اال نسبة ضئيلة، فضال أظهر حتليل هذه الظواهر أن االفراد الذين يبدون در 

مزايا ران العمل بينهم بصورة ال جندها بني الذين يبدون درجة منخفضة من الرضا الوظيفي. ومن عن اخنفاض معدل دو 
وسيلة للتأكد من  هذه الطريقة دقة املعلومات، وسهولة تصنيفها، واالبتعاد عن التحيز، ولكن مشكلتها يف عدم وجود

 (.107ص ،2008 الشرايدة،)صحة البيانات، إضافة اىل صعوبة ترمجة بعض البيانات 

 (:طريقة القصة )هرزبيرغ. ب

وتعتمد هذه الطريقة على الطلب من أفراد العينة يف مقابالت شخصية أن يتذكروا األوقات اليت شعروا فيها بأهنم راضون 
عن عملهم، وكذلك األوقات اليت يشعروا بعدم الرضا مث يطلب منهم حماولة تذكر األسباب اليت كانت وراء هذا الرضا 

هم ألعماهلم إجيابيا أو سلبيا، وقد خلصت هذه الطريقة اىل نتيجة هامة تياء، وانعكاسات هذا الشعور على أدائأو االس
وهي: أن العوامل اليت يؤدي وجودها اىل الرضا الوظيفي ال يؤدي غياهبا اىل عدم الرضا الوظيفي، وقد وجهت اىل هذه 

قليل من املوضوعية العتمادها  د العينة املدروسة تفتقر اىل قدر غريالطريقة انتقادات وهي أن املعلومات املقدمة من افرا
 (.107ص ،2008 الشرايدة،)النظرة التقديرية والشخصية ألفراد العينة 

 طريقة االستقصاءات:. ج
ا وتعتمد هذه الطرية على استقصاء آراء العينة املستهدف قياس رضاها من خالل مناذج الستطالع الرأي، وتصاغ حمتوياهت

خيدم اهداف الباحثني، ويتالءم مع مستويات الذين يتم استطالع آرائهم، وتأخذ وتصمم عناصرها على النحو الذي 
هذه النماذج أشكاال عدة مثل: منوذج فروم، او التوقعات، وكذلك منوذج بورتر الذي يستهدف قياس رضا الفرد عن 

ىل االنتساب، احلاجة اىل هي: احلاجة اىل االمن، احلاجة ا وظيفته يف ضوء إشباعها خلمس فئات من احلاجات اإلنسانية
     تقدير الذات، احلاجة اىل االستقالل، احلاجة اىل حتقيق الذات. ومن مزايا هذه الطريقة سهولة تصنيف البيانات كميا

 -107ص ،2008 الشرايدة،)، وإمكانية استخدامها يف حاالت العينات الكبرية، وقلة التكلفة، وخصوبة املعلومات 
108.) 
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 طريقة الحاالت الحرجة: . د

وتعتمد هذه الطريقة على سرد القصة، حيث يطلب من املوظف أن يصف احلاالت املتعلقة بالعمل وأن يصف شعوره 
 جتاهها، فيما يتعلق برضاه أو عدم رضاه، وجتمع اإلجابات وحتلل من أجل التعرف على رضا املوظف جتاه وظيفته.

 ية: ابلة الشخصطريقة المق. ه
يناقش الرئيس مع مرؤوسيه وجها لوجه بعض األمور املتعلقة بالعمل، وبناء على اإلجابات اليت يتم حتليلها ميكن حيث 

 معرفة مدى رضا املوظفني، وأي عناصر العمل اليت ينظر اليها برضاء تام وأي عناصر ينظر إليها برضا أقل.

يوهبا، وعلى الباحث أن يفاضل بني هذه الطرق من الوظيفي مزاياها وع ويالحظ أن لكل طريقة من طرق قياس الرضا
 حيث: 

 مالءمتها جملتمع البحث ومفردات العينة اليت يود اختيارها..1
 التسهيالت واالمكانيات املتاحة له باستخدام كل طريقة..2
 أم نوعية.هل هي مؤثرات كمية  درجة الدقة اليت يتوخاها لنتائجه، وطبيعة املؤثرات اليت يسعى للوصول إليها،.3
 (.108ص ،2008 نقاط القوة والضعف اليت تنطوي عليها كل طريقة )الشرايدة،.4

 نماذج لبعض مقاييس الرضا الوظيفي:  2.8

 :1959مقياس "ليكرت" )طريقة ليكرت( . أ
الجتاه املطلوب قياسه، م( طريقة لقياس االجتاهات تقوم على اختيار عدد من العبارات تتناول ا1959اقرتح ليكرت )

افقة على العبارات بني موافقون بشدة أو موافقون أو حبث يطلب من افراد عينة البحث ان يدلوا بإجاباهتم، وتتدرج املو 
 فرد يشارك يف هذا املقياس وحيصل على درجات موزعة كما يلي: غري متأكدين أو يعارضون أو يعارضون بشدة، وال

 معارض بشدة معارض دغري متأك موافق موافق بشدة
(5) (4) (3) (2) (1) 

 (.58 -57، ص2017)الفهد،                                                                                

 مقاييس االتجاهات والميول نحو العمل: . ب
ختلفة، ملعرفة آرائهم واجتاهاهتم حنو استخدمت عدة مقاييس واختبارات لقياس اجتاهات وميول العاملني يف املؤسسات امل

 ذلك من جوانب العمل األخرى ومن أشهر هذه املقاييس، الدليل الوصفي للعمل أعماهلم ودوافعهم والرضا الوظيفي وغري
 (.58، ص2017الفهد، )اخلاص والذي يعترب من أشهر مقاييس الرضا الوظيفي 

 فهرس وصف العمل:. ج
ــــ ) ( وهذا املقياس طبق على العاملني ملعرفة 1969(، وقد صممه" بات مسيث وآخرون" )JDIيعرف هذا املقياس بـــ

     آرائهم واجتاهاهتم حنو أعماهلم ورضاهم الوظيفي عن مخسة جوانب يف العمل وهي )ظروف العمل، الراتب، الرتقيات
ان حيدد بدقة درجات الرضا او عدم االشراف، زمالء العمل( فاملوظف يضع كلمة )نعم، ال( وميزة هذا املقياس انه  ،
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وهذا بدوره يساعد اإلدارة على اختاذ القرارات املناسبة حيال هذه االجتاهات الرضا الوظيفي يف أي جزء من أجزاء العمل، 
 .(58، ص2017وتعديل ما يراه مناسبا )الفهد، 

 مقياس منسوتا للرضا الوظيفي: . د
( ويستهدف قياس 1967ويز وداوس واجنالند ولوفجوست ) مه كل من( وقد صمM.S.Oيعرف هذا املقياس بـــــ )

اجتاهات العاملني وميوهلم حنو الرضا الوظيفي، ويشمل املقياس على مخس استجابات متدرجة من راضي جدا اىل غري 
 راضي اطالقا، واستجابات املقياس كما يلي: 

 اطالقاغري راضي  غري راضي غري متأكد راضي راضي جدا
(5) (4) (3) (2) (1) 

( بإعداد صورته العربية، كما قام بتقنينه وتطبيقه على عينة سعودية، وتشمل أسئلة املقياس 1995وقد قام "العديلي" ) 
  2017على خمتلف مكونات العمل الوظيفي مثل الراتب، االشراف، ظروف العمل، العمل نفسه، اإلجنازات )الفهد، 

 (.59، ص

 بورتر ولولر:مقياس . ه
( بإعداد استبيان لقياس الرضا الوظيفي واجتاهات العاملني وآدائهم الوظيفي، وقد قام 1968كل من " بورتر ولولر" )م  قا

العديلي برتمجته اىل اللغة العربية، ويشتمل املقياس على مدرج استجابات مخاسي، يتدرج من أوافق بشدة اىل غري موافق 
 ر رئيسية هي: اطالقا، ويتضمن ثالث حماو 

الزيادة يف املرتب يعين انين متقدم يف وظيفيت، الزيادة اليت تسلمتها كانت مبثابة مكافآت عن أدائي اجليد، الراتب يف )
 (.59، ص2017عملي هو شكل من أشكال االعرتاف بأداء الوظيفة على خري ما يرام( )الفهد، 

 وكانت استجابات املقياس على النحو التايل: 

 غري موافق اطالقا غري موافق قررغري م أوافق أوافق بشدة
(5) (4) (3) (2) (1) 

 مقياس "هاكمان وأولدهان" للرضا الوظيفي العام: . و 

يقومون هبا، ويشتمل هذا ( هبدف قياس مدى رضا العاملني عن االعمال اليت 1975قام بإعداده "هاكمان وأولدهان" )
سلبية، يتضمن املقياس مدرج استجابات سباعي يرتاوح اىل اعلى  املقياس على مخس عبارات، ثالثة منها إجيابية، واثنان

على الرتتيب وتعكس هذه الدرجات يف  1اىل  7شديدة وبني عدم املوافقة الشديدة، وتوزع درجاته من بني املوافقة ال
بينما بلغ  0.69اىل  0.42د تراوح معامل االرتباط بني هذا املقياس وكل من أبعاد احملك من العبارات السلبية، وق

 .0.76ومعامل الثبات  0.77االتساق الداخلي 
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 مدرج استجابات سباعي يرتاوح اىل اعلى بني املوافقة الشديدة وبني عدم املوافقة الشديدة
(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

 (.60، ص2017)الفهد،                                                                

 الرضا الوظيفي الخاص:  اس مقي. ي
( بتصميم هذا املقياس للتوصل اىل مدى رضا العاملني عن ستة جوانب رئيسية 1977قام كل من "كينني وستانيز" )

عبارات، العالقات مع  3عبارات، العوائد املادية  6العمل لقدرات الفرد الوظيفية عبارات، حتدي  7للعمل هي: )الراحة 
 عبارات(. 3عبارة، فرص الرتقية  11در الكفاءة عبارات، مصا 3الزمالء 

وقد مت التوصل هلذه التوزيعات املختلفة باستخدام التحليل العاملي، ويقوم الفرد باالستجابات على كل عبارة من خالل 
جة درجات اىل در  4ستجابات رباعي يرتاوح بني حقيقي جدا وبني ليس حقيقيا باملرة وتتدرج الدرجة املعطاة من مدرج ا

 (.61، ص2017واحدة على الرتتيب )الفهد، 
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 خالصة:

 ،ألهدافها وحتقيقهالنجاح املؤسسات  ساألسا الركيزةهو البشري  العنصرتوصلنا اىل أن ل الرضا الوظيفي صبعد عرضنا لف
ضمين  سلوكالوظيفي الرضا وتوصلنا أيضا اىل أن  أهدافه. وحتقيقعلى إرضائه،  والعمل ،من زيادة االهتمام به بدلذا ال

 فهو جممل املشاعر الكامنة املعنوية، والروحوهو كثريا ما يرتبط مبصطلحي: االجتاه النفسي  العامل،يكمن يف وجدان الفرد 
منط القيادة السائد ) منها:انه يعترب حمصلة عدة عوامل من الرضا  الظاهر، كمايف نفس الفرد واليت قد تتجلى يف سلوكه 

كما ان الرضا قد  ل(،العمساعات وظروف  العمل، عالقات الرتقية،فرص  ومضمونه،حمتوى العمل ة، الراتب، يف املنظم
وقد يكون سلبيا اجتاه  ،وتلبية حاجاتهشباع اإلذا كان هذا العمل حيقق له إعمل ما اليكون اجيابيا يولد مشاعر اجيابية حنو 

 . العمل إذا كان يشكل له احلرمان
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 تمهيد: 
كالقلق واالكتئاب والضغوط   دراسة املشاكل النفسية علىمنذ نشأة علم النفس يف أوائل القرن املاضي، ركز العلماء 

 جودة احلياة.و الصحة النفسية ك، أكثر من دراستهم للمشاعر اإلجيابية  املهنية واخلجل.....  اخل

 علىأن يصل اىل مستوى أن املهم ليس خلو االنسان من املرض النفسي فقط بل اىل أ توصلوامؤخرا و انتبه العلماء هلذا  
الدراسات النفسية على مكامن القوة يف نفسية اإلنسان كالسعادة والطمأنينة واألمل واالستقرار أصبح تركيز من هنا  ،

الصحة النفسية يف  ضطراباتاإىل  لفردليت تؤدي باالنفسي والتقدير االجتماعي والقناعة وهبدف التغلب على الضغوط ا
 ،القلق واالكتئاب واليأس وعدم تقدير الذاتخاصة أهنا تقع على الطرف اآلخر ألكثر االضطرابات النفسية شيوعا ك

لذلك ظهر فرع جديد يف علم النفس ختصص يف دراسة هذه املوضوعات، يسمى علم النفس اإلجيايب، وراح علماءه 
 ويتمتع جبودة حياة عالية. جيعل االنسان سعيداعن ما يتساءلون: 

ية املفسرة هلا، مث احلديث عن أهم النظريات والنماذج سنتكلم يف فصلنا هذا عن مفهوم جودة احلياة، واالجتاهات النظر 
 اليت تبنت تفسري املفهوم، ويف األخري احلديث عن كيفية قياس جودة احلياة.
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 ياة:مفهوم جودة الح .1

على الرغم من شيوع استعماله إال أنه مازال يتسم  ،تشري األدبيات النفسية إىل صعوبة صياغة تعريف حمدد جلودة احلياة
(، يرى األنصاري  أن مفهوم جودة احلياة يرتبط بصورة وثيقة مبفهومني أساسيني 2006بالغموض )عبد الفتاح وحسني 

والتقدم  Developmentكذلك يرتبط مبفاهيم أخرى مثل التنمية   Well beingوالتنعم Well fareومها الرفاه 
Progress ،والتحسنBetterment  وإشباع احلاجات ،Satisfaction of needs  وقد اهتم الكثري من

علماء النفس بدراسة اخلربات الذاتية االجيابية والسمات الشخصية االجيابية والعادات االجيابية ألهنا تؤدي إىل حتسني 
 2015دما ال يكون للحياة معىن)مسعودي ، دة احلياة، وجتعل للحياة قيمة وحتول دون األعراض املرضية اليت تنشا عنجو 

 (.205، ص

يعد موضوع جودة احلياة من املوضوعات احليوية اليت متثل لب علم النفس اإلجيايب ولعل ذلك يعود على الفرد بالسعادة 
اإلجيابية مع احمليطني به اس والرغبة احلقيقية يف معايشتها وبناء شبكة من العالقات والرضا عن حياته واالقبال عليها حبم

وندرة متنامية على جماهبة املواقف املشكلة من خالل طرح بدائل جيدة حللها والشعور املتزايد باألمن والطمأنينة والثقة يف 
يعجز عن مواجهة بعض املواقف العسرية  قدراته وسعيه الدؤوب صوب اجناز اهداف وعدم اإلحساس بالفعل عندما

 (.674، ص2010ية والبدنية )بنهان ، ومتتعه بالصحة النفس

بدأ االهتمام مبفهوم جودة احلياة يف اجملال الطيب حيث الحظ األطباء العالقة بني احلالة الصحية للفرد وجودة احلياة من 
قضايا احلياة لدى املرضى حيث يدرك املرضى جودة احلياة خالل معايري اجلودة يف الرعاية الصحية وضرورة االهتمام ب

رة ختتلف عن االسوياء والعمل على تنمية شبكة العالقات االجتماعية لديهم من خالل تدخالت واسرتاتيجيات بصو 
 (. 40، ص2015فعالة )السلمي، 

    الجتماعية اليت تقدم ألفراد اجملتمعويستخدم مفهوم جودة احلياة أحيانا للتعبري عن الرقي يف مستوى اخلدمات املادية ا
نا أخرى للتعبري عن إدراك االفراد لقدرة هذه اخلدمات على اشباع حاجاهتم املختلفة. ويركز على ، كما يستخدم أحيا

إدراك الفرد كمحدد أساسي جلودة احلياة وعالقته باملفاهيم النفسية األخرى، وامهها القيم واحلاجات النفسية واشباعها 
األساسي جلودة احلياة يتضح يف العالقات االنفعالية القوية تايل فالعنصر القيق الذات ومستوى الطموح لدى االفراد، وبوحت

بني الفرد وبيئته، هذه العالقة اليت تتوسطها مشاعر واحاسيس الفرج ومدركاته، فاإلدراك ومعه بقية املؤشرات النفسية متثل 
 (.154، ص2013عية حياة الفرد )العبيدي، املخرجات اليت تظهر من خالهلا نو 

جودة احلياة اخللقية واالجتماعية ومفهوم السلوك ، احلياة الزوجية ،الرضا :مبجموعة من املفاهيمارتبط  جودة احلياةفهوم م
واليت التكيفي كما مشل املفهوم علم نفس الصحة والذي يتضمن جممل االسهامات العلمية والتعليمية واملهنية لعلم النفس 

من املرض وعالجه وحتديد املشكالت املرتبطة بأسباب املشكالت  هتدف اىل االرتقاء بالصحة واحملافظة عليها والوقاية
 (.40، ص2015الصحية فضال عن حتليل أنظمة الرعاية الصحية والعمل على تنفيذ سياسات صحية مالئمة )السلمي، 
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 االتجاهات المفسرة لجودة الحياة: .2

  ولعل أمهها:ية يف تفسري مفهوم جودة احلياة اهات النظر تباينت االجت

 االتجاه الفلسفي:  1.2

تناول الفالسفة مفهوم جودة احلياة بوصفه دافعا أساسيا للسلوك اإلنساين، فإن مجيع الفالسفة االغريق قدموا أفكارا تتفق 
صل حبياته اىل السعادة ويشعر فضائل حىت ين يتحلى بالحول معىن هذا املفهوم، حيث أشار ارسطو اىل انه على الفرد ا

جبودهتا، ويرى ان لإلنسان جمموعة كبرية من القدرات يستعملها للوصول اىل غايته يف احلياة، اما الفالسفة العرب واملسلمني 
أشار كما   ،اتهغاياته وملذأشاروا اىل ان جودة احلياة هي السعادة األرضية اليت ترتبط باملال واحلياة للوصول باإلنسان اىل 

ابن سينا اىل ان جودة احلياة تأيت من خالل قدرات الفرد وتدبره ألموره العائلية، اذ يرى ان سياسة النفس أصعب على 
        الفرد من أي سياسة فهو يقول )إذا ما جنح الرجل يف سياسة نفسه فإنه يستطيع ان يؤسس مدينة بأكملها( )عليان

 (.84ص، 2014، 

 عي: االجتما االتجاه .2.2

يرتبط مفهوم جودة احلياة من املنظور االجتماعي بعدد من املؤشرات االجتماعية املوضوعية اليت تعكسها البيانات 
واإلحصاءات الرمسية مثل نضافه البيئة، سهولة املواصالت، ونوع العمل وطبيعته، توفر السلع، زيادة الدخل، توفر فرص 

ة التعبري واالعتقاد، توفر أماكن الرتفيه واالستجمام، توفر العدالة صحية املناسبة، حريل، توفر اخلدمات الالتعليم والعم
 (.48، ص2013االجتماعية، ومن الواضح ان هذه املؤشرات ختتلف من جمتمع ألخر )بكر، 

القات االفراد السرة واجملتمع، وعيرى الغندور بان أصحاب االجتاه االجتماعي يعرفون جودة احلياة من منظور يركز على ا
تطلبات احلضارية والسكان والدخل والسكن واملتغريات االجتماعية األخرى، وتعترب منظمة اليونسكو هذا املفهوم وامل

شامال لكل جوانب احلياة كما يدركها االفراد، وهو يتسع ليشمل االشباع املادي للحاجات األساسية، واالشباع املعنوي 
 (. 33، ص2015ه )العروقي، رد عرب حتقيقه لذاتالتوافق النفسي للفالذي حيقق 

 االتجاه الطبي: .3.2

ويهدف هذا اجملال اىل حتسني جودة احلياة لألفراد الذين يعانون من االمراض اجلسمية املختلفة او النفسية او العقلية 
الوضع محاضرات اليت تتعلق باملوضوعات الشائعة للوذلك عن طريق الربامج االرشادية والعالجية وتعترب جودة احلياة من 

الصحي ويف تطوير الصحة فقد زاد اهتمام أطباء ومتخصصني الشؤون االجتماعية لتعزيز ورفع جودة احلياة لدى املرضى 
 (.82، ص2014من خالل توفري الدعم النفسي والسيكولوجي هلم )شيخي، 

بالسلوك الصحي، فتحقيق جودة احلياة للفرد مرتبط بينما ترى )امال بوعيشة( ان جودة احلياة حسب االجتاه الطيب مرتبط 
 (.81، ص2014حة اجليدة اخلالية من االمراض والعاهات والتشوهات اجلسدية )بوعيشة،بإحساس الفرد بالص
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 االتجاه النفسي:  .4.2

         خل، املسكنلإلنسان هي ما يدركه منها حىت ان تقييم الفرد للمؤشرات املوضوعية يف حياته كالدان احلياة بالنسبة 
، العمل، والتعليم ميثل انعكاسا مباشرا إلدراك الفرد جلودة احلياة يف وجود هذه املتغريات بالنسبة هلذا الفرد وذلك يف وقت 

لسعادة والشقاء الذي يكون عليه، ويرتبط مبفهوم جودة احلياة حمدد ويف ظل ظروف معينة، ويظهر ذلك يف مستوى ا
     مفهوم التوقع النفسية منها: القيم، االدراك الذايت، احلاجات، مفهوم االجتاهات، مفهوم الطموح،العديد من املفاهيم 

يف إشباع احلاجات ، إضافة اىل مفاهيم الرضا، التوافق، الصحة النفسية. ويرى البعض ان جوهر جودة احلياة يكمن 
 (.43، ص2010نظرية ابراهيم ماسلو )اهلمص،، وذلك وفقا ملبدأ إشباع احلاجات يف ةكمكون أساسي جلودة احليا

هذه وينظر كل من )امحد، وحسني( اىل جودة احلياة من خالل قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحة النفسية مثل 
جيابية واالستقرار االسري والرضا عن العمل واالستقرار االقتصادي والقدرة احلجات البيولوجية والعالقات االجتماعية اإل

ؤشرات القوية الدالة على اومة الضغوط االجتماعية واالقتصادية وتؤكد ان شعور الفرد بالصحة النفسية من املعلى مق
 (. 45، ص2015جودة احلياة )السلمي، 

 االقتصادي والسياسي:  ه. االتجا5.2

ود اجليد، واليت ينبغي اقتصاديا وسياسيا مفهوم جودة احلياة اخذ مرجعيته من مستوى أفضل للحياة، للشروط املادية للوج
وهو أحد املرشحني للرئاسيات خالل محلته االنتخابية الرئاسية  Hooverالي فرد ان حيققها ويصل اليها، حيث قام 

املواطنني بسيارة داخل كل مرآب، ودجاجة على كل صحن، كمؤشر  بوعد 1932يف الواليات املتحدة االمريكية عام 
 (81، ص 2014حياة مرتفعة )بوعيشة، لتحسني مستوى حيايت جيد او جودة 

 تعريف جودة الحياة: .3

 تعريف جودة الحياة لغويا: .1.3

معىن اجلودة يف اللغة: تعين اجليد ضد الرديء، جياد، وجيدات وجياد وجاد )جيود( جودة صار جيدا، واجلودة من أصلها 
الشيء: أي حسنه وجعله جيدا  من فعل جاد، اجلودة: جاد، جود، جودة، أي صار جيدا وهو ضد الرديء وجودة

 (. 98)البستاين، 

الفعل جود، اجليد: نقيض الرديء واجلمع جياد وجاد الشيء جودة، وجودة: ويضيف ابن منظور عن اجلودة يف اللغة من 
 (.215، ص1993أي صار جيدا وقد جاد جودة وأجاد: اتى باجليد من القول أو الفعل )ابن منظور، 

حليوية احلياة" فلفظ " احلياة" بداية يشري اىل وصف الوظيفة الصحية وا صدر اللغوي لكلمة "جودةلو حاولنا التعريف وامل
 (.110، 2009 شويخ،اليت متيز كون اجلسم حيا ام ميتا، ويشرتك االنسان مع باقي الكائنات يف خاصية احلياة )
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  تعريف جودة اصطالحا: .2.3

 CUMMINS "1996تعريف " كومنس 

)بن  الصحة النفسيةىل الصحة اجليدة او السعادة، او تقدير الذات، او الرضا عن احلياة او ودة احلياة ايشري مفهوم ج
 (.48، ص2014غضبان، 

 (1996تعريف الجوهري )

ذلك البناء الكلي الشامل الذي يتكون من جمموعة من املتغريات املتنوعة اليت هتدف اىل اشباع احلاجات األساسية لألفراد 
املتدفقة، ومبؤشرات  يشون يف نطاق هذه احلياة، حبيث ميكن قياس هذا االشباع مبؤشرات موضوعية تقيس القيمالذين يع

 (.38، ص2013ذاتية تقيس قدر االشباع الذي حتقق. )بكر، 

  GIANNIAS  "1998، و" جينياسLEHMAN "1998ويرى كل من " ليمان 

        د ) بن غضبانبالرفاهية واملتعة يف ظل الظروف اليت حيياها الفر ان جودة احلياة تتمثل يف الشعور بالرضا واالحساس 
 (.51، ص2014، 

 LITWIN "1999تعريف " ليتوين 

ال تقتصر جودة احلياة على تذليل الصعاب والتصدي للعقبات واألمور السلبية فقط، بل يتعدى ذلك اىل تنمية النواحي 
 (.48، ص2014)بن غضبان،  اإلجيابية

 BARGER "1999ارجر تعريف" ب

 تناقش الدراسات يف جمال جودة احلياة املستوى الوظيفي للفرد وتقييمه لشخصيته يف تأثريها على جودة احلياة )بن غضبان
 (.48، ص2014، 

 : (2006) تعريف عبد الفتاح واخرون

وإشباع إلحساس حبسن احلال "ميكن القول بان جودة احلياة تتضمن االستمتاع بالظروف املادية يف البيئة اخلارجية وا
احلاجات والرضا عن احلياة، وإدراك الفرد لقوى ومضامني حياته وشعوره مبعىن احلياة إىل جانب الصحة اجلسمية االجيابية 
وإحساسه بالسعادة وصوال إىل عيش حياة متناغمة متوافقة بني جوهر اإلنسان والقيم السائدة يف اجملتمع" )عبد الفتاح 

 .(2006واخرون،

 (: 2006تعريف مجدي عبد الكريم حبيب )
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هي شعور الفرد بالرضا والسعادة، واملقدرة على اشباع حاجاته، جلوانب شخصيته والتنسيق بينها، والتعلم املتصل للمهارات 
وين، عاواالجتاهات، وكذلك تعلم حل املشكالت، وأساليب التوافق والتكيف، واالستمرارية يف االهتمام باإلبداع والتعلم الت

 (.66، ص2018نمي مهاراته النفسية واالجتماعية من خالل االسرة، واملدرسة، واجلامعة، وبيئة العمل )محادنة، يمبا 

 (: 2006تعريف منسي وكاظم )

هي شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على اشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة ورقي اخلدمات اليت تقدم له يف اجملاالت 
 (.65، 2006، منسي، كاظمواالجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن ادارته للوقت واالستفادة منه ) يةالصح

 : (2009) تعريف جسام

درجة رضا او عدم الرضا اليت يشعر هبا الفرد اجتاه املظاهر املختلفة يف احلياة ومدى سعادته بالوجود اإلنساين، وتشمل 
ياة، كما اهنا تشتمل على عوامل داخلية ترتبط بأفكار الفرد حول حياته وعوامل ف احلملواقاالهتمام باخلربات الشخصية 

، 2009خارجية كتلك اليت تقيس سلوكيات االتصال االجتماعي، النشاطات، ومدى اجناز الفرد للمواقف )جسام، 
 (33ص

 (: 2012)تعريف إسماعيل صالح الفرا 

دوء والطمأنينة والبهجة، واالرتياح والرضا، وحسن احلالة الصحية ء واهلالصفاحالة عامة إجيابية يشعر خالهلا الفرد ب
 (.66، ص2012والنفسية، وتقبل وفهم الذات كما هي، والتوافق والتفاعل األكادميي واالجتماعي )الفرا، 

 (:2014)تعريف وفاء مصطفى محمد عليان 

من خالل ثراء البيئة، ورقي اخلدمات اليت تقدم له  اجاتهباع حشعور الفرد بالرضا، والسعادة، والرفاهية، والقدرة على اش
                يف اجملاالت الصحية، والنفسية، واالجتماعية، االسرية، والتعليمية مع حسن ادارته للوقت واالستفادة منه )عليان

 (.11، ص2014، 

 (: 2015تعريف مسعودي امحمد )

احلاجات، والرضا عن احلياة، واحلياة  سن احلـال، وإشـباعية واإلحساس حببالظروف املادجودة احلياة تتضمن االستمتاع 
العاطفية االجيابية إىل جانب الصحة اجلسمية االجيابية، وإحساسـه مبعىن السعادة وصوال إىل عيش حياة متوافقة بني جوهر 

 (.205، ص2015 مسعودي،اإلنسان والقيم السائدة يف اجملتمع )

 (:2016عد )يرفت ياسر سويتعريف م

نظرة الفرد حلياته حسب ما يراه من معايري يف جوانب احلياة املختلفة، وهو مفهوم نسيب خيتلف من شخص آلخر، وتوجد 
عوامل كثرية تتحكم يف حتديد مقومات جودة احلياة، منها الصحة العامة، واحلياة االسرية واالجتماعية والنفسية )مريفت 

 (.09، ص2016، 
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 ي: تعريف عبد المعط

رقي مستوى اخلدمات املادية واالجتماعية اليت تقدم ألفراد اجملتمع، والنزوع حنو منط احلياة اليت تتميز بالرتف، وهذا النمط 
من احلياة ال يستطيع حتقيقه سوى جمتمع الوفرة، ذلك اجملتمع الذي استطاع أن حيل كافة املشكالت املعيشية لغالبية 

 (.205، ص2015 ي،مسعودسكانه. )

 (:2017)تعريف صالح حمدان الحاج احمد 

مستوى قدرة الفرد على االشباع املعنوي الذي يعرب عن مدى إدراك الفرد ان يعيش حياة جيدة مستمتعا فيها بوجوده 
الشباع املادي اإلنساين ويشعر بالرضا والسعادة مبا يتيح له حتقيق ذاته، وقادرا على الصمود امام الضغوط اليت تواجهه، وا

بالوصول اىل املصادر املتاحة إلشباع هذه احلاجات بصورة مقبولة اجتماعيا، والنسيج البيئي املرتبط  لحاجات األساسيةل
 (42، ص2017بإشباع هذه احلاجات، وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها افراد العينة على استبيان جودة احلياة )امحد، 

 الحياة:مصطلحات مرادفة لجودة  .4

ت تستخدم كمفاهيم متصلة جبودة احلياة، وخاصة أن البعض يرى أهّنا جمرد تسميات اك عدة مصطلحايف احلقيقة هن
مصطلح نوعية احلياة  Happinessصورية تعرب عن مستوى معني يعيشه الفرد، فمنهم من يستخدم مصطلح السعادة 

Quality of Life  ومنهم من يستخدم مصطلح أسلوب احلياةStyle of Life منط احلياة  ن يستخدمومنهم م
Pattern of Life ( ،204، ص2016العفاسي .) 

 : Happinessالسعادة  1.4

هناك من يستخدم هذا املصطلح كمرادف جلودة احلياة خاصة أصحاب الرأي الربغمايت، يرون بان السعادة تشري اىل ان 
رف باهنا" وشعور إجيايب يوصف بكلمات احلياة جيدة وتندرج السعادة حتت مضلة علم النفس اإلجيايب ولكن عموما تع

التوازن الداخلي وهبا عدد من املشاعر اإلجيابية كالرضا، االبتهاج كالقناعة، اإلحساس بالرفاه او الرضا" او هي " حالة 
 (. 204، ص2016والسرور اليت ترتبط جبوانب أساسية للحياة مثل االسرة، العمل، والعالقات اإلجيابية )العفاسي، 

مكونات مستقلة فيما بينها: مكون انفعايل إجيايب )املتعة(،  ثالثفهوم بالتعددية الوظيفية، فهو يتضمن هذا امليتميز 
تقييمي )الرضا: أي تقدير الفرد ومدى جناحه يف حتقيق تطلعاته(، مكون سلوكي )التفوق: أي جناح  –مكون معريف 

ن النفسانيون الجتهادات واملقاربات اليت توصل اليها االخصائيو التقييم الذايت للفرد فيما خيص نشاطاته(. وبالرغم من ا
فيما خيص هذا املفهوم، اال ان هذا املفهوم بقي لوقت طويل مرتبط بالبحث عن املتعة، او اعتباره مرادفا ملصطلح العافية 

 (  2009 هبلول،)
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 :Quality of lifeنوعية الحياة  .2.4

احلياة بأنه جمموع مركب من تفاعل األبعاد املوضوعية والذاتية، وهذا نوعية مفهوم  Lawton (1991)ويعرف لوتون 
ما يتفق معه أمحد عبد اخلالق يف تعريفه بأن نوعية احلياة هي املستوى الذي يعيش فيه اإلنسان يف إطار البيئتني املادية 

ية مثل الدخل، والعمل، موضوع مؤشراتواالجتماعية، ومدى رضاه عنها، وسعادته هبا، وتشتمل نوعية احلياة على 
ومعدل الوفاة، واألمراض، واخلدمات املتاحة يف البيئة كالصحة واملواصالت، ومؤشرات ذاتية تشمل رضا الفرد عن هذا 

حتقيق  يفنوعية احلياة باملدى الذي يصل إليه الفرد  APAاملستوى وسعادته به. وقد عرفت مجعية علم النفس األمريكية 
: جودة املعيشة أو اللياقة النفسية هييبلغ الفرد نوعية حياة جيدة، فإنه يلزمه حتقق عدة أمور  ة ولكياحليا الرضا عن

)مثل املهارات(، وممارسة احلقوق، وعمل  الشخصيواملادية واجلسمية، واالرتباط بعالقات شخصية، ووجود فرص لالرتقاء 
تمع. وال شك أن نوعية احلياة هبذا املعىن الرحب تعكس مدى جملا يفة اختيارات أسلوب احلياة وحتديدها ذاتيًا، واملشارك

أمهية العمل على تقويتها ودعمها خصوصًا بالنسبة ملن لديهم مرض مزمن، أو مشكالت ارتقائية، أو مشكالت عجز 
 (2012خليل، ) نفسيأخرى، أو من خيضعون لعالج طيب أو 

  :Style of Life أسلوب الحياة. 3.4

السلوكيات والعادات اليت يتميز هبا الفرد وميكن تغيري أسلوب احلياة إذ مل يعد يتالءم مع  احلياة هو منط أسلوب         
 (.359، 2001، )الشربيين احلالة الصحية أو النفسية مع احتمال اإلصابة ببعض االضطرابات

 :Pattern of Lifeنمط الحياة  .4.4

( هو البيئة اليت خيتارها اإلنسان ليعيش فيها وكيفية تعامله Lifestyleة: أو ما يعرف أحيانا بــــــــــــنمط العيش )باإلجنليزي
معها كل حسب مقدرته ووضعه يف اجملتمع وقناعاته الشخصية. فنمط احلياة خيتلف من فرد إىل آخر. فمن يريد احلفاظ 

وأماكن التمريض، ويعيش ة مناســبة بعيدة عن التدخني قريبة من وســائل على صــحته خيتار منطا من احلياة يف بيئة صــحي
بعيدة عن الضـــــجيج وخيتار برناجما غذائيا مناســـــبا. كما أن هناك رب األســـــرة الذي يهتم بتنشـــــئة  عادة يف منطقة هادئة

اآلمنة. واألمثلة على منط هلم منط حياة يستطيعون النمو فيها بصورة صحيحة، فيختار هلم البيئة املناسبة و  فيهيئأطفاله، 
ــــا لصــــــورة الفرد وقيمه الذاتية والطريقة اليت يرى فيها  ا اإلجيايب ومنها الســــــليب. يعترب منط احلياةاحلياة عديدة منه انعكاســ

نفســه ويراه هبا اآلخرون. وهي منوذجا متكامال من النشــاطات ســواء أكانت هواية أو نوع من أنواع الرياضــة أو التســوق 
ضمنها اآلراء  ضا االهتمامات مثل األكل أو األزياء، ويدخلناسبات االجتماعية، وتشمل هذه اجملموعة أيأو حضور امل

 .(https://ar.wikipedia.org/wikiاالجتماعية واالقتصادية واحلكومية وغريها)
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 : Flowstateحالة التدفق  .5.4

 Optinual human experienceاخلربة اإلنسانية املثلى  دبيات علم النفس اإلجيايب متثلأومبعناها املوضوعي يف 
جتليات الصحة النفسية اإلجيابية وجودة احلياة بصفة عامة لكوهنا حالة تعين فناء الفرد يف املهام واالعمال  ألعلىاجملسدة 

يكون هذا مقرتنا حبالة شيء ما عدا املهمة اليت يقوم هبا و  يأنه يف حالة غياب عن الوعي بأكاليت يقوم هبا فناءا تاما،  
و انتصار أبداع إنساين إىل إمر له باجتاه املداومة واملثابرة ليصل يف هناية األالبتهاج والصفاء الذهين الدافع من النشوة وا

من نوع فريد بدون انتظار أي تعزيز مبعىن احلالة املطلوبة لذاهتا وميكن فيها وفيما تتضمنه من مصاعب سر للسعادة 
 (.126، ص2017ودة احلياة، بكوهنا تعطي قيمة ومعىن هلذه احلياة)دبلة، واالحساس جب

 جودة الحياة:والنماذج المفسرة ل النظريات .5

 ، لكن سنحاول اإلحاطة بكل ما هو مهم يف هذا العنصر:ختلف العلماء والباحثني يف تقسيم نظريات جودة احلياةإ

  :النظريات الفلسفية لجودة الحياة .1.5

 اإلحساس التلذذية: يات نظر  .1.1.5

حيدث هذا النوع من النظريات الفلسفية لتفسري جودة احلياة حباالت الوعي، االدراك وخربات وجتارب واالفراد، فالسعادة 
أو السرور يشريان لنوعية احلياة اجليدة، بينما األمل واحلزن يشريان اىل نوعية حياة سيئة، وهذا يسمح بالتنويع الفردي الكبري 

الن هناك أشياء خمتلفة حتقق السعادة للناس بطرق خمتلفة، ويسمح أيضا بوجود نوع من  قييم جودة احلياة اجليدةيف ت
        القياس املشرتك الن هناك على ما يبدو حاالت سلبية عامة من األمل أو املعاناة أو احلزن واليت يتفاداها االفراد )دبلة 

 (.127، ص2017،

 ل المعقولة: نظريات التفضي .2.1.5

 يعرف هذا النوع من النظريات الفلسفية جودة احلياة من ناحية الرضا الواقعي أو إدراك رغبات وتفضيالت االفراد العقالنية
، وهذه النظرية أكثر موضوعية بكثري من موضوعية اإلحساس واليت فيها ال يكون هناك حاجة لوعي الفرد بالتفصيالت 

ذه املعرفة( لكي تكون جودة حياته جيدة، فعلى سبيل املثال، لو انين ذهبت ون السرور من هال يلزم أن يك املنجزة ) او
اىل شيكاغو أثناء عاصفة ثلجية حلضور اجتماع سياسي لتحقيق العدالة، فنوعية حيايت تكون جيدة) أن رغبيت العقالنية 

نما يف حالة عدم حضوري نني للوطن، بيد، والبؤس واحلللعدالة حتققت( بالرغم من انين بشكل شخصي قد اشعر بالرب 
االجتماع والذهاب اىل احد الشواطئ الرتفيهية بدال من ذلك، فمن املمكن أن تتحسن جتربيت السعيدة ولكن نوعية 

ن حياة االفراد تكون جيدة عندما تتوافق حالتهم املوضوعية مع أحيايت ستكون منخفضة، وعلى هذا ترى هذه النظرية 
 (.128 -127، ص2017نية)دبلة ، رغباهتم العقال
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 نظرية االزدهار اإلنساني:  3.1.5

هذا النوع من النظريات الفلسفية حياول إسناد فهمنا للحياة اجليدة على حساب تلك الوظائف، والقدرات، واالمتيازات 
إىل املدى الذي ونتقن تلك القدرات، و واليت يكون معظمها مكتمل وبشكل جوهري لإلنسان، فإىل املدى الذي ننجز 

 فيه الظروف اليت تعوق او تضعف تلك القدرات، فإننا نزدهر كبشر.ننفي 

القدرات ال تتحقق عند الوالدة، كما اهنا  تلكأن ن هذا النوع من النظريات يكون له مكون تنموي بين بداخلهم، أكما 
ي يستطيع فيه عل مع االخرين، فإىل املدى الذن تتطور وتنمو بالتعليم والتفاأال تظهر اوتوماتيكيا بالغريزة، ولكن جيب 

 (.128، ص2017 دبلة،الفرد التواصل والنمو والتطور، فإن نوعية حياته تكون جيدة )

 نظرية النفعية: ال .2.5

 فكرة املنفعة يف القرن الثامن عشر، واقرتح التعريف التايل: Jeremy Benthamقدم جرمي بانثام 

سرور. أو متنع حدوث اإليذاء، األمل، الشر واحلزن. ويف القرن  يل اىل انتاج فائدة، مصلحة،املنفعة تعين أن ملكية شيء مت
ون مسامهات نظرية وتطبيقية قيمة ملفهوم املنفعة، وجادلوا وآخر  الفريد ستانليالتاسع عشر قدم جمموعة من االقتصاديني 

 يهدف إىل حتقيق احلد األقصى من سعادهتم أو منفعتهمبأن االفراد خيتارون بني اخلدمات والسلع التنافسية، واختيارهم 
ة، نوعية احلياة تتضمن ، وأن الفرد يستمد املنفعة من عدد كبري من األعمال االجتماعية واالقتصادية. وطبقا لنظرية النفعي
نيه، )وال تقتصر النفعية إشباع رغبات االفراد واجملتمع اجليد ويعرف باجملتمع الذي حيقق اقصى إشباع أو جتارب إجيابية ملواط

 (. 129 -128، ص2017 دبلة،على األمور املادية اخلام، فالكرم والسلوك اإليثاري ميكنها حتقيق الرضا( )

 نظرية ماسلو:  .3.5

قام إبراهام ماسلو بنشر كتابه عن سيكولوجية الوجود، ووضع نظريته لنوعية واليت مازالت تعترب نظرية  1962يف عام 
سبة لنوعية احلياة، لقد أسس ماسلو نظريته للتنمية والتطوير اجتاه السعادة والوجود احلقيقي على أساس مفهوم مالئمة ومنا

 رية.االحتياجات البش

فقد كانت فكرته بسيطة حيث أنك تستطيع  ،ف احلياة اجليدة الصاحلة على اهنا اشباع االحتياجاتلقد قام ماسلو بوص
 لقدرة على العمل عندما تشبع كل احتياجاتك.ان حتصل على السعادة، الصحة، وا

جات ن الشخص السعيد حقا يتسىن له اشباع االحتياجات الثمانية )االحتياجات الفسيولوجية، حاأعتقد ماسلو إلقد 
    األمن، حاجات االنتماء واحلب، وحاجات االحرتام والتقدير، احلاجة للمعرفة والفهم، حاجات مجالية، إدراك الذات

ق و ق والسمو(، ولسوء احلظ نفسه عرف ان عددا قليال هو الذي جنح يف ذلك، لذلك فإن إدراك الذات والتفو ، التف
 (.129، ص2017عليهما )دبلة ، والسمو يف مفهوم ماسلو كانا من النادر احلصول 
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 النظرية التكاملية لجودة الحياة:  .4.5

حياة ذات نوعية عالية، وهي  ياة اجليدة هي نفسها مثل العيش يفن جودة احلياة تعين حياة جيدة، واحلأترى هذه النظرية 
     و متعددة اجلوانب تتضمن مثاين نظريات واقعية هي: الرفاه، الرضا باحلياة، السعادة، معىن احلياةأنظرية جامعة شاملة 

وضوعية، كل هذه النظريات هي أوجه حلياة، إشباع احلاجات، العوامل امل، نظام املعلومات البيولوجية)االتزان(، إدراك قوة ا
 (.130، ص2017ن توضع على خط افقي تتحرك من الذايت اىل املوضوعي )دبلة خولة، أحلياة، واليت من املمكن ا

 
  (.131،ص2017)دبلة ،                 النظرية التكاملية لجودة الحياةملخص  (03) الشكل   
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 المنظور اإلنساني:  .5.5

 ن فكرة جودة احلياة تستلزم دائما االرتباط الضروري بني عنصرين ال غىن عنهما ومها: أاملنظور  يرى أصحاب هذا

 وجود كائن حي مالئم. •
املتبادل بني هذين ن ظاهرة احلياة تربز اىل الوجود من خالل التأثري وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا الكائن، أل •

 (85، ص2014 شيخي،ودة احلياة على مفهوم الذات )العنصرين، ولقد أكد هذا املنظور يف تفسريه جل
 ومن أكثر النظريات حداثة ضمن هذا املنظور: 

 (:(Ryff theorry,1989نظرية رايف  .1.5.5

حساسه إن شعور الفرد باجلودة يف احلياة ينعكس عليه يف درجة أتدور هذه النظرية حول مفهوم السعادة النفسية، اذ 
صفات، متثل هذه الصفات نقاط التقاء  ستد على ف يف ستة ابعاد حيث حيتوي كل بعبالسعادة اليت حددهتا راي

 لتحديد معىن السعادة النفسية:

ن يكون قادرا أن يكون مستقال بذاته، و أن يقرر مصريه، و أقدرة الفرد م: وصفاته تتمثل يف البعد األول االستقاللية -
ن يكون منظم يف سلوكه، ويقيم ذاته مبا بتناسب مع أمناسبة، و  ن يتصرف بطريقةأعلى مقاومة الضغوط االجتماعية، و 

 قدراته.
الذاتية للفرد، وقدرة الفرد على التحكم وإدارة نشاطاته وبيئته، وقدرته البعد الثاين التمكن الذايت: ومن صفاته الكفاية  -

اته النفسية واالجتماعية، وقدرته على على االستفادة من الفرص املتاحة له، وقدرته على اختاذ القرارات املالئمة حلاج
 اختبار قيمه الشخصية، وقدرته على التصرف مبا يتناسب مع معايري جمتمعه.

ثالث النمو الشخصي: ومن صفاته شعوره بالنمو واالرتقاء، وادراكه لتطور وتوسع ذاته، وانفتاحه للتجارب البعد ال -
ذاته وتطور سلوكه يوما بعد اخر، وتغري سلوكه بطريقة تزيد من  اجلديدة، واحساسه الواقعي باحلياة، وشعوره بتحسن

 الذاتية. تهمعرفته وفاعلي
 بية مع االخرين: ومن صفاته ثقته باألخرين من حوله، ورضا الفرد عن عالقاته االجتماعيةالبعد الرابع العالقات اإلجيا -

 تماعي، واظهاره للسلوك التواصلي مع االخرين.، وقدرته على التعاطف والتودد لآلخرين، واهتمامه بالتبادل االج
و اخلصائص املكونة أ، وقبوله بالسمات البعد اخلامس تقبل الذات: ومن صفاته اظهار الفرد توجها إجيابيا حنو ذاته -

ذاته املميزة،  لذاته السلبية واالجيابية، والشعور اإلجيايب حلياته املاضية، تفكريه اإلجيايب لذاته املستقبلية، وشعوره خبصائص
 اظهار النقد اإلجيايب لذاته.

ن يضع أمعىن للحياة املاضية واحلاضرة، و ن ميتلك املعتقدات اليت تعطي أالبعد السادس اهلدف من احلياة: ومن صفاته  -
، ان يكون ن تكون له القدرة على توجيه أهدافه احلياتيةأن يسعى لتحقيق غاياته يف احلياة، أأهدافا جتعل حياته هلا معىن، 

             ن صحته النفسية تكمن يف احساسه مبعىن احلياة )املضحيأن يدرك أحياته، قادرا على االدراك الواضح ألهداف 
 (.17-16، ص2017،
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ن أن جودة احلياة تكمن يف قدرة الفرد على مواجهة االزمات اليت تظهر يف مراحل حياته املختلفة، و أكما بينت رايف 
 (85، ص2014قق سعادته النفسية اليت تعكس شعوره جبودة احلياة )شيخي، ياة هو الذي حيتطور مراحل احل

 المنظور التكاملي: .6.5 

( اطارا نظريا تكامليا لتفسري جودة احلياة متخذا من مفاهيم السعادة 2003Anderson theoryوضع اندرسون )
Happiness  ومعىن احلياةife of meaning البايولوجي ، ونظام املعلوماتThe biological 

information system واحلياة الواقعية ،realizing life ق احلاجات ، ، وحتقيfulfillment of needs 
 ن النظرية التكاملية تضع املؤشرات التالية اليت تدل على جودة احلياة.أفضال عن العوامل املوضوعية األخرى، حيث 

ن يكون افكاراً كي أشخصيا ما يدور حوله، كما ميكنه من  مييقياته، جيعله الفرد حلن إدراك أىل إلقد أشار )اندرسون( 
 ، وان هناك ثالث مسات جمتمعة معاً تؤدي اىل الشعور جبودة احلياة:Life satisfactionيصل اىل الرضا عن احلياة 

 قيقه.االوىل: وهي تتعلق باألفكار ذات العالقة باهلدف الشخصي الذي يسعى الفرد اىل حت

 وجودي الذي ينتصف العالقة بني االفكار واالهداف.الثانية: املعىن ال

 الثالثة: الشخصية والعمق الداخلي.

 ويف ضوء هذه السمات، فان النظرية التكاملية تضع املؤشرات االتية الدالة على جودة احلياة:

 يتحقق باآليت: ن شعور الفرد بالرضا هو الذي يشعره جبودة حياته، وان هذا الشعور أ. 1
 ن نضع اهداف واقعية وان نكون قادرين على حتقيقها.أ -
 ن نسعى على تغري ما حولنا لكي تتالءم مع اهدافنا.أ -
احلياة، ألنه امر نسيب خيتلف باختالف ن اشباع احلاجات ال يؤدي بالضرورة اىل رضا الفرد واىل شعوره باجلودة يف أ. 2

 يعيشوهنا.االفراد واختالف الثقافات اليت 
وبعائلة تبث  ،هداف ناجحة هلا قيمةأجتماعية جيدة و إستغالل الفرد إلمكانياته يف أنشطة إبداعية وعالقات إن أ. 3

 (.762، ص2012اإلحساس باحلياة هو الذي يشعره باجلودة يف احلياة )مبارك، 
 المعرفي: رالمنظو  .7.5

 ني التاليتني: يركز هذا املنظور يف تفسريه جلودة احلياة على الفكرت

 األوىل: ان طبيعة االدراك لدى الفرد هي اليت حتدد درجة شعوره جبودة احلياة.

مل املوضوعية يف ن العوامل الذاتية هي األقوى تأثريا من العواإالثانية: يف إطار االختالف االدراكي احلاصل بني االفراد، ف
 (.763، ص2012درجة الشعور باجلودة يف احلياة )مبارك، 

 لى وفق ذلك ويف هذا املنظور يربز لدينا نظريتان حديثتان يف تفسري جودة احلياة مها: عو 
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 (:Lawton theor, 1999نظرية الوتن ) .1.7.5

 إدراك الفرد جلودة حياته تتأثر بظرفني:طرح الوتن فكرته عن جودة احلياة واليت تدور حول البيئة، حيث ان 

يطة بالفرد على ادراكه جلودة حياته، وتأثري البيئة على الظرف املكاين  للبيئة احملن هناك تأثريأأوال الظرف املكاين:  -
نه قد حيمل مؤشرات إجيابية مثل رضا الفرد عن أتأثريان، األول مباشر مثل التأثري على الصحة، والثاين غري مباشر اال 

 بيئته اليت يعيش فيها.
 لى ادراكه جلودة حياته تكون أكثر إجيابية كلما تقدم الفرد بالعمرطة بالفرد علبيئة احملين تأثري اأثانيا الظرف الزماين:  -

، كلما تقدم يف العمر كلما كان أكثر سيطرة على ظروف بيئته، وبتايل يكون هذا التأثري أكثر إجيابية على الشعور باجلودة 
 (.15، ص2017يف حياته )املضحي، 

 (:Schalook theory ,2002نظرية شالوك ) .2.7.5

 من اجملاالت الثمانية جلودة احلياة وهي:  لبتحديد ثالثة مؤشرات لك ،ن هناك حتليل جديدأذكر شالوك ب

 السعادة االنفعالية: ويقصد هبا الرضا ومفهوم الذات واخنفاض الضغوط.. 1
 ماعية.العالقات الشخصية: ويقصد هبا التفاعالت والعالقات االجتماعية واملساندة االجت. 2
 سعادة املادية: ويقصد هبا احلالة املادية والعمل والسكن.لا. 3
 النمو الشخصي: التعليم والكفاءة الشخصية واألداء.. 4
 السعادة البدنية: ويقصد هبا الصحة وانشطة احلياة اليومية ووقت الفراغ..5
 تقرير املصري: ويقصد هبا االستقاللية وحتقيق األهداف.. 6
 ابط االجتماعي واملشاركة يف األدوار االجتماعية.يقصد هبا التكامل والرت االندماج االجتماعي: و . 7
 احلقوق البشرية: ويقصد هبا احلقوق الفردية وحقوق اجلماعة.. 8

 ويف ضوء ما سبق تصور املؤشرات الثالثة جلودة احلياة كتايل: 

 ل الرضا والسعادة.الناحية الذاتية: ويقصد هبا التقييم الشخصي من خال -
الناحية املوضوعية: ويقصد هبا االحداث البيئية والتفاعل واألنشطة اليومية وتقرير املصري والتحكم الشخصي والتعليم  -

 واملهنة والسكن.
 (.15، ص2017الظروف اخلارجية: ويقصد هبا املعيشة والعمل )املضحي،  -
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   BUBOLZ :بيبولزنموذج . 8.5

م واسع لوصف الراحة النفسية أو عدم الراحة النفسية عند األشخاص هو احلياة مفه النظرية أن جودة ذاملنتمون هليرى 
 واالقتصاديةالنفسية  البيولوجية، الفيزيائية،احلاجيات  تلبية، ومن منظور الفرد فجودة احلياة تتجسد يف درجة وحميطهم

 علىالقدرة  لهاحمليط  هباالدرجة اليت  يهفحاجيات يتم اشباعيا من خالل املوارد املوجودة يف احمليط،  وهي، واالجتماعية
يتم قياس جودة احلياة بطريقة معيارية حسب السياق االجتماعي الذي وهبذا حاجيات الفرد.  لتلبيةاملوارد األساسية  تلبية

 (89، ص 2018)فواطمية،  دالفر  فيه يوجد

 BIGELOW :بيجيالو نموذج. 9.5

األدوار، فجودة حياة الفرد  ونظريةاحلياة  ا نظرية جودةمهموقفني نظريني و  لىعالنموذج يف تفسري جودة احلياة  هذايرتكز 
و لماس) هااحلاجات اليت حتدث عنوهي  مهاراته( )تنشيط الكفاءةو ) حاجاته اشباع)بالراحة ى الشعور العام لترتكز ع

Maslouواحمليط يقدم امكانيات  الذات، ديروتق والتقديرإىل االنتماء  واحلاجةتتمثل يف احلاجات الفيزيولوجية  ( واليت
فرد للالكفاءة. البد  وشروطامكانيات ترتبط بإنتظارات  يهو  ()الصداقة، الزوج، العمل...واجتماعية  ...(مسكن)مادية 

 يتوافق واشباعوعندما يعرف الفرد رضا  واإلداريةوكية لالس وجدانية،ال املعرفية، هاراتهم ىلبات اجملتمع علتطملأن يستجيب 
               )فواطمية جبودة حياة جيدة ويشعر هذه األدوار يتكيف مع حميطهإلشباع  ومهارةإىل كفاءة  ويتوصل همع حاجات

 (90، ص 2018،

 ZAUTRA : و زوترا REICHنموذج غيش . 10.5

ى ليرتكز ع نو منوذجمبعىن أ الفرد، اهاألحداث اليت يعيش مبجموعةى قناعة أن جودة احلياة ترتبط لذا النموذج عهيرتكز 
-le contrôleو الضبط املعريف هذه النظرية همبادئ  ومناحلياة،  ى جودةللتجارب الفرد ع واملعريفالتأثري الوجداين 

cognitif احلرية  ذههيريدون ذلك ف مفاألفراد يتصرفون إلجناز معني ألهن ،وك معنيليف التزام الفرد إلتباع س هريظ الذي
 (90، ص 2018)فواطمية،  مم يف تفسري مسار حياهتهى طريقتلا تأثري كبري عهل االختياري حرية ه
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 أبعاد جودة الحياة: .6

 بأهم ما توصلوا اليه:  اإلملامبعاد جودة احلياة ولكن سنحاول أاختلف العلماء واملؤلفني يف حتديد 

 ا:بعدين رئيسين هم Stewart &Kingوكنخ ستيورات  جودة الحياة حسب د. أبعا1.6

 عراض االكتئاب والقلق.أالبعد األول: جودة املعيشة االنفعالية: ويعين االدراك الذايت للفرد ملدى معاناته من  أ.

ىل مدى قدرة الفرد على أداء املهام ونشاطات احلياة اليومية )سعد رزيق إلبعد الثاين: جودة املعيشة اجلسمية: ويشري ا ب.
 (.36، ص2015مرزوق الفزي، 

 بعدين هما: Greenley & Greenbergجيرنلي وجرينبرج  جودة الحياة حسب داأبع .2.6

 جودة احلياة الذاتية: وتتضمن إدراك الفرد للرضا عن احلياة وتقاس من وجهة نظر الفرد. أ.
                جودة احلياة املوضوعية: وتتضمن خصائص املوقف الذي يعيش فيه الفرد، وتقاس بصورة موضوعية )هاشم ب.
 (.131، ص2001  ، 

ان لجودة الحياة    (Widar, Ahltrom &EK2003)وايدير واخرون  . أبعاد جودة الحياة حسب3.6
 أربعة ابعاد رئيسية: 

 لبعد اجلسمي: وهو خاص باألمراض املتصلة باألعراض.ا أ.
 اجلسمي.لبعد الوظيفي: وهو خاص بالرعاية الطبية ومستوى النشاط ا ب.
 باالتصال والتفاعل االجتماعي مع احمليطني. اعي: وهو خاصالبعد االجتم ج.
ة، واحلالة االنفعالية، واالدراك العام للصحة، العافية النفسية، والرضا عن يلبعد النفسي: هو خاص بالوظائف املعرفا د.

 (.36، ص2015احلياة والسعادة )الفزي، 
 متنوعة لجودةك ثمانية ابعاد الى ان هنا ( فيشيرSchalock 1996)شالوك  أبعاد جودة الحياة حسب. 4.6

 الحياة:

      جودة املعيشة االنفعالية: وتشمل الشعور باألمان، واجلانب الروحي، والسعادة، والتعرض للمشقة، ومفهوم الذات أ.
 و القناعة.أ، والرضا 

 سرية، واملساندة االجتماعية.األ احلميمية، واجلوانب الوجدانية، والعالقاتالعالقات بني األشخاص: وتشمل الصداقة  ب.
جودة املعيشة املادية: وتشمل الوضع املادي، وعوامل األمان االجتماعي، وظروف العمل، واملمتلكات، واملكانة  .ج

 االجتماعية واالقتصادية.
 ة، ومستوى اإلجناز.الرتقاء الشخصي: ويشمل مستوى التعليم، واملهارات الشخصيا .د
       الصحية، والتغذية واالستجمام، النشاط احلركي، مستوى الرعاية الصحية مية: وتشمل احلالةجودة املعيشة اجلس .ه

 ، التأمني الصحي، وقت الفراغ، نشاطات احلياة اليومية.
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 هداف والقيم.الذات، واألستقاللية والقدرة على االختيار الشخصي، توجيه ددات الذات: وتشمل اإلحم .و
         جتماعي واملكانة، خصائص بيئة العمل، التكامل واملشاركة االجتماعيةويشمل القبول اال لتضمني االجتماعي:ا. ز

 ، النشاط التطوعي، بيئة املسكن.
                2017حلقوق: وتشمل اخلصوصية، احلق يف االنتخاب والتصويت، أداء الواجبات، احلق يف امللكية )امحد، ا ح.

 (118-117، ص

 الحياة:مؤشرات جودة  .7

 مؤشرات قياس جودة احلياة فيما يلي: (Fallow field, 1990)فلوفيلد حدد 

 و الشعور بالسعادة والرضا.أو التوافق مع املرض، أاملؤشرات اجلسمية: وتظهر يف عدم شعور الفرد بالقلق واالكتئاب، . أ

عن ممارسة الفرد لألنشطة االجتماعية املؤشرات االجتماعية: وتتضح من خالل العالقات الشخصية ونوعيتها، فضال . ب
 والرتفيهية.

وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته، وحبه هلا، والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته، وقدرته على التوافق املؤشرات املهنية: . ج
 مع واجبات عمله.

االالم، والنوم، والشهية يف تناول املؤشرات اجلسمية والبدنية: وتتمثل يف رضا الفرد عن حالته الصحية، والتعايش مع . د
 (.65، ص2006، م، كاظمنسيالغداء، والقدرة اجلنسية )

 مظاهر جودة الحياة: .8

 :الحلقة األولى: العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال .1.8

 العوامل املادية: 1.1.8

       الجتماعية والزوجية والصحية، والتعليميةتشمل اخلدمات املادية اليت يوفرها اجملتمع ألفراده، إىل جانب الفرد وحالته ا
حيث تعترب هذه العوامل سطحية يف التعبري عن جودة احلياة، إذ ترتبط بثقافة اجملتمع وتعكس مدى قدرة األفراد على  ،

 التوافق مع هذه الثقافة.

 (:Well Bellingحسن احلال ). 2.1.8

ثري من الناس يقولون رب كذلك مظهرا سطحيا للتعبري عن جودة احلياة، فكويعترب هذا مبثابة مقياس عام جلودة احلياة، ويعت
 (.38، ص2016بأن حياهتم جيدة ولكنهم خيتزنون معىن حياهتم يف خمازن داخلية ال يفتحوهنا ألحد )حيي، 
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 الحلقة الثانية: إشباع الحاجات والرضا عن الحياة: .2.8

 :(Ful Fillment Of Iveedsإشباع وحتقيق احلاجات ) 1.2.8

يعترب أحد املؤشرات املوضوعية جلودة احلياة، فعندما يتمكن املرء من إشباع حاجاته فإن جودة حياته ترتفع و تزداد، و 
هناك حاجات كثرية يرتبط بعضها بالبقاء، كالطعام، واملسكن، والصحة، ومنها ما يرتبط بالعالقات االجتماعية كاحلاجة 

احلرية، و غريها من احلاجات اليت حيتاجها الفرد، واليت حيقق من خالهلا جودة  ب،و القوة،وإىل األمن، واالنتماء، و احل
و ال غىن عنه يف املسامهة يف فهم  هام،و يعترب تصنيف ماسلو لالحتياجات عنصر (. 42، ص2011اهلنداوي)حياته 

تتمثل يف اجملاالت البيئية و ما ياة، واليت جبوانب جودة احل هللعنصر، وعالقتأعمق جلودة احلياة من خالل العرض البياين 
 يقابلها من حتسني يف نوعية احلياة يف اجلوانب التالية:

 اجلوانب البيئية وتتناول سالمة البيئة الطبيعية. -

 اجلوانب األمنية وتتناول السالمة واألمن. -

 اجلوانب االقتصادية وتؤكد على حقوق الرفاهية املادية. -

 والقائمة على االنسجام االجتماعي والعدالة. ماعيةاالجتاجلوانب  -

 اجلوانب السياسية وتؤكد على احلرية وحقوق اإلنسان وكرامته. -

 (.38، ص2016اجلوانب الثقافية القائمة على خطط لتنمية القيم الثقافية )حيي،  -

 (: Satisfaction Of Lifeالرضا عن احلياة ) .2.2.8

نب الذاتية جلودة احلياة و الذي ميثل حكما أو تقوميا معرفيا عاما جلودة احلياة اليت يعيشها اجلواأحد  يعترب الرضا عن احلياة
الفرد، " و يعكس الشعور بالرضا أو )عدم الرضا( عن احلياة نظرة الفرد و تقديره أو تقوميه القائم بني خرباته و اجنازاته 

   أماله و تطلعاته يف وقت من األوقات من جهة أخرىو بني ن جهةالشخصية و ما استطاع أن حيققه يف أرض الواقع م
ما أجنزه فعال عند نقطة زمنية  ، و من هذه الزاوية يتحدد الشعور بالرضا باملسافة الفاصلة اليت يقدرها الفرد بنفسه بني

 (.39، ص2016معينة و بني أهدافه و طموحاته و رؤيته أو تصوره للعامل كما جيب أن يكون") حيي، 

 الحلقة الثالثة: إدراك الفرد القوى والمتضمنات الحياتية وإحساسه بمعنى الحياة: .3.8

 :((Life Potentialsالقوى واملتضمنات احلياتية 1.3.8 

  قد يري البعض أن إدراك القوى و املتضمنات احلياتية مبثابة مفهوم أساسي جلودة احلياة، فالبشر كي يعيشوا حياة جيدة
بتكارية الكامنة داخلهم، من أجل القيام بتنمية العالقات ستخدام القدرات والطاقات واألنشطة اإلإ، البد هلم من 

االجتماعية، وأن ينشغلوا باملشروعات اهلادفة، وجيب أن يكون لديهم القدرة على التخطيط، واستغالل الوقت إذ يؤكد 
ن األهداف الرتبوية اهلامه، ومن ه بأسلوب سليم مو االستفادة من ( على أن حسن إدارة الوقت2003بسيوين الربادعي )
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خالله يتمكن الطالب من اكتساب املهارات، و القيم و اخلربات الرتبوية و االجتماعية، و يتم إشباع اهلوايات، و الرتويـح 
هذا فإن ن النفسي. وعلى عن الذات و تنمية املواهب و القدرة على االبتكار و جتديد حيوية الطالب، وحتقيق التواز 

رة الوقت واالستفادة منه ميكن الفرد من إشباع حاجاته اجلسمية واالجتماعية والعقلية واالنفعالية مما ينعكس حسن إدا
 إجيابا على جودة حياته.

 :Meaning Lifeمعىن احلياة  2.3.8

ته ومواهبه وأن رين شعر بإجنازاة للمجتمع واآلخيرتبط معىن احلياة جبودة احلياة، فكلما شعر الفرد بقيمته وأمهيته بالنسب
 (.39، ص2016 ،حييشعوره قد يسبب نقصا أو افتقادا لآلخرين له، فكل ذلك يؤدي إىل إحساسه جبودة احلياة )

 الحلقة الرابعة: الصحة والبناء البيولوجي وإحساس الفرد بالسعادة: .4.8

 (:Health And Biological Stateالصحة والبناء البيولوجي ) .1.4.8

تعترب حاجة من حاجات جودة احلياة اليت هتتم بالبناء البيولوجي للبشر، والصحة اجلسمية تعكس النظام البيولوجي ألن 
 (.39، ص2016)حيي،  ووظائفها بشكل صحيح جيعل اجلسم يف حالة صحية جيدة وسليمةأداء خاليا اجلسم 

 السعادة: .2.4.8

ستمتاع واللذة، وهي نشوة النفس وحتقيق الذات، وهي شعور بالبهجة واالتتمثل يف الشعور بالرضا واإلشباع وطمأنينة 
تصورا شارحا للسعادة يف إطار علم النفس  (وةأبو حال)يشعر هبا الفرد عند إدراكه لقيمة متضمنات حياته. ويطرح 

 اإلجيايب كمؤشر جلودة احلياة.

 تتضمن السعادة كمؤشر جلودة احلياة أو حسن احلال أو الرفاه:

 The Pleasant Lifeاحلياة السارة أو املمتعة Positive Emotionاالنفعاالت اإلجيابية  -

 The Engaged Lifeحياة االندماج  Positive Characterالصفات أو اخلصائص اإلجيابية  -

  The Social Lifeاحلياة االجتماعية  Positive Relationshipالعالقات اإلجيابية  -

 Life The Meaningful)احلياة اهلادفة ذات املعىن  Positive Institutionsية املؤسسات اإلجياب -

 لقة الخامسة: جودة الحياة الوجودية: الح .5.8

واليت تؤدي بالفرد  ،تعترب الوحدة املوضوعية جلوانب احلياة، وهي األكثر عمقا داخل اإلنسان، وبإحساس الفرد بوجوده
خالهلا الفرد بوجوده وقيمته، حمور وجودنا فجودة احلياة الوجودية هي اليت يشعر من  إىل إحساسه مبعىن احلياة الذي يعد

ومن خالل ما يستطيع أن حيصل عليه الفرد من عمق للمعلومات البشرية املرتبطة باملعايري والقيم واجلوانب الروحية، 
 (.41 -40، ص 2016 )حيي، هبا الفرد، واليت يستطيع من خالهلا حتقيق وجودهوالدينية اليت يؤمن 
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 معوقات جودة الحياة:  .9

و القصور يف إطار النسق أىل مواطن الضعف إيتضمن البناء النفسي لكل فرد مكامن قوة ومواطن ضعف فإذا نظرنا 
االجتماعي العام الذي يعيش فيه االنسان ألمكن حتديد جمموعة من الظروف اليت تعيق الفرد عن حتقيق أحالمه وطموحاته 

و كموننا ملكامن القوة اليت لديه، فإنسان القرن احلايل يعيش يف عامل مليء بالتوترات واملشاحنات ووسائل أ وتسبب كفا
اجلسد ولكنها أثرت بالسلب على العقل والنفس والكثري من االمراض  حتاأر وجيا احلديثة اليت قد تكون التطور والتكنول

   (.13، ص 2016)املضحي،   ا كانت عليهقدميا عادت للظهور بشكل أكثر ضراوة مم ختفتااليت 

 توجد العديد من األسباب اليت قد تعوق الفرد عن الشعور جبودة احلياة ومنها: 

 احداث احلياة وضغوطاهتا وفقد الشعور مبعىن احلياة.. 1

 قلة الوازع الديين.. 2

 قلة اخلدمات اليت تقدم للفرد وعدم توفري رعاية صحية كاملة لألفراد.. 3

  (.13ص ،2016ة الذكاء الوجداين لألفراد يف التعامل مع املواقف املختلفة يف احلياة )املضحي، لق. 4

الصدمات اليت يتعرض هلا الفرد سواء كانت عائلية أو مالية واملشاكل النامجة  :من معوقات جودة احلياة أن سليمانترى 
يسهم بشكل أو بآخر يف إعاقة ها، حيث كل ما سبق ىل الذات أو احتقار إعن تقييم الذات واليت تنشأ من نظرة نقص 
 الفرد عن الشعور جبودة احلياة اليت يعيشها. 

ن العالقة وثيقة بني املرض واحلياة نفسها وبالتايل فهناك أعامل الصحة من معوقات جودة احلياة إذ  وتؤكد سليمان ان
ماعية تنعكس بدورها على احلالة الصحية وبني عالقة أكيدة بني ما يعانيه الفرد من مشكالت صحية أو مشكالت اجت

 (.321، ص2017مدى شعور الفرد جبودة حياته )بن خليفة، 

         ن هناك ظروف داخلية وخارجية قد تعوق الفرد عن الشعور جبودة احلياة مثل املرض، واالعاقاتأاب بكما يرى دي
ن التخلص من هذه املعوقات هو متكني أاالنفعالية، ويرى ، واخلربات احلياتية السلبية، ونقص املساندة االجتماعية و 

 نفعالية وتوفري رعاية طبية جيدة.إجتماعية و إ مصادر مساندة القدرات واملهارات واخلربات احلياتية اإلجيابية وتوفري

للفرد ن التخلص من هذه املعوقات من ناحية اجملتمع هو حتسني اخلدمات احلكومية وغريها املقدمة أوترى عجاجة 
 الزوجني واالبناء سرة فهي التنشئة السليمة لألبناء وتوفر االحرتام بنيما من ناحية األأوالتثقيف الصحي والرعاية اجليدة، 

                        واملرونة العاطفية بني الزوجني واستخدام الذكاء االنفعايل للتعامل مع املشاكل نتيجة ضغوط احلياة )املضحي
 (.13، ص2016 ،

ن البيئة االجتماعية احمليطة بالفرد تكون السبب األكرب وراء اخنفاض جودة احلياة بأبعادها أهذا وترى )مرمي شيخي( 
املختلفة، فالتوافق الغري فعال واحلزن الوجداين والعجز والقلق والغضب واملستويات املنخفضة للتفاعل واضطراب املزاج هلا 

ا تؤثر على ادراك السعادة والعالقات االجتماعية واالستقالل جودة احلياة لألفراد، ألهن تأثريات قد تكون حادة على مستوى
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 وتقدير الذات وكمية الطاقة الالزمة ملواجهة مشكالت احلياة او املشكالت النفسية ويتطلب اإلحساس باجلودة يف احلياة
                 شخصية)شيخية املختلفة وهذه اخلصائص الفهم الفرد لذاته وقدراته ومساته واستخدامها يف ادراك جوانب احليا، 
 (. 97-96،ص 2014، 

 قياس جودة الحياة: .10

نظرا لعدم وجود أبعاد ومؤشرات واضحة لقياس مفهوم جودة احلياة، لذا كان هناك حذر شديد لتصميم مقياس لقياس 
تخدموا الكثري من املقاييس لقياس جودة احلياة جودة احلياة مع ضرورة هذا املقياس، حيث جند العلماء والباحثني قد اس

 احث يقيس جودة احلياة حسب دراسته وحسب ختصصه. اال اهنم مل يتفقوا على مقياس موحد حيث جند كل ب

ويعترب قياس جودة احلياة من اجملاالت اليت ال زالت حتتاج اىل جهد كبري من املتخصصني فعلى الرغم من وجود العديد 
 ان غالبيتها ليست شاملة وتواجه العديد من االنتقادات مبرور الوقت ويصنف )تورجرسون من املقاييس اال
Torgerson جمموعات:  ثالث( هذه املقاييس اىل 

 املقاييس النوعية: وهي املقاييس املرتبطة مبواقف وظروف وعينات حمددة، واهداف حمددة. -1
 ول الصحة العامة للفرد وجماالت حياته املختلفة.املقاييس العاملة او الشاملة: وهي اليت تتضمن أسئلة ح -2
  تتضمن حول تفضيالت الفرد يف فرتات معينة.املقاييس املؤسسة على النفع والفائدة: وهي اليت -3

ن تقاس من خالل جمموعتني من املؤشرات اليت تشري اىل ارتفاع/ اخنفاض جودة أن جودة احلياة ميكن أويرى البعض 
 الشخصيةىل عبارة عن إدراك الرضا عن احلياة باعتبارها دالة شخصية ميكن حتديدها من وجهة النظر احلياة، واجملموعة األو 

ما اجملموعة الثانية فهي تتضمن خصائص الفرد يف وضعه احلايل، وميكن أويطلق عليها جمموعة جودة احلياة الذاتية،  ،
 (. 74، ص2013، نسيو ) قياسها بصورة موضوعية، ويطلق عليها جودة احلياة املوضوعية

ولقد الحظ الباحث بأن املقاييس تتبع الرأي الثاين، وهي تقسيم املقاييس اىل جمموعتني: ذاتية وموضوعية، ونذكر من 
 هذه املقاييس على سبيل الذكر ال احلصر: 

 Frisch (1992 :)مقياس جودة الحياة لفريش 

 ملجماال للحياة مثل الع 17قياس اجلودة الذاتية الذي يغطي وهو يقيس الرضا عن احلياة )جودة احلياة(، ويتضمن م     
، الصحة، ووقت الفراغ، والعالقات مع األصدقاء واألبناء، ومستوى املعيشة، وفلسفة احلياة والعالقات مع األقارب 

أو أمهية  املفحوص تقدير الرضا يف جمال معني من احلياة وكذلك قيمةواجلريان والعمل الوطين...اخل، حيث يطلب من 
 (.33، ص2014طاين، ذلك اجملال بالنسبة للسعادة العامة للفرد )حر 

 ( لجودة الحياة: 1995) Bernesمقياس بيرنس 

االسرية، والعمل، ويساعد هذا يشتمل املقياس على أربعة مقاييس فرعية مرتبطة بالشخصية، واحلالة االجتماعية، واحلالة 
 (.33، ص2014الحساس باإلجناز للفرد )حرطاين، املقياس على تقدير الرضا الشخصي، وا



 

 
88 

 الفصل الثاني: جودة الحياة 

 

 خالصة:

  اإلجيايب النفس بعلم مرتبط كمفهوم  الستينيات منذ احلياة جودة مبفهوم الباحثني اهتمامأن من هذا الفصل نستخلص 
 للجوانب النفس اءعلم أواله الذي الكبري للرتكيز كبديل األفراد حياة إىل اإلجيابية النظرة أمهية إىل استجابة جاء والذي ،

تقريبا كل اجملاالت على غرار اجملال  فشملت اإلطار، هذا يف البحث قضايا تعددت وقد األفراد، من حياة السلبية
 االجتماعي، الطيب، االقتصادي، السياسي. 

بيقية وفق مفهوم متعدد األبعاد ونسيب خيتلف من شخص آلخر من ناحيتني النظرية والتطوالحظنا أن مفهوم جودة احلياة 
مبجموعة  ن نقيسهأكن وأنه مي ت ورغبات الفرد،وهو يتغري مع تغري الوق املعايري اليت يعتمدها األفراد لتقومي احلياة ومطالبها

  اجلسمية لصحةجودة ا، جودة املعيشة املادية، العالقات بني األشخاص، جودة املعيشة االنفعاليةعلى غرار االبعاد  من
 ، البيئة.،جودة الصحة النفسية
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 متهيد
 .تعريف أ س تاذ الرتبية البدنية والرايضة -1

 .خصائص وصفات أ س تاذ الرتبية البدنية والرايضية -2

 .أ دوار ومسؤوليات أ س تاذ الرتبية البدنية والرايضية -3

عداد  -4  .دنية والرايضيةوتكوين أ س تاذ الرتبية البا 

 .الكفاايت املهنية الالزمة ل س تاذ الرتبية البدنية والرايضية -5

 .العنارص املؤثرة عىل أ س تاذ الرتبية البدنية والرايضية -6

 .حقوق أ س تاذ الرتبية البدنية والرايضية وتأ ثريها عىل كفاءته املهنية -7

 .البدنية والرايضيةكيفية تقومي أ س تاذ الرتبية  -8

 خالصة
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 تمهيد: 

أستاذ الرتبية البدنية والرياضية دورا أساسيا يف حياة التلميذ، مبا يعاد ان مل يفق دور االبوين فهو أب يرعى، وموجه  عبيل
اجلهل اىل عامل املعرفة، ومن عامل يأخذ بيد تالميذه، ينهض بالقوي منهم، ويقوي الضعيف، يعرب هبم وينقلهم من عامل 

ابتة أن ما يرتكه األستاذ يف تالميذه له أثر خطري، إذ انه يشكل حياهتم قائق الثوعل من احل اخليال اىل عامل احلقائق.
           املستقبلية وخيلق منهم لبنات تصلح لبناء اجملتمع، كما أنه احملور األساسي الذي تعتمد عليه الدولة يف تربية النشء

ثقافة واخلربة اليت تشكل منهم مواطنني يؤمنون بفلسفة ، وتعزيزهم بالعادات والتقاليد وروح املواطنة، ومدهم بألوان ال
 جمتمعهم. واجتاهات 

ويف هذا الفصل سنتطرق اىل تعريف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية، الصفات واخلصائص اليت جيب أن تتوفر فيه، مسئولياته 
 ية تقوميه.ته، العوامل اليت قد تؤثر عليه مما ينخفض رضاه الوظيفي ويف األخري كيفوواجبا
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 الفصل الثالث: أستاذ التربية البدنية والرياضية 

 تعريف أستاذ التربية البدنية والرياضة: .1

 (: 2008تعريف زينب على عمر )

              وزميل لكل مدرسمدرس الرتبية الرياضية هو احللقة املهمة بني التلميذ وإدارة املدرسة، فهو أخ كبري لكل تلميذ، 
حي، وملدرس الرتبية غري يعمل كل فرد فيه على السمو به من مجيع النوا، واملدرسون والتالميذ هم أسرة كبرية أو جمتمع ص

 (.78، ص2008البدنية والرياضية نصيب كبري جيب أن يؤديه لتحقيق تقدم هذا اجملتمع )عمر، 

 (: 2008تعريف ميرفت على خفاجة )

ال الرتبية الرياضية املدرسية وحجر الزاوية رب معلم الرتبية الرياضية هو الركن األساسي من أركان العملية التعليمية يف جميعت
     ف املناهج اليت ال تناوهلا التطور أو التعديل بالشكل الذي يتمشى مع طبيعة العصرفيها، فاملعلم اجليد حىت مع اختال

عن طريق تالميذه، حيث أنه يعمل على تنمية القدرات واملهارات املختلفة لدى املتعلمني  ، ميكن أن حيدث أثرا أيضا يف
 اىل الدور الريادي الذي يلعبه معلم الرتبية الرياضيةتنظيم العملية التعليمية ومعرفة حاجاهتم وطرق تفكريهم. هذا باإلضافة 

   طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسم حبب الوطن اجتماعي يساهم يف تطور اجملتمع وتقدمه عن -، فهو رائد رياضي
متكنهم من متابعة اكتساب املعارف وتكوين القدرات وغرس  ميذه بطرق العمل الذايت اليت، كما انه يعمل على تسليح تل

 (.173، ص2008القيم اخللقية واالجتماعية واجلمالية يف أنفسهم )خفاجة، 

 (: 2002تعريف امين أنور الخولي )

طالب والثقافة واجملتمع واملدرسة وجمال س الرتبية البدنية والرياضية هو الشخص الذي حيقق أدوارا مثالية يف عالقته بالمدر 
ى بصرية مدرس الرتبية البدنية ونظرته حنو نظامه األكادميي ومهنته كما يتوقف كذلك الرتبية البدنية والرياضية، ويتوقف عل

 (.145، ص2002الرتبوي املدرسي )اخلويل، على السياقات الرتبوية واملناخ 

 (:2007تعريف أحمد ماهر أنور حسن )

لرتبية الرياضية بشكل خاص املعلم الذي تتاح له الفرص العديدة للتأثري على التالميذ وتقدمي يد املساعدة هلم يف م امعل
تلفة(، وكذلك خارج الربنامج املدرسي خمتلف األوقات واألماكن داخل املدرسة )يف الفصل، امللعب، ساحات املدرسة املخ

كية ويزودهم باملعلومات العلمية والنظرية ويوجههم ملمارسة خمتلف األنشطة يف أوقات فراغهم إذ يكسبهم املهارات احلر 
 (.178، ص2007كية مبا يتناسب مع قدراهتم، واستعداداهتم لتحقيق النمو والتطور املتكامل املتزن )حسن، احلر 

 (:2011لدين متولى عبد اهلل )تعريف عصام ا

هذا الدور ملا را هاما يف املدرسة ولذا ال يستطيع أحد أن ينكر معلم الرتبية البدنية هو ذلك الشخص الذي يلعب دو 
ميتلكه من صفات القيادة احلكيمة كما أنه يعترب يف نفس الوقت من الشخصيات احملبوبة لدى التالميذ واليت تؤثر عليهم 

لبحوث والدراسات امل معهم بأسلوب العطف واللني والصرب واحلزم والكياسة، ولقد أكدت الكثري من اوذلك ألنه يتع
ميذ ملا ميتلك من مؤهالت جتعله ملما بطبيعة التالميذ أن شخصية معلم الرتبية البدنية تلعب دورا هاما بالنسبة للتال
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حي اجلسمية والنفسية واالجتماعية وبالتايل ينعكس على أن النفسية واالجتماعية وذلك يساعد يف تربية التالميذ من النوا
 (.279، ص 2011اجلسم والنفس )عصام الدين متوىل عبد اهلل، ينشا التالميذ أصحاء 

 (:2013تعريف عبد القادر عثماني )

الكالسيكي أربع سنوات  أستاذ ختصص الرتبية البدنية والرياضية متخرج من معاهد الرتبية البدنية والرياضية اجلزائرية بالنظام
 (.28، ص2013ثالث سنوات )عثماين،  LMDدراسة وبنظام ل م د 

 (: 2004تعريف حمدي محمد )

يقصد مبدرسي الرتبية البدنية والرياضية األفراد الذين ميتهنون بالتدريس يف جمال الرتبية البدنية والرياضية يف املؤسسات 
 (. 48، ص2004 محدي،الرتبوية وخاصة املرحلة الثانوية )

 (:2010تعريف بشيري بن عطية )

جة توظيفه ملا يلي: املؤهل العلمي الذي حصل عمله الرتبوي على الوجه االكمل نتيهو الفرد الكفء القادر على ممارسة 
تائجها. وميكن عليه يف جمال ختصصه، اخلربة املهنية الفعلية الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية، القيام بأحباث علمية ونشر ن

لتخطيط دائما ويأخذ شؤون احلياة باجلدية القول من جهة ثانية هو ذلك الشخص اهلادئ املتزن واحملافظ، مييل اىل ا
                  2010ل العلمي اجليد، ويكون دائم النشاط واحلركة )بن عطية، املناسبة ويساعد التالميذ على حتقيق التحصي

 (.97، ص

 (:2008هادي بن زيادة )تعريف محمد الم

تأثريا على التالميذ ليس فقط من جانب ختصصه وإمنا يتعدى  مدرس الرتبية البدنية والرياضية هو أكثر املعلمني يف املدرسة
إىل واجبات تربوية أخرى من خالل األنشطة البدنية والرياضية، اليت هتدف اىل تشكيل القيم واألخالق الرفيعة لدى  ذلك

 (.55، ص2008كساهبم القدرات البدنية والنفسية والعالقات االجتماعية )بن زيادة، التالميذ، وا 
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 خصائص وصفات أستاذ التربية البدنية والرياضية: .2
جيب أن يعرف كل معلم ان كرامة مهنته تتطلب من أن ميتلك عددا من الصفات اجلسمية والنفسية والعقلية، اليت جتعله 

رها حيافظ على استمرار مهنته وتأمني منوها، وهلذا جيب أن يتوافر فيه عددا من الصفات لكي يكون صاحلا لعمله، نذك
 فيما يلي: 

وأن يكون على صلة حسنة بالتالميذ، ومثاال للعدالة، النزاهة، الكمال، وأن يكون  أن يكون أبا قبل أن يكون معلما،. 1
 خملصا يف عمله.

 أن يكون قادرا على التعليم، حسنا يف إدارته، غزير املادة، منظم التفكري.. 2
 ية منظمة، تشويق.أن يعمل بروح الرتبية احلديثة من تعاون، حر . 3
 رة على ضبط النفس(.أن يتمكن من ضبط عواطفه )القد. 4
 أن يعتين مبظهره، وملبسه، وشكله.. 5
 أن ميتلك القدرة على حفظ النظام دون تعنت.. 6
 (.178، ص2007أن يتقبل الطبيعة البشرية، وحياول هتذيبها، ويراعي الفروق الفردية بني تالميذه )حسن، .7

 جودها لدى المعلم وتقسم هذه الصفات او الخصائص الى: فات البد من و هناك خصائص وص

 أ/ صفات معرفية )قدرات(.

 ب/ صفات شخصية )مسات(.

 الصفات المعرفية: أ. 
لقد اكدت معظم األحباث والدراسات، أنه البد من توافر حد معني من الذكاء لدى املعلم، كي يتمكن من عملية 

 البد أن يتمتع املعلم بصفات وقدرات أخرى مثل:جانب هذا احلد من الذكاء،  التعليم. وإىل

معرفة ميدان ختصصه األكادميي: أي أن يكون لديه إدراك تام للمادة أو املوضوع الذي يقوم بتعليمه، وأن يكون . 1
 متمكنا من ذلك.

 ية املقررة واملطلوبة)الطالقة(.القدرة على التعبري عما يريد توصيله اىل التالميذ من املادة الدراس. 2
القدرة على املواءمة بني نقل األفكار الواجب إعطاؤها، واملستوى العقلي للتالميذ، ويقصد بذلك موائمة املواضيع . 3

 املعطاة، ومتوسط عمر التلميذ العقلي.
ليمها تدرجييا )من السهل اىل القدرة على ترتيب وتنظيم مواضيع الدرس، واختيار املواد، او املواضيع املناسبة وتع. 4

 الصعب فاألكثر صعوبة، او من البسيط اىل األقل بساطة(.
 الصفات الشخصية: ب. 

 لديه املهارة يف التعليم.. 1

 واضح يف طريق التعليم.. 2
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 مهتم بعمله ومواظب عليه.. 3

 متابع لكل جديد يف املوضوع الذي يعلمه.. 4

 التالميذ.لديه االهتمام مبشاعر . 5

 يثري عقوهلم للبحث والتفكري.. 6

 (120، ص 1994متفاعل مع قدرات التالميذ واستعداداهتم ومتجاوب معهم )جردات، . 7

في دراسة مجلس المدارس بإنجلترا، ويلز، أفادت النتائج ان صفات مدرس التربية البدنية التي نالت أعلى ترتيب 
 ب التالي:والمدرسات كانت بالترتيبين عينة كبيرة من المدرسين 

 القدرة على كسب احرتام وثقة التالميذ.. 1
 القابلية يف توصيل األفكار.. 2
 القدرة على اإلحياء بالثقة.. 3
 التمكن املعريف للمادة.. 4
 (.153، ص2002مستوى عال من األمانة واالستقامة )اخلويل، . 5

كيات مدرسي التربية البدنية والرياضية األردن، أوضحت ان صفات وسلو في  1993وفي دراسة أجراها حازم النهار 
 كما يفضلها الطالب هي:

 الكفايات المهنية:أ. 

 يشجع الطالب كثريا على ممارسة الرياضة.. 1
 يهتم بآراء الطالب.. 2
 يشارك يف التطبيق امليداين.. 3
 ينظم البطوالت الرياضية املدرسية.. 4
 اجليد. يوضح فائدة التمرين. 5
 كل جيد.يشرح املهارة بش. 6
 حيضر األدوات واألجهزة قبل الدرس.. 7

 الكفايات الشخصية: ب. 

 عادل يف إعطاء الدرجات.. 1
 مهذب.. 2
 مرح.. 3
 لطيف دائما.. 4
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 يتفهم ميول وحاجات الطالب.. 5
 يساهم يف إجياد عالقات اجتماعية بني الطالب.. 6
 (.154، ص2002لديه مسعة رياضية جيدة )اخلويل، . 7

، حيث طلب من المدرسين اإلنجليز ان يرتبوا الصفات المثالية لمدرسي Hendry 1985هندري وفي دراسة 
 التربية البدنية الناجح فكانت: 

 اإلملام باملوضوع.. 1
 القدرة على اكتساب احرتام التالميذ.. 2
 القدرة على توصيل األفكار.. 3
 الطاقة على حتمل العمل الشاق.. 4
 معرفة التالميذ.. 5
 التنظيم اجليد.قدرة على ال. 6
 القدرة على اإلحياء بالثقة.. 7

 وفي قائمة مجلس كاليفورنيا إلعداد المعلمين كانت الصفات الرئيسية للمعلم هي: 

 أن يكون قادرا على تعليم تالميذه.. 1
 أن يرشد ويوجه الطلبة حبكمة.. 2
 أن يساهم بفاعلية يف أوجه النشاط املدرسي.. 3
 الرتاث الثقايف. ذ على فهميساعد التالمي. 4
 (.179، ص2007)حسن،  يساعد على تكوين عالقات طيبة بني املدرسة واجملتمع. 5

مصطفى السايح محمد( صفات أستاذ التربية البدنية والرياضية الى  -بينما قسم كل من )ميرفت عل خفاجة
 الصفات التالية:

 -7النظام. -6الروح االجتماعية. -5فة.النظا -4صحة اجلسم.-3سالمة اجلسم واحلواس.-2التعليم. -1
            الثقافة العامة )مريفت على خفاجة -10املادة التعليمية  -9اخلصائص العقلية. -8اخلصائص اخللقية.

 (.152، ص2008، 
على طلبة كلية حركة االنسان في لشبونة،  Dinis & Carvalho 1992وفي دراسة دنيس، كارفالهو 

 دراسة أن مفهوم المدرس الجيد لدى طالب الكلية يتمثل في:ئج الأوضحت بعض نتا

 .%75.40القدرة التدريسية . 1
 .%46.20اخلصائص الشخصية واالجتاهات . 2
 (.155 -154، ص2002)اخلويل،  %22.60االرتقاء بالتعليم وتنمية املهارات . 3



 

 
97 

 الفصل الثالث: أستاذ التربية البدنية والرياضية 

مجموعات  3وصنفت الى صفة(  17اختصرت الى ) -صفةJames Olver (25  )بينما حدد جيمس اولفير 
 هي:

 القدرة التعليمية:أ. 
 القدرة على مقابلة مشكالت النظام.. 1
 القدرة على خلق مواقف تعليمية.. 2
 القدرة على إثارة احلماس.. 3
 القدرة على احلصول على نتائج ملموسة.. 4
 القدرة على املالحظة.. 5
 النزول اىل مستوى التالميذ.القدرة على . 6

 لمعلم: شخصية اب. 
 املظهر اخلارجي.. 1
 اإلخالص.. 2
 االستقاللية والتلقائية.. 3
 احلساسية.. 4
 حتمل املسؤولية.. 5
 املشاركة الوجدانية ومراعاة شعور االخرين.. 6

 التمكن من المادة: ج. 
 السلوكية.اإلملام جبوانب املادة من مجيع جوانبها . 1
 ود تلك القدرات.معرفة القدرات الفسيولوجية للتالميذ وحد. 2
 القدرة على حتديد الدرس.. 3
 القدرة على تنظيم اخلربات املرتبطة.. 4
 (.180، ص2007القدرة على الشرح وااليضاح )حسن، . 5

كانت هذه صفات المدرس الناجح كما تناولتها العديد من الدراسات ولكن هذه الدراسات لم تتوقف عند البحث 
تدت لتبحث في الصفات السلبية أيضا التي ال تجعل المدرس محبوبا من عن صفات المدرس الناجح وانما ام

 تالميذه، ومن اهم الدراسات التي تناولت هذه الموضوع نذكر: 

 لبول وتي: دراسة أ. 
 الطبع السيء وعدم التحمل.. 1
 التحيز وامليل اىل التفضيل.. 2
 عدم مساعدة التالميذ.. 3
 غري معقول يف متطلباته.. 4
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 اىل االكتئاب والتفرد.ميال . 5
 ميال اىل التحامل.. 6
 مظهره غري جذاب.. 7
 عدم الصرب واملرونة.. 8
 الغرور.. 9

 السيئة.استخدام االلفاظ . 10
 عدم التحمل.. 11
 (.248-247، ص2011نقص روح الدعابة )عصام الدين متويل عبد اهلل، . 12
 دراسة رمزية الغريب:ب. 

 رية التالميذ على املخطئ.الشراسة والقسوة وإثارة سخ. 1
 عدم التمكن يف املادة وعقم الطريقة.. 2
 التالميذ.التحيز وعدم املساواة يف املعاملة بني . 3
 عدم العناية باملظهر.. 4
 الدكتاتورية وعدم احرتام آراء الطالب.. 5
 (.248، ص2011د اهلل، عدم احرتام القوانني املدرسية وعدم احملافظة على املواعيد )عصام الدين متويل عب. 6

 دراسة هارت: ج. 

 عبوس ال يبتسم، يفقد هدوئه. . 1
 ال يشرح الدرس وعمله غري خمطط.. 2
 متحيز يقرب اليه بعض التالميذ. .3
 متعايل متغطرس.. 4
 سيئ التصرف.. 5
 ال يتحكم يف الصف.. 6
 (.249، ص2011ال يلتزم باملوضوع )عصام الدين متويل عبد اهلل، . 7

 ومسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية:أدوار  .3

 أدوار أستاذ التربية البدنية والرياضية: .1.3

حتدث عمليات تطور املناهج يف املراحل التعليمية املختلفة من وقت إىل اخر، كمطلب ضروري الرتقاء التعليم، وحتقيق 
اليت تقع املختلفة، وبالتايل تتعدد الواجبات واملسئوليات  فلسفته وأهدافه، لذا تتغري أدوار املعلم وتتعدد ملواكبة التطورات

 على املعلم.
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وأهم أدوار املعلم هي: أنه ناقل للمعرفة، مسئول عن النمو املتكامل للتالميذ، متمكن من كفاءات التدريس املختلفة، 
بوي، مشارك يف عملية اإلدارة متابع للتغريات احلديثة يف حمتويات املناهج الدراسية، مشارك يف عمليات التجديد الرت 

حفظ النظام، مسئول عن تقومي املتعلمني، باحث، عضو يف مهنته، عضو يف اجملتمع، مشارك يف املدرسية، مسئول عن 
 (.101 -100، ص2014 عفاف،ختطيط املنهج، موجه للثقافة، منفذ للمنهج )

متطلبات ى أداء مهامه املختلفة بكفاءة وتتناسب مع ولقد حدد العديد من علماء الرتبية أدوار املعلم واليت تساعده عل
 العصر الذي نعيش فيه.

 كمشارك في تخطيط المنهج، وتخطيط المواقف التدريسية: أستاذ التربية البدنية والرياضية  دور  .1.1.3

املنهج، ويعرف حيث يعد املعلم من أهم املسامهني يف ختطيط املنهج، ويرجع ذلك اىل ان املعلم هو املسئول عن تنفيذ 
جيعله قادرا وضع احللول واملقرتحات لنقاط الضعف واملشكالت اليت تعرتض حتقيق اهداف  نقاط القوة والضعف فيه، مما

 (.181، ص 2007املنهج الدراسي )حسن، 

وذلك ودور املعلم كمشارك يف ختطيط املنهج قد خطا خبطوات لألمام، ولكن ال يقوم حىت االن بدوره املتوقع بكفاءة، 
    الفرص املناسبة ليكتسب مهارات التقومي واحلكم على املناهج وتطويرها )عفاف  راجع اىل أن برامج إعداده مل توفر له

 (.102، ص2014، 

 دور املعلم يف ختطيط املواقف التدريسية يتطلب ما يلي: 

 التخطيط للمنهج وللوحدة الدراسية.. 1

 ختطيط الدروس اليومية.. 2

 للدروس اليومية.نشطة والوسائل التعليمية الالزمة ختطيط األ. 3

 دراسة مستويات التالميذ وقدراهتم.. 4

 صياغة أهداف الدروس وتنوعها.. 5

 حتديد أساليب وإسرتاتيجيات التدريس.. 6

 (.181، ص 2007حتديد أساليب ووسائل التقومي املختلفة )حسن، . 7

 المعلم منفذ للمنهج: .2.1.3

أمهية دوره يف تنفيذ املنهج، وترجع أمهية دور املعلم كمنفذ للمنهج  علم يف تنفيذ املنهج الدراسي، تتضحبتفحص أدوار امل
)امحد ماهر أنور  إىل أن املعلم هو العامل الفعال يف توفري الشروط الالزمة، والظروف البيئية املناسبة لتنفيذ املنهج الدراسي

 (.181، ص 2007حسن، 



 

 
100 

 الفصل الثالث: أستاذ التربية البدنية والرياضية 

 املنهج يتطلب ما يلي: دور املعلم يف تنفيذ 

 توفري التجهيزات واملواد والوسائل التعليمية الالزمة للتعليم.. 1

 هتيئة عقول التالميذ للتعلم وإثارة تفكريهم.. 2

 تقدمي املعلومات واألفكار الرئيسية للدرس.. 3

 توجيه التالميذ اىل األساليب واإلسرتاتيجيات الالزم استخدامها.. 4

 لياقة البدنة بصفة عامة.تنمية عناصر ال. 5

 إكساب املهارات الرياضية واحلركية املختلفة.. 6

 تنمية املقدرة على استخدام قواعد وقوانني األلعاب الرياضية املختلفة.. 7

 تعزيز وتدعيم تعلم التالميذ.. 8

 متابعة أنشطة التالميذ، أعماهلم، وواجباهتم.. 9

 استخدام تقنيات التعليم وتوظيفها.. 10

 (.182 -181، ص 2007قومي تعلم التالميذ ومنوهم )حسن، . 11

 وفي ضوء دور المعلم في تنفيذ المنهج ينبغي عليه: 

 متابعة التغيرات في محتويات المنهج:  .أ

من واجبات املعلم كمنفذ للمنهج متابعة التغريات اليت حتدث يف حمتوى املناهج، حيث تستند تلك التغريات إىل التطورات 
 ة والتكنولوجية احلديثة، واىل تطور الفكر الرتبوي، وطبيعة عملية التعلم وشروطها.العلمي

ولكي يقوم املعلم بدوره يف متابعة التغريات يف حمتويات املناهج الدراسية، فعليه متابعة االجتاهات احلديثة للمناهج واجملاالت 
جتعله مطلعا على املعلومات احلديثة بصورة دائمة وملما تابعة اجلديدة اليت تفرضها طبيعة التطورات العلمية، فهذه امل
 بالتطبيقات العلمية املختلفة وأمهيتها بالنسبة للمجتمع.

وهذا يساعد املعلم يف اإلجابة على استفسارات وأسئلة التالميذ عن بعض املعلومات املتطورة، مما يزيد اقتناع التالميذ 
 (.104، ص2014عفاف، مبعلمهم وتقبلهم ملادته الدراسية )

 المعلم مستخدم للتقنيات التربوية:  .ب

تعترب التقنيات الرتبوية عنصرا رئيسا من املنهج مبفهومه الواسع، واملعلم هو املستخدم الرئيسي هلا أثناء عملية التعليم 
 والتعلم.
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ظل استخدام تكنولوجيا التعليم، وهي لم يف وللتقنيات أمهية كبرية يف العملية التعليمية وحتدد أربعة أمناط رئيسية لدور املع
دوره كمخطط الستخدام هذه املوارد، ودوره كموجه ومرشد )يف حالة استخدام األجهزة التعليمية(، ودوره يف االشراف 

 على التالميذ ومساعدهتم على حتقيق املسئوليات املطلوبة منهم )يف حالة وجود مركز للوسائل التعليمية يف املدرسة(.

يتضح أمهية استخدام معلم الرتبية الرياضية للتقنيات الرتبوية والوسائل التعليمية لإلسهام يف حتقيق أهداف التعليم ا سبق ومم
 (.104، ص2014بصفة عامة )عفاف، 

 المعلم مقوم للمنهج ونمو المتعلمين:. 3.1.3

  رفة مقدار ما حتقق من أهداف تدريسيةاىل مععملية( يهدف التقومي فيها  -ففي تدريس املواد املختلفة سواء كانت )نظرية
، وميكن ان يتبني منها مدى ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات، اجتاهات، قيم وما طرأ عليهم من منو يف تفكريهم 
نتيجة دراستهم للمهارات املختلفة، والتقومي هو عملية حتدد اىل أي مدى وبأي درجة من اجلودة استطاع الفرد أن حيقق 

به من عمل، وهي من األدوار املهمة اليت حيتاجها املعلم إضافة اىل كونه ناقدا، ذا اجتاه نقدي ملستوى التعليم  ما قام
 وإجراءاته.

       ولكي حيقق التقومي الفائدة املرجوة منه، البد أن يكون شامال، ويأخذ يف االعتبار مجيع النواحي املتعلقة بنمو املتعلم
كون كذلك مستمرا بأن يصبح جزءا متكامال مع التدريس يسري معه جنبا اىل جنب، كما جيب وأن ي ، وبتغيري سلوكه،

 (.183، ص 2007أن يكون التقومي دميقراطيا، أي يأخذ يف االعتبار آراء كل من له صلة بعملية التدريس )حسن، 

 يسيني مها: رين رئ( دو 2002وتضيف كل من مكارم حلمى أبو هرجة، سعد زغلول، أمين عبد الرمحان )

 دور مدرس التربية الرياضية تجاه التالميذ:. 4.1.3

 ميكن تلخيص دور معلم الرتبية الرياضية جتاه التالميذ وفقا ملا يلي: 

 القدرة على فهم خصائص منو التالميذ البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والنفسية.. 1

 اعد على ممارسة احلياة العملية.املتزن الذي يساملسامهة يف النمو الشامل . 2

 مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف مجيع اجلوانب البدنية والنفسية واالجتماعية واختيار األنشطة املناسبة لذلك.. 3

 اكتشاف ما لدى التالميذ من مواهب رياضية وتشجيعهم على تنمية هذه املواهب.. 4

 لرياضية.تنفيذ منهج الرتبية ا. 5

 تعاون مع إدارة املدرسة وأعضاء هيئة التدريس يف حل مشاكل الطلبة.ال. 6

 اإلشراف على النشاط الرياضي وتوجيه كل تلميذ ملا يرغبه.. 7

 (.115، ص2002 مكارم،عمل تقومي دوري للتالميذ ). 8
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 دور مدرس التربية الرياضية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه: .5.1.3

 البيئة وخصائصها والعالقات بينها.أن يكون على دراية بظروف . 1

 أن تكون املدرسة اليت يعمل فيها مركز إشعاع تربوي وثقايف وتعليمي واجتماعي يف جمتمعه.. 2

 باجملتمع ويساهم يف تنشيط األندية الرياضية واالجتماعية لتحقيق أهدافها.ضرورة االشرتاك يف نواحي النشاط الرياضي . 3

 اب، ويتصف باخللق القومي.أن يكون قدوة حسنة للشب. 4

أن يكون ذا شخصية قادرة على جذب التالميذ لالشرتاك يف األنشطة اليت تساهم يف رفع مستوى اجملتمع الذي . 5
 يعيش فيه.

معه من حيث أصوهلا التارخيية واجتاهاهتا ومشكالهتا وأهدافها الن ذلك يعترب أساسا لوظيفته أن يكون ملما بثقافة جمت. 6
 (.116 -115، ص2002)مكارم، 

أن أدوار املعلم تأثرت ضيقا او اتساعا، عمومية او حتديدا بتطوير عملية التعلم  سالمة السيد الخميسي"ويرى السيد "
 لتعلم وما يتوقعه اجملتمع من املعلم نفسه حنو أبنائه، وحنو عملية التعليم.ذاهتا، كما تأثرت بنظرة اجملتمع اىل ا

 م في التعليم المعاصر تتلخص فيما يلي: لذلك يرى أن أدوار المعل

 المعلم كمختص أكاديمي: أ.

          جزئياهتا املعرفيةإن الدور األكادميي والعلمي يفرض على املعلم أن يكون متمكنا من مادة ختصصه، ملما مبختلف 
ء مرحلة إعداده، باإلضافة اىل ذلك فانه ، املعلوماتية، املهارية وهذا ال يتحقق اال إذا اعد املعلم اعدادا علميا متعمقا أثنا

 مطالب دائما بالتعليم املستمر والتعلم الذايت من خالل القراءة واالطالع يف جمال ختصصه، وحضور برامج ودورات تدريبية
 (.184، ص 2007)حسن،  أثناء اخلدمة مبختلف أشكاهلا )حماضرات، ورش عمل، تعلم عن بعد، تعلم موجه(

 في طرق التعليم: المعلم كمختص  ب.

فلكل مرحلة عمرية للتالميذ طرائق وأساليب تعليمية مالئمة وختتلف عما حتتاجه املراحل األدىن او األعلى، واملعلم ليس 
 تالميذه بل هو صاحب طريقة يعلم هبا ومن خالهلا. جمرد حامل معرفة تفوق

 وهناك ثالث جمموعات رئيسية من طرق التعليم والتعلم:

 وىل: طرق قائمة على جهد املعلم.اجملموعة األ

 اجملموعة الثانية: طرق قائمة على جهد املعلم واملتعلم.

 اجملموعة الثالثة: طرق قائمة على التعلم الذايت.
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ن يتسلح املعلم باملعرفة واملهارات، وطرق التعليم والتعلم املختلفة لتساعده على صنع مواقف تعليمية لذا من الضروري ا
 (.185، ص 2007ىل خلق معلم فعال )حسن، فعالة، تؤدي ا

 المعلم كمرب للشخصية:  ج.

توقع من املعلم أن يهتم بإمناء واملقصود برتبية الشخصية يف هذا اجملال ان تتم عملية الرتبية يف صورة شاملة ومتكاملة، فامل
 شخصية التالميذ جسميا، وعقليا، ووجدانيا، وخلقيا، وسلوكيا.

إرشادي، توجيهي، وقائي، عالجي يف آن واحد، ففي غمار سعيه للقيام بالدور الرتبوي، يقوم  حيث يقوم املعلم بدور
اهتم غري املرغوبة، واستخدام الثواب والعقاب التوجيه( لتعديل سلوكي -االرشاد –بتصحيح سلوكيات التالميذ )بالنصح 

 لضبط سلوكهم.

تراجع كثريا يف السنوات األخرية يف ظل تواضع املهارات  قد -كمرب للشخصية –ونالحظ أن هذا الدور اخلاص باملعلم 
 (.  185، ص 2007والكفايات الشخصية لبعض معلمي الرتبية الرياضية )حسن، 

 ريس:المعلم كعضو في هيئة التد د.

يس وذلك من خالل دوره التعليمي ضمن اهليئة التدريسية يف إطار خطة عامة يشرتك فيها مع غريه من أعضاء هيئة التدر 
باملدرسة، أي انه جزء من اهليكل اإلداري املدرسي، يضطلع مبجموعة من املهام متيزه عن باقي أعضاء هيئة التدريس 

 فمنها على سبيل املثال:

 النظام باملدرسة.االشراف على . 1

 االشراف على الرحالت املدرسية.. 2

 خدمة البيئة احمليطة باملدرسة.. 3

 ضية الحتاد الطلبة باملدرسة.االشراف على اللجنة الريا. 4

 ميزانية الرتبية الرياضية باملدرسة.. 5

 االشراف يف جملس اآلباء.. 6

 االشراف على تنظيم إدارة املعسكرات.. 7

 الفرق الرياضية باملدرسة.تدريب . 8

 (.186، ص 2007نشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضية باملدرسة )حسن، . 9
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 المعلم كباحث: ذ.

       عاظمت أمهية هذا الدور يف السنوات األخرية، حيث يشهد العامل يف العقود األخرية تغريات متالحقة يف العلمحيث ت
 -املعرفة، التكنولوجيا، االعالم، وتنعكس كل هذه التغريات بشكل مباشر او غري مباشر على اجملتمع كله من )مناهج ،

          كله يواجه املعلم مشكالت متنوعة تنعكس على دوره الرتبوي  تكنولوجيا تعليم( ويف ضوء ذلك جند -طرق تدريس
                دور الباحث ليجيب عن كثري من التساؤالت اليت تواجهه )حسن، والتعليمي، فيجد نفسه يف حاجة اىل القيام ب

 (.186، ص 2007،

 مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية:. 2.3

 ستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه مهنته:  مسؤوليات أ .1.2.3

املهنة وعليه ان حيرتم تقاليد مهنته وأن يكون عضوا فعاال على أستاذ الرتبية البدنية والرياضية أن يفهم مسئولياته كعضو يف 
به إىل التقدم  يف النشاط النقايب وذلك من خالل اشرتاكه يف أنواع النشاطات اليت من شأهنا أن تزيد من كفاءته وتدفع

 املستمر يف مهنته. ويشتمل هذا النشاط النواحي التالية: 

 فعليه أن حياول تكملة إعداده عن طريق الدراسات املمكنة يف امليدان.إذا مل يكن تلقى إعدادا كامال . 1
يطبق معلوماته يف االطالع املستمر على أحداث ما نشر من حبوث يف الرتبية البدنية والرياضية وطرق التدريس وأن . 2

 تدريسه بقدر اإلمكان.
 االشرتاك يف اجملالت واملطبوعات الدورية املهنية.. 3
 يف النقابات أو اجلمعيات أو الرابطات اليت تعمل على تقدم املهنة.االشرتاك . 4
 حماولة احلصول على درجات علمية أعلى.. 5
 املسامهة يف اجراء البحوث العلمية إن أمكن.. 6
 الذايت من ناحية التخصص باملهنة. النمو. 7
 ما هو جديد وحديث. العمل على زيادة ثقافته العامة وذلك عن طريق االطالع املستمر على كل. 8
 (.82 -81، ص2008أن يتبع تقاليد املهنة اخللقية )عمر، . 9

 تجاه مهنته تتمثل في: بينما يرى )محمود عبد الحميد الحياري( أن مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية 

 وأالجيب ان تتوافر لدى من خيتار مهنة التعليم الرغبة فيها والقدرة على حتمل أعبائها، وتعلم معارفها ومهارهتا، 
 يتخذها الفرد وسيلة عرضية لالنتقال اىل مهنة أخرى.

ارسة مهنة ات الالزمة إلجازته ملمجيب ان يسعى املعلم جاهدا اىل تنمية نفسه باملعارف واملهارات االجتاهات واخلرب . 1
 التعليم.
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جيب ان يسعى املعلم أثناء ممارسته مهنة التعليم اىل االستمرار يف تنمية نفسه باملعلومات، واملهارات، واخلربات مبختلف . 2
يف مهنة  يكتفي بتكرار خربات سنته األوىل وأالالوسائل املتيسرة، وأن حيرص على أن تزداد فاعليته يف العمل سنويا، 

 دد ويغري يف ظل تطورات العصر.التعليم بل جي
أن يكون خملصا يف عمله، يتحمل املسؤولية للقيام بعمله التعليمي املباشر وغري املباشر، كاشرتاكه يف اجتماعات . 3

 اآلباء واملعلمني وإسهامه يف النشاط املدرسي املرافق للمنهاج بأنواعه املختلفة.
 كرامتها، ويرفع من شاهنا ويلتزم قواعدها األخالقية يف سلوكه العام واخلاص.افظ على  أن يعتز مبهنته، وحي. 4
 خيل بعقد العمل أو ينهيه قبل املوعد املتفق عليه. أال. 5
 يتغاضى عما يضر مبهنته ومبصلحة املؤسسة اليت يعمل فيها، وأن يبلغ املسؤولني بذلك رمسيا. أال. 6
 (.115 -114، ص 1983،احليارى) ارا له طيلة ممارسته هلذه املهنةويتخذه شعأن يقسم قسم مهنة التعليم . 7

  مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه مجتمعه:  .2.2.3

 من أهم واجبات األستاذ تدعيم العالقة بني املدرسة اليت يعمل فيها والبيئة احمليطة به من خالل:

 اجملتمع وخاصة املؤسسات اليت ختدم مدرسته. التعاون مع املؤسسات املوجودة يف. 1
ختلفة باملدرسة من خالل تنظيم البطوالت واملسابقات املفتوحة اليت يشرتك إشراك أهايل احلي يف نواحي النشاط امل. 2

 فيها أبناء اجملتمع احمللي مثل مسابقات اجلري للجميع.
 ده البناءة يف أن حتقق هذه اهليئات والنوادي أهدافها.هو التطوع يف األندية أو اهليئات الرياضية وأن يساهم جب. 3
املسامهة يف خدمة اجملتمع باالشرتاك يف األعمال اليت يتطلبها هذا اجملتمع فيكون له دور فعال يف الدفاع املدين او . 4

 التمريض أو التوعية إذا احتاج األمر لذلك.
 يه.ف أن يدرس اجملتمع احمللي بدقة ويعرف مركز اخلدمات. 5
 أن يتحسس مشكالت جمتمعه وأن يبصر املواطنني هبا ويشاركهم يف معاجلتها.. 6
         2008أن يتبع التقاليد واحلدود اليت يضعها اجملتمع احمللي وأن يكون مثاال للمواطن الصاحل علما وخلقا )عمر، . 7

 (.81 -80، ص
التربية البدنية والرياضية تجاه مجتمعه تتمثل ذ بينما يرى )محمود عبد الحميد الحياري( أن مسئوليات أستا

 في: 

 أن جيعل والءه هلل وأن يتمسك مببادئ دينه وأن حيرتم تراث أمته.. 1
 أن خيلص ألمته ويلتزم بدستور بالده.. 2
 أن يعمل يف نطاق مهنته على وحدة األمة العربية والذود عن حريتها.. 3
 فية والعصبية واحلزبية والعنصرية واإلقليمية.والطائأن يتجنب الدعوة إىل اإلحلاد . 4
 (.116، ص 1983أن يراعي قيم جمتمعه وعاداته وتقاليده )احلياري،. 5
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 مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه طالبه:   .3.2.3

من خمتلف جوانب حياته وتنمية التلميذ التلميذ جيب أن يكون املستهدف األول بنشاط وواجبات املدرس، فرتبية وتنشئة 
البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية هي املسئولية األوىل للرتبية واملؤسسات الرتبوية ورجاهلا وأوهلم املدرس وميكننا ان 

 نذكر أهم الواجبات واملسئوليات اليت تقع على عاتق أستاذ الرتبية البدنية والرياضية:

 شاملة ومتكاملة ومتزنة من خمتلف اجلوانب.التالميذ تربية املسامهة يف تربية . 1
 امداد التالميذ بالصحيح واجلديد من املعلومات واملعارف.. 2
التعرف على إمكانات التالميذ وقدراهتم واستعداداهتم وميوهلم ومن مث توجيه قوى املتفوقني منهم واالخذ بيد الضعفاء . 3

 وتعهدهم بالرعاية.
لك بالتعرف على أنواع اخلدمات الصحية املدرسية والعمل على غرس العادات الصحية حية لتالميذه وذالرعاية الص. 4

بني التالميذ ومالحظة مشاكلهم الصحية والعيوب القوامية املنتشرة يف حميط التالميذ والعمل على إصالحها ونشر الوعي 
 (.250، ص2001القوامي بينهم )عصام الدين متويل عبد اهلل، 

 عبد الحميد الحياري( أن مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه طالبه تتمثل في: نما يرى )محمود بي

 أن يكون قدوة حسنة لطالبه، إنسانا ومواطنا ومعلما يف خلقه ومسلكه ومظهره.. 1
تابة التوصيات واملوضوعية يف كأن يراعي طالبه ويعهدهم بالنمو السوي، ويلتزم النزاهة يف معاملتهم، ويلتزم الصدق . 2

 عنهم، وأن يراعي الفروق الفردية بينهم يف حاجاهتم وميوهلم وقدراهتم.
 أن يتجنب إيقاع العقوبات الظاملة واإلهانات اليت جتعل الطالب موضوع سخرية بني أقرانه.. 3
طالب، مع مراعاة ا فيه مصلحة الأن يبذل اجلهد املخلص يف تشجيع التعاون بني املعلمني وأولياء أمور الطالب مل. 4

 عدم فسح اجملال ألولياء أمورهم للتجاوز على مسؤوليات املعلم املهنية.
 يفشي ما يتاح له االطالع عليه حبكم عمله يف املهنة من األسرار املتعلقة بطالبه. أال. 5
ان يتجنب أي تقصري األعمال الرتبوية الرمسية، و ان ال يقوم بأعمال إضافية تعليمية حتول دون النهوض مبسؤوليات . 6

 يف عمله الرمسي بقصد هتيئة أعمل إضافية تدر عليه دخال ماديا.
ان حيرص على عدم تغيبه عن طالبه بتجنب األسباب املؤدية اىل ذلك قدر املستطاع حمافظة على مصلحتهم . 7

 (.117، ص 1983)احلياري،
   دنية والرياضية تجاه زمالئه:مسؤوليات أستاذ التربية الب .4.2.3

تعترب مسئولية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مسئولية جسيمة ورسالته كقائد للنشء ال تعادهلا أية رسالة أخرى، لذا نرى 
أنه من واجبه أن يفهم هذه املسئوليات وأن يتعاون تعاونا صادقا مع ومالئه املدرسني ويوضح هلم مفهوم الرتبية البدنية 

مني هلا، وهبذا فقط ميكنه ان ينجز عمله ويسهل عليه أداء رسالته، وتظهر أمهية تعاونه يف والرياضية حيث أهنم غري متفه
احتياجه هلم كي يعاونوه يف االشراف على الفرق الرياضية وتنظيم عملها، ولكن من خالل هذا التعاون يكفل له إشراك 

يات خمتلفة بني املدرسني زمالئه يف االشراف على نظيم والتدريب وأن يقيم مبار أكرب عدد ممكن من زمالئه املدرسني يف الت
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اجلمعيات األخرى وتنظيمها مثل مجيعة التمثيل واهلويات، وبذلك تتحقق فكرة االسرة املدرسية من خالل تعاوهنم للسمو 
 (. 78 -77، ص2008بقدرات التالميذ املختلفة )عمر، 

 يلي: فيمااه زمالئه لرتبية البدنية والرياضية جتوميكن إجياز مسئولية أستاذ ا

 يسعى إىل منافسة زميل له يشغل مركزا ما حمله. أال. 1
 حياول الفوز على غريه من بني املتقدمني مبركز ما عن طريق قبوله براتب أقل مما عني لذلك املركز. أال. 2
التوصيات اليت تطلب  ميتنع عن تقدمي وأالأن يكون صادقا وموضوعيا يف كتابة التوصيات اليت يقدمها عن زمالئه، . 3

 منه.
 أن يعرتف لزميله باملساعدة املهنية اليت يقدمها له.. 4
 يوقع الفتنة بينهم. وأالينتقد زمالءه بقصد التشهري هبم،  أال. 5
 ذا طلب منه ذلك.يتدخل بني زميل وطالب إال إ أال. 6
لك رمسيا من اجل املصلحة العامة يتغاضى عما يضر مبصلحة املدرسة واملهنة، وأن يبلغ املسؤولني بذ أال. 7

 (.118، ص 1983)احلياري،
 مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه إدارة المدرسة: .5.2.3

نا صادقا أساسه الرغبة يف الصاحل العام، والعمل لصاحل جمتمع جيب أن يكون خملصا ومتعاونا مع إدارة املدرسة تعاو . 1
له، باعتباره أحد األعمدة الرئيسية املسئولة عن العمل مع التالميذ واملساعدة على إقرار واحد هم األمناء على مستقب

 النظام داخل املدرسة.
ك مبا يتفق مع اإلمكانات من مالعب وأدوات إعداد مجيع املشروعات الالزمة لتنشيط احلياة الرياضية باملدرسة، وذل. 2

 يف الوقت املناسب. حىت ميكن إلدارة املدرسة أن تعمل على توفريها
نشر الرتبية البدنية والرياضية باملدرسة من خالل االشراف على النشاط الداخلي وتدريب الفرق املدرسية باإلضافة . 3

 إىل ربط املدرسة باجملتمع اخلارجي.
عتها باستمرار للتأكد التأكد من سالمة املالعب واملرافق املدرسية وتزويدها باألجهزة واألدوات الرياضية املتوفرة ومتاب. 4

 من سالمتها وضمان عامل األمن بالدرس واستبعاد التالف منها.
 انات والعروض الرياضية.أن يوجه اهتمامه حنو املشاركة يف االحتفاالت القومية والوطنية من خالل احلفالت واملهرج. 5
 االشراف على الطابور املدرسي.. 6
 ى تنمية العالقات بني املدرسة واملنزل وخلق التعاون بينهما.املشاركة يف جمالس اآلباء والعمل عل. 7
 االشرتاك يف الفحص الطيب الذي تقوم به املدرسة.. 8
 (.79 -78، ص2008توطيد الصلة بإدارة املدرسة بصفة مستمرة )عمر، . 9
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 مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه أولياء األمور: .6.2.3

لرتبوية التعاون بني االسرة واملدرسة يف تربية شخصية التلميذ، ويستطيع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية تتطلب العملية ا
 توثيق الصلة بينه وبني أولياء األمور بالوسائل اآلتية:

ر كلما إرسال تقارير دورية عن حالة التالميذ ألولياء أمورهم وإظهار مدى اهتمامه بشؤوهنم واالتصال بأولياء األمو . 1
 استدعى االمر ذلك وتنبيههم حبالة أبنائهم مما يستدعي التعاون يف معاجلتها.

فرصة حسنة لتبادل وجهات النظر  كما تعترب احلفالت واملعارض واحملاضرات اليت جتمع بني أولياء األمور واملدرسني.2
 وحبث مشاكل السلوك والتحصيل الدراسي.

لة أبنائهم وأمهية معاونة املدرسة يف القيام بدورها يف تربية التالميذ عن طريق اللقاءات كذلك إرشاد اآلباء اىل كيفية معام.3
رسني والتالميذ يف رحالت مدرسية ومباريات الدورية بني اآلباء واملدرسني هذا باإلضافة اىل اشراك أولياء األمور واملد

 (.83 -82، ص2008يه )عمر، رياضية واالستعانة باآلباء يف أوجه النشاط املدرسي املتخصصني ف
 مسئوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية تجاه نفسه: .7.2.3

 احملافظة على صحته العامة ولياقته البنية وسالمة حواسه فمهنة التدريس من املهن اليت تطلب اجللد واملثابرة واجلهد
را لطبيعة ختصصه وما يتطلبه من مشاركة وعمل ، وبالطبع فإن حاجة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية لذلك أكثر نظ

من قدوة يف اجملال الصحي مبا يربط بني الصحة واللياقة وبني النشاط  النموذج، عالوة على ما جيب ان يعطيه األستاذ
 (.251، ص2011الرياضي يف نفوس تالميذه )عصام الدين متويل عبد اهلل، 

 وعة من الواجبات األخرى ميكن اجيازها يف االيت:( جمم2011ويضيف عصام الدين متويل عبد اهلل )

 االشراف على النظام باملدرسة.. 1
 شراف على الرحالت املدرسية.اال. 2
 خدمة البيئة احمليطة باملدرسة.. 3
 االشراف على اللجنة الرياضية الحتاد الطلبة باملدرسة.. 4
 ميزانية الرتبية البدنية باملدرسة.. 5
 ت اجلرد أو تسليم العهدة اىل معلم اخر باملدرسة.االشرتاك يف عمليا. 6
 االشرتاك يف جملس اإلباء.. 7
 االشراف على تنظيم وإدارة املعسكرات.. 8
 وضع برنامج الرتبية البدنية باملدرسة.. 9

 تدريب الفرق الرياضية باملدرسة.. 11
 شر الوعي الرياضي باملدرسة.ن. 12
 ة.الشراف على مكتب الرتبية البدنيا. 13
 (.306 -297، ص 2011لقيام ببعض النواحي الصحية )عصام الدين متويل عبد اهلل، . ا14
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 إعداد وتكوين أستاذ التربية البدنية والرياضية: .4
 تطور اإلعداد المهني في التربية البدنية والرياضية: .1.4

وخاصة خالل النصف األخري من القرن  تطورت برامج االعداد املهين يف جمال الرتبية البدنية والرياضية تطورا ملحوظا،
تطور الفلسفة اليت تقود املهنة والنظام واليت ميكن إجيازها يف التوسع العشرين، حيث حدثت تطورات متضاعفة نتيجة 

 الكبري الذي حلق باملهنة من حيث أهدافها وخدماهتا االجتماعية.

ال تتعدى دائرة إعداد املعلم للعمل يف جمال التدريس، أو يف ولقد ظلت برامج االعداد املهين للرتبية البدنية والرياضية 
 (.92، ص2002يف حاالت قليلة )اخلويل، التدريب الرياضي 

 تطور اإلعداد المهني في الواليات المتحدة االمريكية:  .2.4

ن يقدمه الدكتور/ إدوارد يف الواليات املتحدة االمريكية مل يكن هناك برنامج منظم للرتبية البدنية يف الكليات سوى ما كا
يف كلية أمهرست، والذي كان يقدم خالله مقررات جلميع الطالب يوضح فيها القيم الصحية  1861هيتشكوك عام 

 شكوك خريج كلية الطب جبامعة هارفارد، اال أنه ترك بصمات مهنية واضحةوالرتوحيية للرتبية البدنية، وبالرغم من ان هيت
هرست مخسني عاما متصلة، وترك بعد وفاته برناجما لتأهيل معلمي الرتبية استمر حنو عشرين ، فقد قام بالتدريس يف أم

 (.92، ص2002عاما )أمني أنور اخلويل، 

رك، عهد بتدريس التمرينات البدنية اىل الطالب الرياضيني الكبار يف عندما افتتحت املدرسة الثانوية يف نيويو  1825ويف 
( ولقد أحدث ذلك مشكالت كثرية، فظهرت احلاجة إىل إعداد Monitorلعريف )السن، فيما عرف باسم نظام ا

 متخصصني يف الرتبية البدنية يف الواليات املتحدة.

من خالل جهود احتاد اجلمباز يف الشمال األمريكي، يف  1861وتأسس أول معهد إلعداد معلمي الرتبية البدنية عام 
بضعة شهور فقط نتيجة احلرب االهلية االمريكية، لكنه عاد اىل العمل بعد  مدينة روشسرت بوالية نيويورك، وتوقف بعد

البدنية للمعلمني يف مدينة بوسطن يف نفس الوقت تقريبا بفضل جهود انتهاء احلرب، كما تأسس املعهد املتوسط للرتبية 
جال، وسبع سيدات ( وحدث له ما حدث ملعهد روشسرت، وتكونت الدفعة األوىل من ستة ر Dio Lewisديو لويس )

ساعة  12 -6تلقوا دراسات يف اجلمباز والتمرينات ملدة تسعة أسابيع متصلة وتضمن الربنامج مقررات تستغرق ما بني 
طالب وطالبة، تبوءو وظائف يف الرتبية البدنية  250يوميا، ولقد استمر يف مهمته سبع سنوات وخترج فيه ما يقارب 

 (.93 -92، ص2002)اخلويل، يئات الرتبويةوالرياضية يف خمتلف املؤسسات واهل

ون فيها مؤهلني إلدارة الصاالت ، كان الرياضيون يعترب 1900اىل عام  1865ومن احلقائق املعروفة أن الفرتة من عام 
 (.93، ص2002)اخلويل،  الرياضية واألندية اليت أنشأهتا مجعية الشبان املسيحية
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( بافتتاح اجليمنزيوم الصحى، كانت الدراسة جمانية ملدة عامني D. Sargentوعندما قام الدكتور/ دوديل سارجنت )
ظ بالطالب اىل هناية التخرج، وكانت غالبية الطالب من تتضمن مواد نظرية وأخرى عملية وكان من الصعب الحتفا

 (.93، ص2002)اخلويل،  االناث اىل ان اقتصر القبول عليهن يف هناية األمر

 1886دارس اخلاصة إلعداد معلمي الرتبية البدنية عرب الواليات املختلفة، فافتتحت مدرسة بروكلني وتواىل افتتاح بعض امل
، كما أنشأت السيدة هيمنواي مدرسة يف بوسطن خاصة مبدرسي 1889أخرى يف نيويورك عام مث انتقلت اىل نيوهامن، و 

يلد معهدا بوالية ماساشوستس، ولكن من املهم أن التمرينات السويدية، كما افتتحت مجعية الشبان املسيحية يف سرب جنف
ية كانت تتم بدافع فردي ومتويل أهلي أو نشري اىل ان مبادرات إنشاء معاهد ومدارس إعداد املعلمني يف الرتبية البدن

اعد على شخصي، مما يعكس وجود اقتناع لدى هؤالء الرواد بقيمة الرتبية البدنية ودور معلميها يف اجملتمع احمللي، وقد س
        2002)اخلويل، انتشار وجناح هذه املعاهد فكرة جعلها تستمر يف تقدمي خدمات التأهيل من خالل مقررات صيفية

 (.93ص ،

ولكن استمرار املدارس الصيفية استقطب طالبا متفاويت الثقافات واخلربات واالجتاهات، مما أحدث انقساما واضحا يف 
( كتب: " إن تاريخ الرتبية Boykinتها مع هنايات القرن التاسع عشر، حىت أن بويكني )توجهات الرتبية البدنية وفلسف

ذي نشب بني الطرق املختلفة، وكان هذه الصراع مبثابة أكرب عدو لنظام الرتبية البدنية يظهر لنا جبالء ذلك الصراع ال
) ن القصور الواضح يف كفاياهتم املهنية"البدنية فكان لزاما على منتسيب النظام أن يضعوا ذلك نصب أعينهم، فضال ع

 (.93، ص2002اخلويل، 

عن التدريب  Joslinحتدث جوسلني  1886( عام AAAPEويف مؤمتر الرابطة االمريكية للتقدم بالرتبية البدنية )
تدريب البدين يف مدارس األطفال العامة، مشريا اىل أن أغلب هذه املدارس أصبحت تفرد وقتا للتمرينات، كما نادى ب

 بدين للبنني والبنات لتنمو اجسامهم بطريقة صحيحة وصحية، وحىت يتصفوا بالصفات البدنية املطلوبة كالرشاقة واحليوية
 (.94، ص2002)اخلويل، 

تبنت الرابطة اصدار قرار يوصي بتضمني الربنامج املدرسي حصصا يف التدريب البدين، مث عرض نفس  1887ويف عام 
لقومية للعلوم االجتماعية، مث بعد ذلك طرح يف رابطة املعلمني األمريكيني ولقد أشار القرار اىل أن: " القرار يف الرابطة ا

 (.94، ص2002)اخلويل، ر العوامل أمهية يف تربية الطفل بالنسبة لطبيعته البدنية والعقلية واألخالقية" التدريب البدين أكث

ن خمتلفة من التمرينات خالل الربنامج املدرسي اليومي تراوحت مابني وحتمس بعض مديري املدارس العامة يف تقدمي ألوا
ت العالجية أو اجلمباز، وبعضهم حتمس للنظام الذي وضعه دوديل التمرينات األملانية، والتمرينات السويدية، والتمرينا

 ا الربنامج اىل كليتهمدير الرتبية البدنية جبامعة هارفارد، وقد عمد بعض مديري الكليات إىل إدخال هذ -سارجنت
 (.94، ص2002)اخلويل، 

وشهادة مناسبة ملهنة الرتبية ( تشكيل جلنة لتقرير درجة جامعية L. Gulickوبع عدة سنوات اقرتح لوثر جوليك )
 -حتت اسم )الرتبية البدنية 1890( عام AAAPEالبدنية، وكان ذلك من خالل ورقة دراسية قدمها يف مؤمتر رابطة )
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تشكلت اللجنة اليت عرفت باسم جلنة اخلمسة عشر اليت استمرت سنوات عديدة تعمل  1899، ويف عام مهنة جديدة(
ية البدنية يف املدارس العامة وتوضيح مفاهيمها بطريقة افضل، وكان أول تشريع قانوين لوصف جاهدة يف التعريف بقيم الرتب

  2002)اخلويل،  (Turnersهايو بفضل جهود ترينرز )التدريب البدين يف املدارس العامة ذلك الذي وضعته والية أو 
 (.94، ص

الربامج كانت تؤكد على الكفايات املطلوبة الواضحة (، وجد ان أغلب D. Hannaويف تقرير شهري للسيدة/ هنا )
مثل، قابلية األداء احلركي، التشريح، وظائف األعضاء والصحة وبعض عناصر الطب اليت اعتربت مهمة كذلك، ولكن 

 عدلت النظرة بعد ذلك، فلقد أظهرت احلاجة لدى املعنيني باإلعداد املهين حنو التغيري، بعد أن اتضح أن املمارسة يفت
جمال الرتبية البدنية ينبغي أن تتأسس على مبادئ وأسس من املعارف والنظريات، وبذلك شهدت مناهج الرتبية البدنية 

مترينات بناء اجلسم والصحة، وذلك هبدف التأكيد على  -ات العالجيةالتمرين -القوام -تركيزا على التدريب البدين
 (.95 -94، ص2002)اخلويل، دنيةالفلسفة املوجهة بالصحة كتوجه عام للرتبية الب

وبنهاية القرن التاسع عشر ظهر متغري جديد يتمثل يف النمو املضطر يف املسابقات الرياضية والتوسع يف تعليم املهارات 
لعاب وكذلك الرقص يف املدارس ويف الكليات، فأصبح هناك حتدي كبري للسيطرة القدمية والتقليدية للتمرينات الرياضية لأل

از، وجبانب ذلك كثريا ما طرحت قضايا مثل الصحة املدرسية، واللعب واأللعاب يف املؤمترات السنوية للروابط واجلمب
 ا على طبيعة وحمتويات برامج اإلعداد املهين يف الرتبية البدنيةاملهنية، ولذلك كانت مثل هذه التوجهات تلقي بكل ثقله

 (.95، ص2002)اخلويل، 

الرياضة واملسابقات الرياضية واأللعاب والرقص تغيريا جذريا ليس فقط على مستوى اإلعداد  ولقد أحدث هذا التوجه حنو
وبرامج الكليات اليت أصبحت فيها املسابقات  املهين ملدرس الرتبية البدنية، ولكن أيضا على مستوى املناهج املدرسية

اىل املناصب القيادية يف اجملال، فقد كان هذا التوجه الرياضية أمرا شائعا ومنظما وذا شعبية فائقة، بل لقد تعدى أثر ذلك 
أقسام  كان ثلثا مديري  1908مسئوال بنفس القدر عن إحالل الرتبويني حمل رجال الطب يف الوظائف القيادية، ففي عام 

 %7م اىل الرتبية البدنية يف الكليات حيملون درجة جامعية يف الطب، ويف العشرينيات من القرن العشرين خفض هذا الرق
 %20مديرا قد مت اعتمادهم كمديرين بناء على شهادات رياضية، وكان حوايل  199فقط، ويف دراسة أخرى أظهرت أن 

 (.95، ص2002)اخلويل،  الرتبية البدنية(منهم حيملون درجة جامعية ختصصها الرئيسي )

كية( وبالتدريج أخذ عدد مديري الرتبية من املديرين من مدريب كرة القدم )االمري %85ويف عينة أخرى مماثلة، كان 
بغض النظر عن جمال  -البدنية حاملي الدرجات الطبية يف االخنفاض، فقد كان حيل حملهم أفراد ذو كفايات رياضية

 (.95، ص2002)اخلويل،  ادميي الرمسيختصصهم األك

ى التمرينات العالجية واجلمباز، حتول بدءا تغري مركز اهتمام االعداد املهين، فبعد ان كان حمور مركزا عل 1900ومنذ عام 
اىل برنامج تأهيل عملي لكل األلعاب الرياضية الشائعة يف الواليات املتحدة، ومع ذلك كانت هناك  1930من عام 
م تباينة واختالفات ملحوظة يف طرق معينة يف االعداد املهين يف الرتبية البدنية، فمديرو املدارس مل يكن يف مقدورهأمناط م

التمييز بني االخصائي الرياضي ومدرس الرتبية البدنية، مثلهم يف ذلك رجل الشارع سواء بسواء، فدرجة علمية يف اجلغرافيا 
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ودراية رياضية، كانت تبدو كافية مهنيا للمدرب الذي يعمل يف املسابقات الرياضية  أو الفيزياء أو ما شابه مصحوبة خبربة
 .(96، ص2002)اخلويل، يف املدارس

وبالرغم من وجود مدرسني للرتبية البدنية معدين مهنيا وموجودين يف املؤسسات املختلفة، إال أن املدربني الرياضيني كانوا 
كانت   1930على مستقبل اإلعداد املهين يف الرتبية البدنية، ولكن حبلول عام أكثر نفوذا وسيطرة، األمر الذي أثر 

رس الصيفية( بسرعة، كما كان الرتكيز الرئيسي منصبا على برامج إعداد املدربني الكليات املستحدثة قد حلت حمل )املدا
 (.96، ص2002)اخلويل،  الرياضيني، وخاصة يف املرحلة اجلامعية األوىل

ل أن دراسة اإلعداد املهين ومعاجلة تطوره بشكل يتسم بالشمول هو فقط الذي ميكن أن يضع احلقوق واستخلص كرو 
الواجبات املعقدة اليت واجهها من حتملوا مسئولية اختاذ القرار فيما يتصل مبناهج إعداد املعلمني، كما  يف نصاهبا، يف ضوء

ايات األوىل للجهود املنظمة اليت كرست لالرتقاء والتقدم بالرتبية أشار اىل قوة الدافع حنو االنتماء اىل الرتبية من البد
 تويات الرتبية املهنية وجناح ذلك يف الرتبية البدنية إمنا يعزى إىل: البدنية، وبذلك خنلص اىل ان التبين العام ملس

 ويات احملددة لشهادات املعلمني.التطبيق الناجح لقوانني الرتبية البدنية الشاملة، وااللتزام اجلاد حنو مقابلة املستأ. 

 على األقسام املهنية يف الرتبية البدنية -من منو مواز له -التزايد الالفت للنظر يف طلب املدربني الرياضيني، وأثر ذلكب. 
 (.96، ص2002)اخلويل، 

 تكوين المعلمين واألساتذة في الجزائر: . تطور 3.4

                   وى لتكوين املعلمني واألساتذة، فبعد رحيل االستعمار الفرنسي سنة أدركت اجلزائر منذ االستقالل األمهية القص
، وجدت اجلزائر نفسها يف تلك الفرتة امام امتحان صعب يتمثل يف ضرورة تأسيس منظومة تعليمية وطنية، يف 1962

يمية الضرورية، وقلة اإلمكانيات البشرية ان مل ثلة يف املباين والتجهيزات والوسائل التعلظل انعدام اإلمكانيات املادية املتم
نقل انعدامها أيضا واملتمثلة يف املعلمني واألساتذة الذين يشرفون على تعليم تالميذ املدارس. وهكذا شرعت السلطات 

الذمي رى استعانت بالعدد احملدود من اجلزائريني اجلزائرية يف بناء املدارس وخمتلف املؤسسات التعليمية، ومن جهة أخ
ميلكون شهادات تعليمية متواضعة لتوظيفهم كمعلمني، كما قامت جبلب اعداد كبرية من املعلمني واألساتذة من خمتلف 

 املرحلة الثانوية البلدان األوروبية والعربية واالسيوية للقيام مبهام التدريس يف املراحل التعليمية املختلفة، من االبتدائي وحىت
تقالية هدفها توفري املعلمني واألساتذة اجلزائريني املؤهلني، رغم ان اهلدف يف هذه املرحلة انصب وهذا يف اطار مرحلة ان

 على الناحية الكمية على حساب النوعية.

 %. 70فقد بلغ %. اما يف الثانوي 55اىل 50وقد بلغ عدد املعلمني املتعاونني يف االبتدائي واملتوسط ما بني 

 ساتذة باجلزائر منذ االستقالل واىل غاية اليوم، مبراحل ميكن اجيازها فيما يلي: ولقد مر تكوين املعلمني واأل

 وقد متيزت هذه املرحلة بتوظيف عدد كبري من املعلمني حمدودي املستوى والشهادة :1970الى  1962المرحلة من  -
مساعدين  (، اوC.E.P( مبستوى الشهادة االبتدائية )(moniteur، حيث كان اغلبهم برتبة ممرن 
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(instructeurs( ميتلكون شهادة هناية احللقة األوىل )B.E.P.C( من الشهادة األساسية )B.E حديد( .)            
 (.77، ص2015، 

تكوين مسبق، كان نتيجة إن اللجوء إىل توظيف هؤالء املمرنني واملساعدين من ذوي املستوى احملدود ودون إعداد او 
ل اجلماعي للمعمرين والفراغ القصدي الذي تركوه، باإلضافة إىل العدد القليل جدا من اجلزائريني ألسباب ظرفية أمهها الرحي

    الذين يتوفرون على تكوين ميكنهم من القيام مبهنة التعليم لذلك الكم اهلائل من األطفال الذين هم يف سن التمدرس
بلغ  1966 -1965يف العام الدراسي ( و 777636) 1963 -1962دد التالميذ املسجلني عام ، حيث بلغ ع

( وامام هذا العدد اهلائل من امللتحقني مبقاعد الدراسة، كان لزاما على السلطات أن توفر 1332203عدد املسجلون )
 معلم. 38672

 نا متييز منطني وهذا قبل االنتشار الكلي للمعاهدأما خبصوص أمناط التكوين اليت كانت سائدة يف هذه املرحلة، فيمكن
التكنولوجية للرتبية واملدارس العليا ألساتذة، ويتمثل النمط األول يف التكوين االستثنائي الذي مت الرتكيز فيه على الرفع 

أنشات  ذلك وألجل(، B.E.Gمن مستوى املمرنني الثقايف واملهين، وحتضريهم للحصول على شهادة التعليم العام )
ين وحتسني املستوى للمرنني منها مراكز التكوين الثقايف واملهين اليت أنشئت الدولة مؤسسات خمتلفة للقيام مبهمة التكو 

 ( مركزا.19634) 1970وبلغ عددها إىل غاية  1964أكتوبر  6مبوجب مرسوم مؤرخ يف 

املمرنني املنتدبني ملدة سنة واحلاصلني على مستوى السنة باإلضافة إىل مراكز التحسني اليت كانت تتوىل مهمة تكوين 
ثالثة من التعليم املتوسط سابقا، وذلك لتحضريهم للحصول على شهادة الثقافة العامة واملهنية، ووصل عدد املراكز يف ال

 -1970 ( مركزا ليتم إحلاقها باملعاهد التكنولوجية للرتبية ابتداء من املوسم الدراسي13) 1970 -1969سنة 
1971. 

ليت كانت تتوىل مهمة تدريب املمرنني وإخضاعهم إىل تكوين معريف كذلك ميزت هذه املرحلة إنشاء مراكز التنشيط ا
أكادميي، فيما خيص نصف يوم من كل أسبوع لتدريب ميداين تطبيقي حتت مسئولية معلم مطبق، وكانت هذه املراكز 

ة توفري الوسائل التعليمية، وبلغ عددها يف املوسم الدراسي ( خاصة من ناحيUNICEFمدعمة من اليونيسيف )
 ( مركزا.20) 1974 -1973

كذلك قامت الدولة آنذاك بالرتكيز على التكوين املهين احملض من خالل الرتبصات القصرية املدى اليت كانت تدوم من 
ز فيها على تنمية القدرات األدائية املهارية يوم اىل شهر، هبدف تنمية الكفاءة االدائية للمدرسني، أي كان يتم الرتكي 15

 . 1963 -1962تربص نظم يف اجلزائر املستقلة كان يف املوسم الدراسي للمعلم، وأول 

 1969 /12 /26املؤرخ يف  69 /106ظهرت املعاهد التكنولوجية للرتبية مبوجب األمر الرئاسي  1969ويف سنة 
ون املتضمن القان 70 /77، وتبعه مباشرة صدور املرسوم 1970 /11 /10املؤرخ يف  70 /78املكمل باألمر رقم 

 األساسي لطلبة املعاهد التكنولوجية للمعلمني.
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 64 /134وفيما خيص تكوين أساتذة التعليم الثانوي فقد ظهرت املدرسية العليا لألساتذة بالقبة مبوجب املرسوم رقم 
 وسريها، حيث تكفلت بتكوين األساتذة للتعليم العام بشعبتيه احملدد لتنظيمها ومهامها 1964أفريل  24املؤرخ يف 

 العلمية واألدبية.  

ومتيزت باعتماد الدولة لسياسة جديدة للتكوين من اجل االستجابة اىل  :1980الى  1970المرحلة الثانية من  -
االعداد اهلائلة من التالميذ املسجلون مبختلف املؤسسات التعليمية، حيث نص التقرير اخلاص باملخطط الرباعي الذي 

دات من خالل على ضرورة التكوين السريع للمدرسني الذين ال حيملون شها 1974اىل  1970قامت به الدولة من 
 امدادهم باملعارف الالزمة وهذا لتلبية األهداف الكمية للرتبية الوطنية.

ومن اجل جتسيد السياسة اجلديدة لرتبية الوطنية يف هذه املرحلة مت الغاء دور املعلمني العليا، وعوضت باملعاهد التكنولوجية 
، هبدف تكوين ممرنني من حاملي مستوى السنة الرابعة بية وقد مت انشاؤها يف بداية االمر كحل مؤقت ملشكلة ظرفيةلرت 

متوسط، ومعلمني من حاملي السنة الثالثة ثانوي، مث توسعت لتكوين سلك أساتذة التعليم املتوسط. ومتيزت هذه املرحلة 
املدارس العليا  لوجية لرتبية يف سلك أساتذة التعليم املتوسط باالنتداب اىلبالسماح للمتخرجني األوائل من املعاهد التكنو 

لألساتذة لتحضري شهادة الليسانس ملمارسة التدريس يف التعليم الثانوي، كما متيزت بالسماح ألساتذة التعليم املتوسط 
عد دراسة ملفاهتم، كما مت اختاذ قرار ذو خربة معينة باالنتداب اىل املدرسة العليا لألساتذة لتحضري شهادة الليسانس ب

 (80، ص 2015 حديد،سنوات ) 3سنوات اىل  4املدارس العليا لألساتذة من بتقليص مدة التكوين ب

ويف بداية هذه املرحلة مت الشروع يف تنصيب التعليم األساسي مع اإللغاء التدرجيي  :1994الى  1980المرحلة من  -
ة أساسي، وال حيق طرد التلميذ م األساسي للتلميذ من مزاولة تعليمه اىل غاية السنة التاسعللتعليم املتوسط، ويسمح التعلي

الذي مل يتجاوز سن السادسة عشر، ومع تطبيق هذه السياسة اجلديدة يف ميدان التعليم ازداد عدد التالميذ خاصة يف 
لحوظ، وزادت احلاجة أيضا اىل اعداد كبرية التعليم املتوسط او ما يعرف بالطور الثالث من التعليم األساسي بشكل م

م األساسي الطور الثالث على اخلصوص. ويف بداية هذه املرحلة اختذت الدولة قرارات هتدف اىل الرفع من أساتذة التعلي
من نوعية التكوين املقدم للمعلمني واألساتذة، حيث قررت تكوين املمرنني يف ورشات صيفية من اجل ترقيتهم اىل سلك 

رتة تكوين أساتذة التعليم األساسي الطور الثالث من سنة علمني، وإزالة هذا السلك هنائيا، كما اختذت قرار بتمديد فامل
          2015 حديد،واحدة اىل سنتني، ومتديد فرتة التكوين باملدارس العليا لألساتذة من ثالث سنوات اىل أربع سنوات )

 (.81، ص 

مني واألساتذة بشكل وقد عرفت هذه املرحلة تلبية حاجات قطاع التعليم من املعل :1999الى  1994المرحلة من  -
مرضي، الشيء الذي جعل الدولة تتخذ قرارات بتوظيف حاملي الشهادات اجلامعية يف التعليم األساسي مبختلف اطواره، 

سنة واحدة اىل سنتني بالنسبة ومتديد فرتت التكوين من سنتني اىل ثالث سنوات لسلك أستاذ التعليم األساسي، ومن 
ما متيزت هذه املرحلة برتاجع عروض التكوين يف مجيع اسالك التعليم، الشيء الذي لسلك معلم التعليم األساسي، ك

جعل الدولة تقرر الغلق التدرجيي للمعاهد التكنولوجية لرتبية وحتويلها اىل ثانويات ومتاقن او وضعها حتت تصرف وزارة 
معهد  35اىل  1990معهد سنة  56ن والبحث العلمي حيث تقلص عدد املعاهد التكنولوجية للرتبية مالتعليم العايل 
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، ليتم غلقها هنائيا مع هناية هذه املرحلة باملوازاة مع غلق املراكز اجلهوية لتكوين 1997معهد سنة  26اىل  1996سنة 
حتقيق الكم اىل االهتمام بالنوعية وحتسني مستوى  إطارات الرتبية. ان الشيء الذي ميز هذه املرحلة هو االجتاه من

 (.81، ص 2015واملعلمني )حديد، األساتذة 

وقد عرفت هذه املرحلة إعادة تنظيم التكوين األساسي لكل اسالك قطاع الرتبية : 2003الى  1999المرحلة من  -
وحتديد شروط لاللتحاق باملدارس العليا لألساتذة والتعليم، وإحلاق تكوين املعلمني واألساتذة اىل املدارس العليا لألساتذة 

للطلبة احلاصلني على شهادة البكالوريا الراغبني يف االلتحاق هبا، ان يتحصلوا على معدل مرتفع باإلضافة حيث ينبغي 
ات ألستاذ اىل اجرائهم ملسابقة الدخول. كما مت متديد فرتة التكوين اىل ثالث سنوات ملعلم املدرسة األساسية، وأربع سنو 

انوي، كما متيزت هذه املرحلة بالشروع يف تنفيذ برنامج لتكوين معلمني التعليم املتوسط، ومخس سنوات ألستاذ التعليم الث
واألساتذة غري اجلامعيني اثناء اخلدمة، من اجل الرفع من مستواهم العلمي واألكادميي وتأهيلهم للحصول على شهادات 

 (.82، ص 2015 حديد،جامعية )

 2002افريل  30قرارات جملس الوزراء املنعقد بتاريخ وقد مت الشروع يف تنفيذ  الى اليوم: 2003المرحلة من سنة  -
اخلاصة بتحسني وتأهيل اسالك املعلمني واألساتذة، كما مت انشاء معاهد تكوين وتأهيل املعلمني من اجل تكوين معلمي 

املدارس العليا مت اإلبقاء على تكوين أساتذة التعليم املتوسط والثانوي يف املدرسة االبتدائية يف فرتة ثالث سنوات بينما 
 (.82، ص 2015لألساتذة )حديد، 

 تكوين األساتذة بالجزائر: مالحظات واستنتاجات .4.4

 ينيعاين نظام تكوين األساتذة يف اجلزائر من غياب إطار فكري مرجعي، يستند اليه سواء اثناء اعداد حمتوى برامج التكو 
 ، او من حيث اتباع نظام تكويين متعارف عليه يف األنظمة الرتبوية العاملية. 

با على خمتلف اجلوانب وال يقتصر على فعند فحصنا حملتويات برامج تكوين األساتذة يف خمتلف الدول، جند االهتمام منص
الرتبوي ال يتجاوز يف أحسن احلاالت االعداد األكادميي التخصصي كما هو احلال يف اجلزائر، حيث جند نصيب االعداد 

%. مما يؤثر سلبا على الكفاءة املهنية لألستاذ خاصة يف جمال طرائق التدريس واسرتاتيجيات إدارة وضبط الفصل 20
 يفيات التعامل مع السلوكات الالسوية للتالميذ خاضه يف سن املراهقة.املدرسي. وك

ألستاذ خاصة يف جمال التحكم يف اللغات األجنبية، وكذلك يف جمال كذلك نالحظ عدم االعتمام بالتكوين الثقايف ل
مهية يف حياة الفرد بصفة التشريع والقانون واالعالم االيل ونظم االعالم واالتصال، الذي أصبح من بني اجلوانب األكثر أ

 عامة واملوظفني بصفة خاصة.

ي فقط أي االلتحاق باملدارس العليا لألساتذة مباشرة بعد ومن حيث نظم االعداد نالحظ ان اجلزائر تتبىن النظام التكامل
ها الدول العربية البكالوريا ملزاولة تكوين متخصص كأستاذ، مع غياب كلي لألعداد التتابعي الذي تتبناه خمتلف الدول ومن

امت بتوظيف اعداد كما هو احلال يف بلدان جملس التعاون اخلليجي رغم ان اهليئات املسؤولة عن التعليم يف اجلزائر ق
 كبرية من خرجيي اجلامعات من خمتلف التخصصات والشهادات دون تكوين مسبق.
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د خاص خبرجيي اجلامعات من خمتلف التخصصات واالعداد التتابعي كما سبقت اإلشارة اليه عند احلديث عن نظم االعدا
لب األستاذ مواد خمتلفة ختص اجلانب األكادميي الراغبني يف االلتحاق مبهنة التعليم، ويدوم سنة واحدة يتلقى فيها الطا

 (.83-82، ص 2015والرتبوي والثقايف تؤهله فيما بعد ملمارسة مهنة التعليم )حديد، 

 دنية والرياضية:إعداد أستاذ التربية الب. 5.4

دريس يف مضى ذلك الوقت الذي كان ألي فرد ميتلك فيه بعض املعلومات يف ختصص معني صاحلا للقيان بعملية الت
ذلك التخصص وذلك بعد تزايد األدوار واملهام اليت جيب أن يقوم هبا املعلم وبعد التغيري يف تفكري املسئولني من أن املعلم 

ملرتفع الذي يصب يف منخفض وهو التلميذ وإمنا األمر أضخم من ذلك وأعم. فاملعلم الذي مل يعد ذلك اجملرى املائي ا
قري للعملية الرتبوية والذي أصبح من مسئولياته ختريج أجيال سوف تشكل جمتمعها بالشكل يعد حجر الزاوية والعمود الف

اية بإعداده مبا يتناسب مع هذا الدور اهلام الذي تأثرت به يف إعدادها يف املدارس خريا أو شرا أصبح من الضروري العن
 (.308، ص2011، واخلطري الذي يلعبه يف حياة جمتمعه وأمته )عصام الدين متويل عبد اهلل

يستخدم اخلرباء يف جمال إعداد معلمي الرتبية الرياضية مفاهيم شائعة ومتعددة كمفهوم اإلعداد والتأهيل والتدريب 
هيم وتعدداهتا املختلفة ختتلط عند البعض، فتطابق مفهوم التكوين مع مفهوم التأهيل وأحيانا والتكوين، وجند ان تلك املفا

ىل ان حندد ونعرف كل مفهوم على حدة حىت تكون الصورة واضحة أمام املسئولني عن إعداد مع مفهوم، هذا دفعنا إ
 (.173، ص2008معلمي الرتبية الرياضية )خفاجة، 

بية الرياضية تبعا للمرحلة اليت يعد املعلم للعمل فيها ويعترب اإلعداد صناعة أولية تتواله كليات الرت  اإلعداد: •
يزاول مهنة التدريس بعد ذلك، ومن هذا يتضح أن الطالب املعلم يعد إعدادا أكادمييا ملعلم الرتبية الرياضية كي 

 ومهنيا وثقافيا وشخصيا. يف الكليات قبل التخرج والعمل يف جمال التدريس.
إعدادا تربويا ليتزود مبعارف تربوية ونفسية وهنا تستخدم التقنيات  -ويقتصر على إعداد الطالب املعلمتأهيل: ال •

 وية وكل ما يتطلبه التأهيل الرتبوي لتحسني األداء.الرتب
يطلق مفهوم التدريب على تلك العمليات النمائية اليت يتلقاها املعلم أثناء اخلدمة لضمان مواكبة التدريب:  •

 التطوير الذي يطرا على املنهج وأساليب التدريس نتيجة التطور احلادث يف اجملتمع والتقين املستمر.
ل يف إعداد الطالب املعلم والتدريب على املهارات الرياضية املختلفة وحتسني مهاراته وأدائه ويتمثالتكوين:  •

التكوين من كليات الرتبية الرياضية قبل اخلدمة ويستمر الرتبوي مبا يتالءم والتطور احلادث يف اجملتمع ويبدأ هذا 
 (.174، ص2008أثناءها )خفاجة، 
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 ية البدنية والرياضية:جوانب إعداد أستاذ الترب .6.4

إن االهتمام بعملية إعداد معلم الرتبية الرياضية للقيام بواجباته ومسئولياته من األمور الرتبوية األساسية، ولكي تتحقق 
 الرتبية الرياضية البد أن يكون املعلم مؤهال من عدت جوانب نلخصها فيما يلي: أهداف 

 اإلعداد الثقافي:  .1.6.4

وسائل النمو الفكري والعقلي، واإلعداد الثقايف يعد شرطا أساسيا يف ممارسة مهنة التدريس، فال  الثقافة هي إحدى
(. 193ص ،2007ال إذا كان هو نفسه ملما هبا )حسن، يستطيع املعلم أن ينقل الثقافة أو يساهم يف اكتساهبا إ

وذلك ألنه مريب  ،معلما اإلعداد أمر ضروري لكل فاملدرس املعد إعدادا ثقافيا شامال متزنا يعترب ذا كفاءة عالية ألن هذ
مسئول عن أجيال فكلما زادت معلوماته وثقافته كان أقدر على اكتساب ثقة تالميذه، كما ان هذا اإلعداد الثقايف املبين 

 (. 119، ص2002على أسس علمية سليمة يعترب هدفا أساسيا وركنا هاما من أركان وظيفته )مكارم، 

 ن الثقافة: الثقايف للطالب املعلم نوعان مويلزم اإلعداد 

ثقافة شخصية: وتتمثل يف بعض اجلوانب املعرفية لبعض التعريفات والتصميمات واملفاهيم والعالقات اليت تتصل  .1
 باملواد الدراسية أو املادة اليت يتخصص فيها.

ة واجتماعية ودينية وتربوية ثقافة عامة: وتتمثل جوانب الثقافة العامة يف معرفة وإدراك وفهم جوانب علمي .2
 (.16، ص2007حية واقتصادية )كامل، وص

 أهمية اإلعداد الثقافي في إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية: 

 تنمية وتطوير القدرات العقلية والفكرية. .1
 تطوير املهارات االجتماعية )يف التعامل مع اآلخرين( .2
 تنمية وتطوير املكونات البدنية. .3
 تعاون، قيادة، انتماء، والء، حسن املعاشرة..(.ير عناصر الكفاءة االجتماعية )تنمية وطو  .4
 (.185، ص2007تطوير اجلانب الوجداين )خفاجة، .5

 ويمكن المساهمة في إعداد الطالب المعلم ثقافيا من خالل: 

 تنمية الثقافة السياسية والقومية والوطنية اليت تنميه سياسيا وقوميا. .1
 والتطورات املعاصرة يف اجملتمع.قضايا القومية تنمية االهتمام بال .2
 دراسة خصائص اجملتمع )احمللي، القومي، العايل( ومشكالته. .3
 تنمية الثقافة الرياضية احمللية والدولية. .4
 اللغة اإلجنليزية(. -التمكن من مهارات االتصال )اللغة العربية .5
 املعارف واملعلومات. التعرف على كيفية استخدام املكتبة الرياضية لتحديث وتطوير .6
 التعريف باجتاهات وأساليب التدريس والتدريب احلديثة. .7
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 التعريف بأمهية الكمبيوتر وكيفية استخدامه يف اجملال. .8
 اجملال. مشكلة حمو األمية..( انعكاساهتا على -دراسة املشكالت العامة )ابعاد املشكلة السكانية .9

 دراسة كيفية مقاومة التعصب الرياضي..10
 -196، ص2007قدرة على استخدام األسلوب العلمي يف التفكري وحل املشكالت )حسن، لتنمية ا.11

197.) 
 اإلعداد المهني:  .2.6.4

االعداد املهين هو كل العمليات الرتبوية اليت يتعرض هلا الطالب املعلم يف مراحل إعداده وهو يهدف إىل توعيته 
 (.18، ص2007ح معلما )زكية إبراهيم كامل، بباألهداف الرتبوية اليت ينبغي أن حيققها عندما يص

  وتطلق عليه بعض املدارس: الرتبية املهنية، أو املتطلبات املهنية احملورية وهي جمموعة مقررات هتدف إىل بناء األسس املهنية
تنوعة املتصلة بظاهرة مل، واكتساب الكفايات املهنية املتصلة بنظام الرتبية البدنية والرياضية، واستيعاب املفاهيم، واملبادئ ا

 حركة االنسان.

ويرى نيكسون وجويت أن هذا اجملال يتطلب معرفة النمو والتطور اإلنساين بشكل عام واحلركي بشكل خاص، واكتساب 
املعرفة املتصلة بعلم وظائف أعضاء النشاط البدين، واألسس العصبية للحركة لدى االنسان، تشريح جسم االنسان، علم 

          لم والتحكم احلركي، علم نفس الرياضة، اجتماعيات الرتبية البدنية والرياضية، بىن وأمناط حركة اإلنسانعاحلركة، الت
، فلسفة الرتبية البدنية والرياضية، التعبري احلركي ومجاليات احلركة، تاريخ الرتبية البدنية والرياضية واألطر احلركية املتصلة 

 (.114، ص2002)اخلويل، 

أن اإلعداد املهين العام جيب ان يعطي فكرة واضحة عن ميدان الرتبية ودورها اجملتمعي  -من منطلق تربوي -بوتشر دويعتق
واإلدارة املدرسية ومعلومات عن منو األطفال وتطورهم السلوكي، والتقومي والقياس، والرتبية العملية )التدريب امليداين( لفرتة 

 -الرياضة )التشريح ووظائف األعضاء(، اإلصابات واالسعافات، الرتبية البدنية للمعوقني اكافية، اإلدارة الرياضية، بيولوجي
 (. 114، ص2002مدخل لتاريخ وفلسفة الرتبية البدنية )اخلويل، 

 أهمية االعداد المهني في إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية:

 ا.السليم هلإعداد املعلم لدروسه اعدادا جيدا مع التخطيط  .1
 هتيئة اجلو العام للتطبيق العملي. .2
 تنفيذ الدروس بشكل جيد وبطرق أكثر اجيابية. .3
 استخدام أساليب متغرية ومناسبة للنشاط. .4
 استخدام وسائل تعليمية بكفاءة عالية. .5
 اعداد املعلم على كيفية التعامل مع التالميذ باختالف ميوهلم. .6
 مع اهليئة اإلدارية. املدرسة بالتعاونالقدرة على السيطرة العامة يف  .7
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 زيادة اخلربة يف قيادة التالميذ داخل املدرسة وخارجها. .8
 اخلربة يف قيادة التجمعات الشبابية يف املعسكرات. .9

 (.188ص ،2007اخلربة والقدرة على حل املشكالت اليت تواجه التالميذ واالفراد )خفاجة، .10

 الرياضية:لتربية البدنية و معايير ومعوقات االعداد المهني ألستاذ ا

 ومن املعروف إن االعداد ملهنة يتطلب معايري ومعوقات حددها كل من )فاروق البوهي، حممد غازي( باآليت:

تتضمن بصفة أساسية اعمال عقلية، مبعىن ان يعتمد أعضاء املهنة على املهارات العقلية أكثر من اعتمادهم  .1
 واجلسمية.على املهارات اليدوية 

ويقصد هبا جمموع املعلومات، املعارف، املهارات، أمناط السلوك املهين، القيم،  تقوم على أساس الثقافة، .2
 االجتاهات املرتبطة باملهنة.

 يستغرق االعداد للمهنة أكرب فرتة ممكنة لإلعداد والتدريب. .3
ثر ة باخلدمة اليت تقدمها للمجتمع أكتوجه مادهتا األساسية اىل اهداف وغايات حمددة وعملية، أي هتتم املهن .4

 من اهتمامها مبا يعود على أعضائها من نفع مادي.
 هبا رابطة او روابط مهنية تكون مسئولة عن دخول االفراد للمهنة وحتديد مستوياهتم. .5
 دستور أخالقي يلزم دائما االلتزام به. .6
 تؤكد على ضرورة التعليم الذايت والتدريب اثناء اخلدمة. .7
ممارسة العمل املهين، حيث ان غالبا ما يواجه املهنة مشكالت  عضاؤها بقدر من التصرف واحلرية يفيتمتع أ .8

 (.198 -197، ص2007تتطلب املبادأة، اختاذ القرارات )حسن، 
 متطلبات االعداد المهني:

ذلك من الطبيعي ان يهتم يطلب اعداد معلم الرتبية الرياضية عناية خاصة، نظرا للمسئوليات اجلسام امللقاة على عاتقه ل
 العملية( كأساس لتأهيله املهين. -والباحثون باملواد الدراسية )النظريةاملفكرون 

 فريى )حممد كتش( أن أهم متطلبات ذلك االعداد هو: 

رب معرفة األهداف الرتبوية الشاملة اليت تسعى اليها الرتبية اثناء اعدادها لألجيال يف ظل فلسفة تربوية صحيحة تعت. 1
 األساس يف تنمية اجملتمع.

 لتعرف على طبيعة املتعلمني من حيث خصائص منوهم وميوهلم.ا. 2
وترى " عصمت كامل" يف سياق معاجلتها ملفهوم االعداد املهين ان املناهج واملقررات الدراسية هي اهم متطلبات 

  (.201، ص2007االعداد املهين )حسن، 
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 اإلعداد الشخصي:  .3.6.4

جناح معلم الرتبية الرياضية ويتوقف جناح الدرس على شخصية املعلم وكفاءته الشخصية هي أوىل العوامل املؤثرة يف مدى 
وبالرغم من صعوبة حصر اخلصائص املرغوبة يف شخصية املعلم اال ان هناك خصائص عامة جيب ان يتصف هبا املعلم 

 (.17، ص2007)كامل، 

داد الشخصي، حيث تعترب مهنة التعليم اكثر املهن اهلامة يف جمال اعداد معلم الرتبية الرياضية املستقبلي االعمن األمور 
طلبا وسعيا وراء السمات واخلصائص الشخصية السوية والسلوك الشخصي املتميز واالجتاهات والقيم واالهتمامات 

ريا وال شعوريا على هؤالء التالميذ، وقد اكدت العديد من املرغوب فيها، فاملعلم قدوة لتالميذه وتنعكس شخصيته شعو 
( أن مسات املعلمني 1996( عن علي راشد )Soar( ودراسة سور )(Exstromراسات مثل دراسة اكسرتوم الد

املتميزة انطبعت على السمات الشخصية لتالميذهم فاخلصائص العالية للمعلمني واملناخ االنفعايل املوجب الذي وجدوه 
 (.192، ص2007ميذ)خفاجة،تالميذهم أثر تأثريا إجيابيا يف اخلصائص الشخصية هلؤالء التالمع 

 اإلعداد األكاديمي:  .4.6.4

يعترب االعداد األكادميي ذا أمهية بالغة للمدرس بصفة عامة ومدرس الرتبية الرياضية بصفة خاصة فبجانب االملام باجلانب 
و اإلملام العام ختصصه النظري والعملي ألنه من أهم شروط النجاح يف أي مهنة ه الثقايف العام فانه جيب ان يلم بفروع

 (. 120 -119، ص2002 مكارم،والدقيق مبادة التخصص )

يهدف االعداد األكادميي اىل تزويد طالب كليات الرتبية الرياضية مبواد دراسية تعمق فهمهم حنو ما سوف يقومون بعمله 
توظيفها يف املواقف يهدف هذه االعداد على سيطرة الطالب على مهارته والقدرة على  وواجباهتم حنو مهنتهم، كما
 (.181، ص2007التدريسية واإلدارية )خفاجة،

  2007إن اهلدف العام من اإلعداد األكادميي هو ان يتفهم املدرس اساسيات ومناهج وحقائق املادة الدراسية )كامل، 
 (.16، ص

 ي إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية: أهمية اإلعداد األكاديمي ف

 اثقا ومتمكنا من ختصصه.جيعل املعلم و . 1
 جيعل املعلم متميزا حنو التعلم املستمر والفهم.. 2
 جيعل املعلم على وعي بكل املستجدات احلديثة.. 3
والدوريات واملعارف واملعلومات املتصلة جيعل املعلم قادرا على ان يطور نفسه من خالل الدراسات احلديثة . 4

 بتخصصه.
 (.182، ص2007الت وقضايا اجملتمع احمللي )خفاجة،جيعل املعلم ملما بكل املشك. 5
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 الكفايات المهنية الالزمة ألستاذ التربية البدنية والرياضية: .5
( اىل انه هناك جمموعة من 2007) زكية إبراهيم كامل، نوال إبراهيم شلتوت، ميرفت على خفاجةتوصل كل من 

 ضية ميكن اجيازها يف اآليت:الكفايات املهنية الالزمة ألستاذ الرتبية البدنية والريا

 الكفايات التدريسية: . 1.5

 أن يكون قادرا على اإلعداد والتخطيط للدرس. -
 أن يستطيع حتديد أهداف الدرس بوضوح. -
 مهارية(. -انفعالية -)معرفيةأن يستطيع تنويع وصياغة أهداف الدرس  -
 أن يكون قادر على عرض املهارة احلركية بطريقة علمية سليمة. -
 قادرا على استخدام أساليب التدريس الغري مباشرة. أ يكون -
 أن يكون قادرا على اثارة دافعية التالميذ جتاه املوضوع املراد تعلمه. -
 ل التكنولوجيا احلديثة.ووسائ -أن يكون قادرا على استخدام الوسائل التعليمية -
 ارجية.أن يستطيع الربط بني ما يتعلمه التالميذ يف الدرس والواقع يف احلياة اخل -
 أن يكون قادرا على مراعاة حاجات التالميذ. -
 أن يكون قادرا على التقومي اجليد للدرس. -
 أن يكون قادرا على إدارة النشاط الداخلي باملدرسة. -
 اط اخلارجي يسن املدارس األخرى.أن يكون قادرا على إدارة النش -
 أن يشجع التالميذ على اإلبداع واالبتكار. -
 (.20، ص2007املراحل التعليمية اليت يقوم بالتدريس هلا )كامل، أن يكون ملما جبوانب  -

 الكفايات العلمية: . 2.5

 أن يكون حاصال على املؤهل الرتبوي. -
 الفلسفة الرتبوية للمجتمع. استيعابالقدرة على  -
 االهتمام واالطالع على الدوريات والكتب العلمية يف جمال ختصصه. -
 سة العلمية.أن يكون صاحب رأي مستند على الدرا -
 حضور الندوات واحملاضرات اليت تعقدها األداة التعليمية. -
 االستخدام اجليد للغة العربية واللغة يف جمال مهنته. -
 املاجستري. -أن يقوم بدراسات متقدمة للحصول على درجة الدبلوم -
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احية العليمة ملواكبة التقدم االشرتاك يف النقابات املهنية اليت تعمل على االرتقاء بأعضائها املمثلني هلا من الن -
 (.21 -20، ص2007العلمي )كامل، 

 الكفايات الشخصية: .3.5

 أن يتسم باملرح وحسن املظهر. -
 أن يتحلى بالذكاء والصرب واحلزم. -
 وأن يشعره باحلب. أن حيرتم فردية التلميذ -
 أن يعتين مبظهره. -
 القدرة على ضبط النفس. -
 س ألن التالميذ يتخذونه مثال اعلى وقدوة.أن يالحظ سلوكه وتصرفاته أثناء التدري -
 أن ميتاز بصفة القيادة. -
 أن يتحلى بالروح الرياضية. -
 (.21، ص2007أن حيرتم القرارات اخلاصة بالعمل )كامل،  -

جاكسون ميل قائمة بالصفات والكفايات الشخصية والتي أوصى بها، ويمكن إيجازها على ولقدر أصدر مؤتمر 
 النحو التالي:

 بقيمة التدريس والقيادة.اإلميان  -
 االهتمام الشخصي برعاية اآلخرين. -
 احرتام وتقدير األفراد. -
 فهم األطفال والشباب والكبار وتقديرهم كمواطنني. -
 .التفهم االجتماعي والسلوك الراقي -
 معايشة اجملتمع. -
 االهتمام واالستعداد للتدريس وللقيادة. -
 شرتك.مستوى قدرات عقلية فوق املتوسط، مع حس باده م -
 حالة صحية فوق متوسطة. -
 صوت واضح النربات قوي وخال من عيوب النطق، مع استخدامه بشكل جيد. -
 استخدام فعال وطلق للغة القومية. -
 روح مرحة تتسم بالدعابة. -
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 (.138، ص2002الطاقة واحلماس بالقدر الذي يكفل قيادة رشيدة )اخلويل،  -

 الكفايات األخالقية )التربوية(:  .4.5

 عن املهنة بشكل عام.الرضا  -
 أن يتمتع بروح االنتماء للوطن واجملتمع العاملي. -
 احرتام مهنة التدريس واحرتام العاملني هبا. -
 ن واحلرية.أن يعمل بروح الرتبية احلديثة من التعاو  -
 جيب أن يكون أبا قبل أن يكون معلما. -
 رسوخ اجلانب العقيدي واإلميان باألديان السماوية. -
 لتطوعية.تقدمي اخلدمات ا -
 أن يكون مثال للمواطن الصاحل خلقا وصحة وعلما. -
 (.21، ص2007أن حيرتم شعور اآلخرين )كامل،  -

 ( نوع أخر من الكفايات اال هو: 2002يضيف الدكتور أمين أنور الخولي )

 الكفايات المهنية:  .5.5

االستمرار يف أداء مهام وأنشطة ختصصه املهين يشري التعبري )الكفايات املهنية( إىل القدرات والقابليات اليت تتيح للفرد 
 تكاليف. بنجاح واقتدار يف أقل زمن ممكن وبأقل قدر من اجلهد وال

ويف تقرير مؤمتر اإلعداد املهين الشهري باسم جاكسون ميل أصدر توصية لالهتمام بالكفايات املهنية، مشريا اىل اهنا 
 البدنية والرياضية واليت تتمثل يف: تشكل غالبية ما يفكر فيه املهنيون يف الرتبية 

 للمجتمع.تقدير اإلسهامات واألدوار اليت تقدمها املدرسة  -
 معرفة املزيد عن تنظيمات اجملتمع واملدرسة. -
 فهم طبيعة التالميذ ومنوهم وتطورهم. -
 فهم أبعاد العملية التعليمية وكيف ميكن حتسينها. -
 يعة األفراد واحتياجاهتم.املهارة يف تعديل اخلربات املتعلمة يف ضوء طب -
 ل التعليمية.املعرفة واملهارة يف استخدام مصادر ومواد التدريس والوسائ -
 املهارة يف استخدام التدريس املناسب وطرق القيادة املالئمة. -
 املقدرة على تقومي حصائل التعليم وخرباته. -
 قيقة.املهارة على جعل احلياة االجتماعية املدرسية متثل خربة دميقراطية ح -
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 االتفاق على القواعد اليت تدخل يف نطاق املسئولية القيادية. -
الضرورية للمشاركة يف مقابلة االحتياجات العامة لألفراد دون الرجوع إىل واجبات التدريس أو  املعرفة واملهارة -

 القيادة، كاإلرشاد النفسي والصحة العامة.
 ة الشمولية للفرد.املهارة يف تعليم اخلربات املرتبطة بالرتبية الكلي -
             ور، والزمالء، واجملتمع احمللي )اخلويلالفاعلية يف العمل مع اآلخرين مبا يف ذلك التالميذ، وأولياء األم -

 (.137 -136، ص2002، 
 العناصر المؤثرة على أستاذ التربية البدنية والرياضية: .6

لح إنساين نطلـق عليه عادة املدرس أو األستاذ صانع عندما يتحدث املرء عن التدريس فانه يذهب مباشرة إىل مصط
، حيث يصعب يف معظم األحوال عمليا ومنطقيا فصل املصطلحني عن بعضهما الـبعض التدريس وأداته الفنية التنفيذية

يف عمله  أو فهـم أحـدمها دون الرجوع لألخر والتعرف عليه، ومن هذه املؤثرات اليت تعمل على التأثري علـى سـلوك األستاذ
 ما يلي:

 مؤثرات الخلفية االجتماعية: . 1.6

إن للحياة االجتماعية وما تتصف به من خصائص ونظم ثقافية، إدارية، سياسـية، اقتصادية، ومعامالت، وما متليه على 
ة االجتماعية األستاذ من قيم وممارسات وأساليب تفاعـل مـع اآلخرين عموما ومع التالميذ خاصة هلا األثر البالغ يف البني

 هنمل جانب احلياة األسرية اخلاصة من حيث مستواها االقتصادي املعيشي أالما جيب ألسـتاذ الرتبيـة البدنية والرياضية، ك
 ، ووظيفتها االجتماعية، ومدى تقييمها للعلم واألسـاتذة، مث مـدى استقرار حياهتا اليومية.

 مؤثرات الخلفية الشخصية والوظيفية:  .2.6

عامة، وكذا نـوع اخلربات الشخصية السابقة، نوع التأهيل ل العمر واجلنس، القيم واألخالقيات اخلاصة، الصحة الوتشم
الوظيفي والذكاء العام واخلاص؛ كمـا تشـمل الصفات النفسية مثل االعتماد على الذات، املرونة، الوقار، االتزان، التعاون، 

 م واحليوية والنشاط، واالستقرار النفسي.املوضـوعية االلتزام اخللقي، املرح العا

 الشخصية الوظيفية فتتمثل يف الرغبة الفطرية يف التدريس، االلتـزام الفطري بآدابه واالنتماء ألسرة التدريس أما اخلصائص
لتجديد ، تشجيع العالقة اإلنسانية، حب املساعدة ورعاية اآلخرين، معرفة حدود الذات، حتمل املسؤولية، حب املبادرة وا

 -113، ص2010للغوية اخلاصة باالتصال واملظهر العام املناسب )بن عطية، واملواظبة واحملافظة على املواعيد، الكفاية ا
114.) 
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 حقوق أستاذ التربية البدنية والرياضية وتأثيرها على كفاءته المهنية: .7
نفسه جسميا، وروحيا ألداء مهنته على بعد كل الواجبات اليت سبق ذكرها عن األستاذ، وكل ما جيب أن يكرس له 

 فان ذلك يستوجب االهتمـام الكامـل باألستاذ بإعطائه كل احلقوق املؤسسة، ومن هذه احلقوق نذكر:أحسن وجه، 

 جيب أن يتمتع األستاذ يف مهنة التعليم باحلرية األكادميية يف القيام بالواجبات املهنية. -
 وكتب ومناهج تعليمية جديدة. جيب أن يشارك األساتذة يف تطوير برامج -
 ئات التفتيش من حرية األساتذة أو مبادراهتم أو مسؤولياهتم.ال جيب أن تنقص هي -
جيب أن تعطي السلطات توصيات األساتذة الوزن الذي تستحقه، وذلك فيما يتعلق مبالئمة املناهج الدراسية  -

 وأنواع الرتبية األخرى املختلفة للتالميذ.
اية األستاذ من كل تدخل غري عادل أو ت املقامة بني األساتذة وأولياء التالميذ، مع محجيب تشجيع العالقا -

)بن  غري مسوغ من جانب هؤالء، خاصة يف املسائل اليت تعترب بصورة أساسية من صالحيات األستاذ املهنية
 (.114، ص 2010عطية، 

ة حىت تسهم هذه األخرية يف تأكيد جيب توطيد دستور أخالقي أو دستور سلوكي من جانب منظمات األساتذ -
 وممارسة الواجبات املهنية وفق املبادئ املتفق عليها. اعتبار املهنة

من بني العوامل اليت تؤثر يف مكانة األساتذة، جيب تعليق أمهية خاصة على الراتب والسيما أن عوامل أخرى  -
حسب مستوى تقدير وظيفتهم، أي يعتمد إىل  يف الظروف العاملية الراهنة كاملكانة أو االعتبار الذي يعطى هلم

  على املركز االقتصادي الذي يوضعون فيه.حد كبري
ينبغي لرواتب األساتذة أن تعكس أمهية الوظيفة التعليمية للمجتمع، ومن مث أمهية األستاذ، كما جيب للراتب  -

 أن مياثل بشكل جيد الرواتب اليت تدفع ملهن أخرى تتطلب مؤهالت مماثلة.
 املعيشة ألنفسهم وألسرهم.د األساتذة بالوسائل اليت تضمن مستوى معقول من تزوي -
 جيب أن يأخذ باحلسبان حقيقة أن بعض الوظائف تتطلب مؤهالت أعلى وخربة أكثر وحّتمل مسؤوليات أكرب -

 (.115، ص2010)بن عطية، 
يت يشتمل عليها ميثاق جيب أن حتمي إجراءات الضمان االجتماعي األساتذة يف مجيع الظروف الطارئة ال -

(، أي الرعاية الطبية وإعانة املرضى، وإعانة الضرر أثناء 1952العمل الدولية )الضمان االجتماعي ملنظمة 
 الوظيفة، وإعانة األسرة واألمومة واألكفاء بسبب املرض أو العجز وإعانة الورثة.

صادية للمعلمني يف ظروف معيشتهم جيب أن تدرك السلطات إن التحسينات يف املكانة االجتماعية واالقت -
وعملهم وشروط استخدامهم، ومكانتهم املهنية املستقبلية، هي أفضل الوسائل للتغلب على أي نقص قائم 

ن األشخاص املؤهلني متاما عند األساتذة األكفاء، وكذا العمل على جذب إىل مهنة التعليم أعدادا بالغة م
 (.115، 2010عطية،  )بنواالحتفاظ هبم 
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 كيفية تقويم أستاذ التربية البدنية والرياضية: .8
 أستاذ التربية البدنية والرياضية في المهنة:  .1.8

 اإلعداد المهني:  .أ

 األستاذ حاصل على شهادة معرتف هبا يف جمال التدريس. -
 البدنية والرياضية يف املرحلة اجلامعية كتخصص رئيسي أو فرعي.األستاذ درس الرتبية  -
 لفية عن طرق التدريس يف الرتبية البدنية والرياضية ملستويات دراسية متنوعة اخلصائص.املعلم لديه خ -
 األستاذ تلقى مقررات دراسية يف األلعاب الفردية، واأللعاب اجلماعية. -
 سعافات األولية الضرورية.األستاذ ملم بعوامل األمان وأساليب اإل -
 ملالعب والعناية هبا.األستاذ تلقى مقررا يف كيفية الوقاية من إصابات ا -
 األستاذ تلقى مقررات يف القوانني والتحكيم يف األلعاب املختلفة. -
 (326، ص2011األستاذ واسع املعرفة بأمناط احلركة عند اإلنسان )عصام الدين متويل عبد اهلل،  -

 لتربوية: التطبيقات ا .ب

 رتبوي.األستاذ يفهم بوعي دور الرتبية البدنية والرياضية يف الربنامج ال -
 األستاذ يتقبل األساس الفلسفي العام للرتبية البدنية والرياضية بشكل متوافق مع تعليمات املنطقة التعليمية. -
 صحة والرتويح.األستاذ يستطيع أن يشرح أهداف وأمهية الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بال -
 املهنية للرتبية البدنية والرياضية. يشارك األستاذ كعضو هيئة تدريس باملدرسة يف صياغة املسئوليات -
 األستاذ مدرس للسياسات التعليمية اليت تتبعها املدرسة. -
 األستاذ يفهم أمهية املنافسات املدرسية يف الربنامج الرتبوي. -
قوانني والنظم املتعلقة بالرياضة والرتبية البدنية والرياضية على مستوى األستاذ ملتزم مبيثاق شرف املهنة وبال -

 (326، ص2011افظة واملستوى القومي )عصام الدين متويل عبد اهلل، احمل
 النمو التربوي:  .ج

 األستاذ حيضر الدورات التدريبية واحللقات الدراسية والندوات املرتبطة بالرتبية البدنية والرياضية. -
 عضو نشط يف املنظمات املهنية املرتبطة بالرتبية البدنية والرياضية.األستاذ  -
 مشرتك يف جماالت مهنية مرتبطة بالرتبية البدنية والرياضية. األستاذ -
 األستاذ يهتم بتقومي واستخدام األدوات واألجهزة واملواد الدراسية اجلديدة عندما تكون مالئمة لالستخدام. -
 ديثة بالنسبة للمنهج الدراسي وختطيط الربنامج.األستاذ ملم باالجتاهات احل -
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 التقويم الشخصي: .د

 ستاذ بصفة دورية بتقييم ذاته يف اخلربة واملعرفة والقدرة على التدريس.يقوم األ -
 يطلب األستاذ من آخرين أن يقوموا بتقييم قدرته على التدريس كل سنة. -
 يقدمه.يقوم األستاذ بصفة دورية بتقومي الربنامج الذي  -
على برنامج الرتبية البدنية خيرب إدارة املدرسة بصفة مستمرة باملشكالت والصعوبات والتغريات اليت تطرأ  -

 (327، ص2011والرياضية )عصام الدين متويل عبد اهلل، 
 المسئوليات التعليمية: . 2.8

 إدارة الفصل: .أ

 خيطط الربنامج حبيث يتناسب مع فلسفة املدرسة. -
 غراض الربنامج كتابيا وحمددة بوضوح.يقوم بإعداد أ -
 ذا كان ذلك ضروريا.يستخدم الوسائل السمعية والبصرية يف الدروس إ -
 يهتم حباجة الطالب إىل التعليم الفردي الذي يتالءم مع حالة كل طالب على حدة. -
مع الفرد طوال  يعطي أمهية كبرية لألنشطة اليت ترتقي باللياقة البدنية واليت تتضمن مهارات ميكن أن تستمر -

 احلياة.
 يقدر أنشطة كثرية ومتنوعة بعد أن خيطط جيدا. -
 اخلاصة والعالجية على حنو مناسب. يقدم األنشطة -
 حيرص على استثارة محاس الطالب واهتماماهتم بالرتبية البدنية والرياضية. -

 المهارات التعليمية:  .ب

 ت احلركية األساسية يف كل نشاط يدرسه.يهتم بتقدمي مناذج علمية جيدة للنواحي الفنية واملهارا -
 لتعليمية.يستخدم طرق تدريس متنوعة يف تقدمي املواد ا -
يستطيع أن يعلم املهارات واحلركات الرئيسية يف الدرس بتقدمي أمثلة علمية بنفسه أو باالستعانة بآخرين بعد  -

 أن يدرهبم على ذلك.
 يتمتع باحرتام الطالب له. -
 ومجاعات النشاط على أساس معرفته مبستويات الطالب.يشكل القيادات الطالبية  -
 ىت يدرك الطالب أن املعلم هو املعلم.يتحفظ حبدود بينه وبني الطالب ح -
 متعقل ومعتدل فيما يضعه من قواعد ويصدره من تعليمات. -
 (328، ص2011متوافق ومتسق يف تعامالته مع الطالب )عصام الدين متويل عبد اهلل،  -
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 اإللمام بمادة الدرس: .ج

 يعرف األساليب الفنية الالزمة ألداء كل مهارة يدريها. -
 للياقة البدنية وعالقتها بكل اجلوانب الصحية للطالب.يفهم بوضوح أمهية ا -
 يعرف الطرق املناسبة لتدريس األنشطة. -
 املختلفة.يعرف املظاهر األساسية للنمو البدين وأمناطه املختلفة للفئات العمرية  -
 لديه معرفة عامة بالرتكيب التشرحيي للجسم. -
 كل حركة.  ميكنه حتليل ميكانيكية احلركة وتقومي الكفاءة يف أداء -
 ملم بقواعد وإجراءات شراء األدوات واألجهزة والعناية هبا واستخدامها وختزينها. -
 (329، ص2011له اهتمامات باإلصابات البدنية )عصام الدين متويل عبد اهلل،  -

 النظام:  .د

 يتمتع بالقدرة على ضبط النفس والثبات االنفعايل عندما يتعرض لضغوط. -
 ظام باملدرسة.حيافظ على االنضباط والن -
 خيطط لألنشطة على أساس التقدم من وحدة اىل وحدة ومن فرقة دراسية اىل أخرى. -
 لديه تفاصيل مكتوبة للمقرر الدراسي الذي يقدمه لكل نشاط. -
 لتعليمية مكتوبة داخل كل مقرر دراسي.لديه الوحدة ا -
ستاذ تدريسها يف حصة لديه خطة مكتوبة للدرس الذي ينوي اعطاءه للصف تبني كل واحدة يريد األ -

 واحدة.
 يستفيد من الطالب كمدخل يف ختطيط األنشطة الصفية. -
ام بالتدريس يستفيد من الطالب املتميزين كل ما أمكن ذلك عن طريق تقدمي الفرص املناسبة هلم للقي -

 والتدريب واستخدامهم إلعطاء مناذج عملية اثناء الشرح.
 يف جمموعات متكافئة. يستخدم األساليب املنهجية لتصنيف الفصول -
 يعني نواتج املتوقعة لالداء نتيجة التعلم اجليد. -
 يستفيد من التسهيالت واألجهزة اىل اقصى حد ممكن. -
 .يركز بدرجة كبرية على ترقية الصحة العامة -
 لديه استعداد لتجريب األفكار اجلديدة. -
 يستخدم طرقا متنوعة من التقومي. -
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     2011باألغراض اليت يسعى اىل حتقيقها )عصام الدين متويل عبد اهلل،  لديه معايري للتقومي ترتبط مباشرة -
 (.330 -329، ص

 التقويم الشخصي:  .ه

 ملتزم بسياسة املدرسة يف احلضور واالنصراف. -
 الطالب بسياسات املواظبة واحلضور.يبلغ  -
 حيتفظ بسجالت دقيقة ويومية احلضور. -
 .يتصرف بطريقة سليمة مع املرضى او املصابني -
                         يقوم بعمل ترتيبات واستعدادات مسبقة عندما يؤدي عمله )عصام الدين متويل عبد اهلل -

 (330، ص2011 ، 
 الصفات الشخصية:  .3.8

 قات اإلنسانية: العال .أ

 مرن يف اجتاهاته حنو الشباب والتغريات االجتماعية. -
 يقدر وحيرتم الفروق الفردية لدى الطالب. -
 فز الطالب وحيثهم على التعلم.حي -
 عندما يتعامل مع الناس فإنه يضفي قيمة تزيد من اقتناعهم بالرتبية البدنية والرياضية. -
 ب.حيتفظ بعالقات عمل إجيابية واسعة مع الطال -
 موضوعي عندما ميدح أو يثين على أحد. -
 موضوعي عندما ينتقد أحد. -
 يعزز اإلبداع والثقة بالنفس. -
 (331، ص2011باآلخرين )عصام الدين متويل عبد اهلل، أمني يف عالقته  -

 سمات الشخصية: .ب

 حيتفظ باالتزان والثبات االنفعايل. -
 املناسبة.يستخدم املفردات والكلمات وقواعد اللغة  -
 يتقبل النقد. -
 واثق من نفسه. -
 لديه قدرة على اإلحساس بالدعابة والفكاهة. -
 لديه الرغبة يف ان يكون ناجحا. -
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 ة على االعرتاف بنواقصه وأخطائه.لديه القدر  -
 يتصرف بطريقة متسقة )مستقيمة وثابته على املبدأ(. -
 يستهدف يف عمله حتقيق نتائج ومستويات عالية. -
 ريني باملدرسة.متعاون مع اإلدا -
 ميتلك اخلصائص املتوقعة يف الشخص املهين الناجح. -
 جتنيب استعمال النقد اهلدام والتهكم والسخرية مع الطالب. -
 (332 -331، ص2011دير بأن يتخذ كمثل حيتذي به الطالب )عصام الدين متويل عبد اهلل، ج -

 الخصائص البدنية: .ج

 يرتدي مالبسه بصورة مالئمة. -
 مالئم من اللياقة البدنية. يتمتع مبستوى -
 ميتلك قدرا مناسبا من املهارات يف األلعاب اليت يقوم بتدريسها. -

 العالقات العامة: .4.8

 ت االتصال:مهارا .أ

 قادر على التعبري عن أفكاره بوضوح. -
 متمكن من اللغة العربية. -
 لديه مهارات كتابية جيدة. -
 حيسن استعمال قواعد اللغة. -
 أي العام أهداف وأمهية الرتبية البدنية والرياضية والصحة والرتويح والعالقات فيما بينها.يستطيع أن يشرح للر  -
مور والعاملني يف املدرسة واجملتمع السياسات العامة للرتبية البدنية يستطيع ان يفسر للطالب وأولياء األ -

 (332، ص2011والرياضية )عصام الدين متويل عبد اهلل، 
 العالقات االجتماعية: .ب

 يتمتع بعالقات طيبة مع مدير املدرسة. -
 منسجم مع أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ومع غريهم من األساتذة باملدرسة. -
 بعالقات طيبة مع الطالب. يتمتع -
 يتمتع بعالقات طيبة مع اهليئات والتنظيمات االجتماعية املختلفة يف اجملتمع. -
كل اجلماعات االجتماعية واالقتصادية والعرقية يف اجملتمع املدرسي )عصام الدين يقيم عالقات فعالة مع   -

 (.332، ص2011متويل عبد اهلل، 
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 خالصة:

احللقة املهمة بني التلميذ  ه حتاول حتديد مفهوم أستاذ الرتبية البدنية والرياضية توصلنا اىل انبعد عرضنا الهم العناصر اليت
ستاذ الذي تتاح له الفرص العديدة للتأثري على التالميذ وتقدمي يد املساعدة له يف خمتلف وإدارة املدرسة باعتباره األ

، إذ يكسب التلميذ املهارات احلركية ويزوده طبيعة املادةم األوقات واألماكن داخل املؤسسة الرتبوية أو خارجها حبك
بفضل تكوينه االكادميي ة مبا يتناسب مع قدراته، باملعلومات العلمية والنظرية ويوجهه ملمارسة خمتلف األنشطة احلركي

 نشئإعداد  من أجل عيدبجيعله مسئوال إىل حد ثقيال عبئا  هاملنظومة الرتبوية تلقي على عاتقتبني لنا أن كما   ، واملهين
لوطن، باعتباره الناقل األمني حلضارة األمة وتراثها وأحد املكونات األساسية يف العملية التعلمية ، وهو حجر خلدمة اسليم 

الزاوية يف تطويرها وحتقيق غايتها وأهدافها، ويتوقف هذا األثر على مدى كفايته ووعيه بعمله، وإخالصه، فيه وإعداده 
، األمر الذي يستوجب التلميذعلى ادرة على التأثري بشكل مباشر تخصص يف ذلك، وشخصيته القيادية القوتكوينه امل

 .العناية بتطوير مساره املهين باستمرار سواء قبل أو أثناء اخلدمة. وخلق اإلسرتاتيجيات اليت جتعله راض عن عمله
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 تمــــــهيد:

يقي الذي يعد بدوره من ال ختلو أي دراسة من جانب نظري، والذي يعترب كأساس قاعدي هلا، يكمله اجلانب التطب   
 أهم خطوات البحث العلمي، حيث ميكن الباحث من استثمار معلوماته النظرية، ويوسع من جمال تطلعاته.

تعلقة مبتغريات البحث فان اجلانب امليداين هو الذي وإذا كان اجلانب النظري هو املنبع األساسي ملعرفة احلقائق امل   
هذا من خالل حتويل نتائجها اخلام من كيفية إىل معطيات كمية يعرب عليها إحصائيا يثبت أو ينفي صحة تلك احلقائق، و 

 بأرقام حمددة اليت تدل على دالالت معينة.

رق اىل الدراسة االستطالعية، منهج الدراسة وجمال ويف هذه الفصل سنتطرق إىل توضيح إجراءات الدراسة من خالل التط
 سة، االساليب االحصائية، صعوبات البحث.الدراسة، حدود الدراسة، ادوات الدرا
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 الدراسة االستطالعية: .1

يقصد بالدراسة االستطالعية او االستكشافية بأهنا دراسة مبدئية يقوم هبا الباحث للتعرف على اهم عناصر خطة 
وعة من األهداف البحث، ويتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة االستطالعية يف حتديد مشكلة البحث إضافة اىل جمم

 األخرى من بينها: 

 تعميق معارف وأفكار الباحث. -
 ديد املتغريات البحثية وصياغة الفروض.املساعدة يف حت -
 املساعدة يف صياغة عنوان البحث. -
 املساعدة يف حتديد موضوعات الدراسة ذات العالقة باملشكلة. -
 املساعدة يف حتديد جمتمع البحث وخصائصه. -
 (.43، ص 2014)إبراهيم،  يانات الوثائقية واالوليةاملساعدة يف مجع الب -

ن الدراسة االستطالعية تعترب مبثابة حجر األساس لبناء البحث كله، وهي مهمة يف البحث العلمي السليم، اذ من وأل
اء خالهلا ميكن للباحث جتربة وسائل حبثه للتأكد من سالمتها ودقتها ومدى وضوحها ألفراد العينة، قام الباحث بإجر 

 .  2017 /2016معي دراسة استطالعية على مدار عام كامل أي املوسم اجلا

قمنا بإجراء دراسة استطالعية مكتبية وذلك  بعد ضبط العنوان مع األستاذ املشرف واملوافقة عليه من قبل اجمللس العلمي،
لعنكبوتية لالطالع على اإلطار بزيارة مكتبات بعض اجلامعات اجلزائرية والتواصل مع جامعات خارج الوطن والشبكة ا

بعض الدراسات السابقة فلم جند اال الدراسات املرتبطة أو املشاهبة. وبعد حبثنا حتصلنا على  الفكري والنظري وإلجياد
أداتني للدراسة تبني لنا أهنما صاحلني لقياس السمات اليت نريد قياسها، اال ومها مقياس الرضا الوظيفي )ملينسوتا( ومقياس 

مل  (،02، أنظر امللحق)(، لكن بعد عرضهما على اخلرباءتعريب بشرى إمساعيل -ة احلياة )ملنظمة الصحة العامليةجود
تتم املوافقة عليهم لصعوبة فقراته وغموضها، وطول املقياسني. مما دفعنا للبحث مرة أخرى ويف األخري حتصلنا على مقياس 

(، 2017 ة ملنظمة الصحة العاملية ترمجة وتكييف الباحث )املضحي( ومقياس جودة احليا2017الرضا الوظيفي )للفهد
 (01، واالداة يف صورهتا النهائية كما هي يف امللحق )وبعد عرضه مرة أخرى على اخلرباء متت املوافقة على االداتني

ية من أجل أخذ وثيقة بعدها تواصلنا مع نيابة مديرية املعهد املكلفة مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارج
. مث توجهنا اىل مديرية الرتبية لوالية (03كما هو موضح يف امللحق )  28/01/2018تسهيل مهام وكان ذلك يوم 

. ومت أخذ 10/02/2018أجل معرفة حجم اجملتمع املتاح وكان ذلك يوم من بسكرة وبالتحديد اىل مكتب اإلحصاء 
(. مث تنقلنا اىل 05امللحق )لوالية بسكرة كما هو موضح يف للمرحلة الثانوية إحصاء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

مصلحة التكوين والتفتيش ألخذ رخصة قصد الشروع يف العمل امليداين على مستوى ثانويات والية بسكرة كما هو 
 (.04موضح يف امللحق )
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 منهج الدراسة: .2

بع علمي عمل اخلاضع لنهج قائم بذاته ذو بعد واضح وذو طاإن أساس البحث العلمي الدقيق هو العمل املنهجي أي ال
 ، ونقصد بذلك ان جناح البحث العلمي يعتمد اعتمادا مباشرا على املنهج او الطريقة الصحيحة.

فان املنهج    -الرضا الوظيفي وعالقته جبودة احلياة لدى اساتذة الرتبية البدنية والرياضية  -مبا ان موضوع دراستنا هو 
( على أنه" الدراسات االرتباطية تقوم 2015والذي يعرفه الغندور )اعتمدناه هو املنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي  الذي

على دراسة العالقة بني متغريين أو أكثر ملعرفة مدى االرتباط بينهم والتعبري عن ذلك بصورة كمية/ رقمية )إحصائية("، 
اضيا باملصطلح )معامل لح )درجة االرتباط(، ويعرب عن درجة االرتباط ريويرمز ملدى االرتباط بني املتغريات باملصط

 (. 191، ص 2015االرتباط(، ويقيس معامل االرتباط )شدة العالقة( بني املتغريات )ضعيفة/ قوية( )الغندور، 

هتدف هذه الدراسة  يف الدراسة احلالية كونه املنهج املتالئم معها من حيث طبيعة املوضوع، حيث مت إعتماد هذا املنهج
العينة وعالقته جبودة احلياة لديهم، وكون هذه بني الرضا الوظيفي وفق ما يراه أفراد إىل وصف وكشف طبيعة العالقة 

الدراسة كشفية فإن املنهج الوصفي يعد املنهج األنسب، ومت إعتماد أسلوبه االرتباطي كون الدراسة قائمة على وصف 
   عالقة بني متغريي الدراسة.

 مجتمع الدراسة: .3

يقصد باجملتمع ذلك احمليط الذي تنمو او تظهر فيه الظاهرة املراد دراستها، لكوهنا ناجتة منه وعائدة له. وملزيد من الدقة 
ميكن االعتماد على التعريف االيت يف حتديد مفهوم جمتمع البحث" جمموعة من املشاهدات او املفردات ضمن إطار معني 

 (.156، ص2014 فوزي،و أكثر")أفة/مسة/ تتصف فيما بينها بص

ما اجملتمع املتاح فيتمثل يف أيف اجلزائر  ةالثانوي رحلةيتمثل اجملتمع األصلي لدراستنا يف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بامل
 لوالية بسكرة. ةالثانوي رحلةأساتذة الرتبية البدنية والرياضية بامل

 عينة الدراسة: .4

 والبالغلوالية بسكرة واملتمثلة يف كل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية  الشامل سحستخدمنا طريقة املإ
 115 مت اسرتجاع، (05ثانوية يف الوالية كما هو موضح يف امللحق رقم ) 56أستاذ مقسمني على  124عددهم   

 .وهو العدد املمثل ملفردات اجملتمع املتاح124من أصل  مقياس

 الدراسة: حدود .5

ــــ  . اجملال املكاين: مجيع ثانويات والية بسكرة1.5  .ثانوية 56واملقدر عددهم بـــ

 .2016/2017لدراسة االستطالعية خالل املوسم اجلامعي ا ءمت اجرا.  اجملال الزماين: 2.5
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اىل غاية  2016/2017اجلامعي املوسم من  إبتداءا تم اجراؤمهفالنظري وامليداين  األساسية بشقيها الدراسةأما 
2018/2019. 

ــــالثانوي لوالية بسكرة واملقدر عددهم  رحلة التعليمساتذة الرتبية البدنية والرياضية ملأ. اجملال البشري: 3.5  أستاذ. 124:بــ

 أدوات الدراسة: .6

 . مقياس الرضا الوظيفي:1.6

 . التعريف بالمقياس: 1.1.6

       (2017دى مدرسي الرتبية الرياضية الذي أعده الباحث )سامل الفهد الرضا الوظيفي لعتمد الباحث على مقياس إ
   ( حماور أو أبعاد هي: )الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي املتاح(6( عبارة موزعة على )34، يتكون املقياس من )

ه للقدرات الشخصية(، )الرضا م العمل ومالئمت، )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي(، )الرضا عن طبيعة العمل وحج
عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية(، )الرضا عن عالقات العمل(، )الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف 

 ال اوافق(. 0اىل حد ما/ 1موافق/ Likert( )2العمل(، ويعمل املقياس طبقا لطريقة ليكرت )

( خرباء من األستاذة 7رأي اخلرباء، من خالل املقابلة الشخصية مع )تمارة الستطالع مث قام )الفهد( بتصميم االس
املتخصصني يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية والرياضية، وركز الباحث يف اثناء اختياره اخلرباء على ان 

االجتماعية والرياضية، أال يقل بوية والنفسية و يكون حاصل على الدكتوراه يف فلسفة الرتبية البدنية يف جمال البحوث الرت 
( سنة يف جمال التخصص العلمي، أن يكون له خربة ميدانية يف جمال البحوث الرتبوية 20عدد سنوات اخلربة عن )

  والنفسية واالجتماعية والرياضية.

 ( يوضح توزيع عبارات مقياس الرضا الوظيفي على االبعاد02جدول )ال

 العدد البعد أرقام الفقرات اليت تقيس البعد م
 5 5-4-3-2-1 الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي املتاح 1
 4 9-8-7-6 الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي 2
 7 16-15-14-13-12-11-10 الرضا عن طبيعة العمل وحجم العمل ومالئمته للقدرات الشخصية 3
 6 22-21-20-19-18-17 وإجراءات العمل وبيئته املاديةالرضا عن ظروف  4
 6 28-27-26-25-24-23 الرضا عن عالقات العمل 5
 6 34-33-32-31-30-29 الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل 6
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 . الخصائص السيكومترية:2.1.6

 أ. الصدق الظاهري: 

يقوم الباحث مبراجعة  صدق االختبار ظاهريا من مصمم االختبار، حيثيعترب أدىن مستويات الصدق ألنه يقيس مدى 
اجلادري                            الشكل االويل لالختبار لتأكد والوثوق بضرورة الفقرات ودرجة وضوحها وكيفية اإلجابة عنها )

 املقياس يقيس السمة املراد قياسها.(. بعد استقراء الباحث لعبارات وبنود املقياس تبني لنا بأن 174، ص2015، 

 مين:ب. صدق المحك

( اىل أن حكم أو رأي احملكمني على الصدق الظاهري للمقياس ذو وزن جدير باالهتمام وخباصة EBELويشري ايبيل )
(. وقد مت التحقق من هذا النوع من الصدق 127، ص2010إذا كان هؤالء احملكمني من ذوي الدراية واخلربة )هاشم، 

(، وبعد 02يهم الشروط الالزمة كما هو موضح يف امللحق رقم )رض املقياس على جمموعة من اخلرباء الذين تتوفر فبع
 تقييم املقياس وافق مجيع اخلرباء على أن املقياس يقيس الظاهرة املراد قياسها، بدون تغيري يف العبارات أو االبعاد.

 ج. صدق االتساق الداخلي:

 العبارات مع البعد:

 رضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي والدرجة الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد ال( يوضح 03دول )جلا
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**642. متنحك وظيفتك الفرصة الكتساب اخلربات وتنمية املهارات 1
 دال 0**530. االقدمية يف العملتفضل ان تكون الرتقية على أساس  2
 دال 0530. أساس الكفاءة يف العملتفضل ان تكون الرتقية على  3
 حترص اإلدارة على اتاحة فرص النمو الوظيفي لألخصائيني بعقد برنامج  4

 لتدريبهم بصفة دورية
 دال 0**506.

 دال 0**544. باملدارسحتقق الرتقية من درجة اىل أخرى مكانة اجتماعية أفضل  5
 
 ضا عن األمان واالستقرار الوظيفي والدرجة الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد الر ( يوضح 04دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 تشعر باخلوف من فقد وضيفتك نتيجة نشوب خالف بينك وبني 1
 رؤسائك يف العمل 

 دال 0*336.

 توفر لك وظيفتك االشرتاك بالتأمينات مبا حيقق لك االستقرار املادي  2
 املعاش بعد بلوغ

 دال 0**550.

 دال 0**654. توفر املدرسة نظام خاص للرعاية الطبية والعالجية للعاملني 3
 دال 0**545. تكفل وظيفتك استمرار دخلك من العمل يف حالة اإلصابة او املرض 4
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 والدرجة الكلية للبعد: معامل االرتباط بني بنود بعد الرضا عن طبيعة العمل ومالئمته للقدرات الشخصية( يوضح 05دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**591. يتناسب عملك مع مؤهالتك واستعداداتك الشخصية  1
 حيقق لك عملك اثراًء وظيفيا من خالل تنوع املهام وما يتضمنه  2

 عملك من مسؤوليات
 دال 0**660.

 فرصة للقيام بأنشطتكعدد ساعات العمل مناسب مما يتوفر لك ال 3
 وواجباتك االخرى  

 دال 0**472.

 دال 0**643. يساعدك عملك على ابراز قدراتك مما يسمح لك بالتجديد واالبتكار  4
 دال 0**412. متنحك وظيفتك باملدرسة تقدير واحرتام االخرين 5
 دال 0**438. متنحك وظيفتك الشعور باالنتماء للمدرسة واملسؤولية جتاهها 6
 دال 0*358. تشعر بان عملك هام ونافع لنفسك وللمجتمع 7

 
 وإجراءات العمل وبيئته املادية والدرجة الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد الرضا عن ظروف ( يوضح 06دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0*321. كتتميز إجراءات وخطوات العمل بالوضوح بالنسبة ل 1
 دال 0**668. تتاح لك الفرصة للقيام بتخطيط عملك 2
 دال 0**567. إلمتام العمل بكفاءةتتاح لك الوقت الكايف واالمكانيات الالزمة  3
 دال 0**719. تتميز بيئة العمل املادية مبقر اإلدارة بوجود )جتهيزات مكتبية، نظافة، اضاءة...اخل( 4
 باملنشآت الرياضية )حالة املالعب، األجهزة واألدوات بيئة العمل املادية  5

 الرياضية ...اخل( مناسبة
 دال 0**725.

 مسؤولية القصور يف العمل نتيجة لعدم التحديد الواضحيتعذر حتدد  6
 ملسؤوليات العاملني باإلدارة 

 دال 2450.

 ل والدرجة الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد الرضا عن عالقات العم( يوضح 07دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**623. تسود روح التعاون بينك وبني زمالئك يف اجناز االعمال  1
 دال 0**555. يتسم تعاونك مع رئيسك بالثقة والتفاهم املتبادل 2
 بة جتمعك باملدرسني املشاركني باألنشطة الرياضية عالقة مهنية طي 3

 حتقق االلتزام واجلدية يف العمل
 دال 0**418.

 دال 0**719. بإدارة املدرسة بالتعاون والتقدير املتبادلتتسم عالقتك  4
 حترص اإلدارة على تنظيم أنشطة وفعاليات خمتلفة تسهم يف دعم  5

 وتوطيد عالقات العمل على اختالف مسؤولياهتا 
 دال 0**848.

 دال 0**769. وبني مرؤوسيك يف اجناز االعمال  تسود روح التعاون بينك 6
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 معامل االرتباط بني بنود بعد الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل والدرجة الكلية للبعد:( يوضح 08دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**468. تعلقة بالعمل تتاح لك الفرصة إلبداء الراي حبرية يف خمتلف املواقف امل 1
 تتاح لك الصالحيات عندما تفوض اليك سلطة االشراف على اعمال  2

 االخرين
 دال 0**670.

 يتميز رئيسك بالقدرة على اكتشاف املشكالت واالخطاء واختاذ القرارات  3
 املناسبة لعالجها

 دال 0**687.

 دال 0**781. الستماع ملقرتحاهتم يهتم رئيسك يف العمل بتدريب مرؤوسيه ومتابعتهم وا 4
 غري دال -0.174- يسيء رئيسك استخدام السلطات اليت متنحها له وظيفته  5
 دال 0**737. يتعامل رئيسك مع مجيع العاملني حتت رئاسته حبيادية وموضوعية 6

 

 لمقياس:معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس الرضا الوظيفي والدرجة الكلية ل( يوضح 09دول )اجل

 مستوى الداللة االرتباطقيمة  االبعاد الرقم
 دال 0**385. الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي 1
 دال 0**507. الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي 2
 دال 0**656. الرضا عن طبيعة العمل ومالئمته للقدرات الشخصية 3
 دال 0**674. ةالرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادي 4
 دال 0**673. عالقات العملالرضا عن  5
 دال 0**731. الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل 6

 

 الثبات:  د.

 معامل الثبات ملقياس الرضا الوظيفي ( يوضح10دول )اجل

 الداللة القيمة معامل الثبات
 عايل 0.70 (Cronbach) بطرية الفا كرونباخ

 متوسط 0.57 (Spearman- Brownبراون ) -مانبطريقة سبري 
 متوسط 0.55 (Guttmanجومتان )بطريقة 
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من خالل نتائج اجلدول أعاله واملتعلق بقيم معامالت الثبات يتبني لنا املقياس يتمتع بثبات مرتفع، حيث تراوحت القيم 
الرضا الوظيفي لدى أساتذة ها اال وهي ( وبالتايل املقياس يصلح لقياس اخلاصية اليت صمم لقياس0.70 -0.57بني )

 الرتبية البدنية والرياضية.

 . مقياس جودة الحياة: 2.6

 . التعريف بالمقياس:1.2.6

( ترمجة وتقنني الباحث )عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي 1997وهو الصورة املختصرة من اعداد منظمة الصحة العاملية )
( فقرة، وأربعة ابعاد وهي: الصحة اجلسمية، والصحة النفسية، 26ألولية من )(، حيث يتكون املقياس يف صورته ا2017

( درجة لإلجابة على كل عبارة من عبارات املقياس عن 5-1والعالقات االجتماعية، والبيئة، وترتاوح الدرجات بني )
غري موافق غري موافق، طريق وضع عالمة )(، حيث وضع الباحث )( بدائل لإلجابة وهي )موافق بشدة، موافق، حمايد، 

، غري موافق بشدة= 2، غري موافق= 3، حمايد= 4، موافق= 5بشدة( يف حال العبارات املوجبة تعطى موافق بشدة = 
 . ويف حال العبارات السالبة تعطى العكس.1

علم النفس  مث قام الباحث )عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي( بعرض املقياس على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف
جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود إلعطاء مالحظاهتم من حيث انتماء العبارات باألبعاد 
ومناسبة ووضوح صياغة العبارات وتعديل بعض العبارات، وقد قام الباحث )عبد اجمليد بن صاحل محد املضحي( بتعديل 

عبارة للمقياس بعد العالقات االجتماعية فأصبح عدد مفردات  كمني وإضافةصياغة بعض العبارات بناء على أراء احمل
 ( وتوزعت عبارات مقياس جودة احلياة على االبعاد كتايل: 27املقياس يف صورته النهائية )

 على االبعاد جودة الحياة( يوضح توزيع عبارات مقياس 11جدول )ال

 العدد أرقام الفقرات اليت تقيس البعد البعد م
 8 18-17-16-15-10-4-3-2 اجلسميةالصحة  1
 6 26-19-11-7-6-5 الصحة النفسية 2
 5 27-22-21-20-1 العالقات االجتماعية  3
 8 25-24-23-14-13-12-9-8 البيئة 4

 

-13-12-11-10-9-8-7-6-5-2-1)( عبارة وهي 24وقد توزعت العبارات بني عبارات موجبة وعددها )
( عبارات وهي 3(. وعبارات سالبة عددها )14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27

(3-4-26.) 
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 . الخصائص السيكو مترية لألداة:2.2.6

 أ. الصدق الظاهري: 

 قياسها.بعد استقراء الباحث لعبارات وبنود املقياس تبني لنا بأن املقياس يقيس السمة اليت نريد 

 ب. صدق المحكمين:

أو رأي احملكمني على الصدق الظاهري للمقياس ذو وزن جدير باالهتمام وخباصة  ( اىل أن حكمEBELويشري ايبيل )
(. وقد مت التحقق من هذا النوع من الصدق 127، ص2010إذا كان هؤالء احملكمني من ذوي الدراية واخلربة )هاشم، 

امللحق رقم )(، وبعد تقييم خلرباء الذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة كما هو موضح يف بعرض املقياس على جمموعة من ا
 املقياس وافق مجيع اخلرباء على أن املقياس يقيس الظاهرة املراد قياسها، بدون تغيري يف العبارات أو االبعاد.

 د. صدق االتساق الداخلي:

 حة اجلسمية والدرجة الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد الص( يوضح 12دول )اجل
 مستوى الداللة الرتباطقيمة ا العبارات الرقم

 دال 0**468. أشعر بالرضا عن حاليت الصحية 1
 دال 0**446. طبيعة جسمي تعيقين عن عمل ما اريد 2
 دال 0**577. أشعر ان حاليت الصحية ال تساعدين على اجناز اعمايل اليومية 3
 دال 0**606. الطاقة الكافية للقيام بواجبات حيايت اليوميةلدي  4
 دال 0**666. على احلركة والتجول قادر  5
 دال 0**672. أستيقظ من نومي وانا اشعر بالراحة  6
 دال 0**677. راضي عن قدريت على أداء نشاطايت احلياتية اليومية  7
 دال 0**741. أنا راضي عن قدريت يف العمل 8

 

 الكلية للبعد:معامل االرتباط بني بنود بعد الصحة النفسية والدرجة ( يوضح 13دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**673. أستمتع حبيايت  1
 دال 0**775. أشعر بان حيايت هلا معىن  2
 دال 0**627. لدي القدرة على الرتكز  3
 دال 0**436. اجلسديأتقبل مظهري  4
 دال 0**569. أشعر بالرضا عن نفسي 5
 دال 0**506. اب والقلقأشعر باحلزن واالكتئ 6
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 معامل االرتباط بني بنود بعد العالقات االجتماعية والدرجة الكلية للبعد:( يوضح 14دول )اجل
 مستوى الداللة قيمة االرتباط العبارات الرقم

 دال 0**440. أمتتع حبياة جيدة 1
 دال 0**742. أنا راضي عن عالقايت الشخصية  2
 دال 0**683. ذي تقدمه يل اسريت أشعر بالرضا عن الدعم ال 3
 دال 0**703. راضي بالدعم االجتماعي الذي يقدمه يل أصدقائي 4
 دال 0**630. أنا قادر على بناء عالقات اجتماعية قوية مع االخرين 5

 

 معامل االرتباط بني بنود بعد البيئة والدرجة الكلية للبعد:( يوضح 15دول )اجل
 مستوى الداللة باطقيمة االرت العبارات الرقم

 دال 0**575. أشعر باألمن يف حيايت اليومية 1
 دال 0**697. أعيش يف بيئة حتافظ على سالميت اجلسدية  2
 دال 0**674. أملك املال الكايف لقضاء احتياجايت  3
 دال 0**750. أمتلك املعلومات اليت احتاجها يف حيايت اليومية  4
 دال 0**725. ة الرتفيهية لدي الفرضة ملمارسة األنشط 5
 دال 0**747. أنا راضي عن املكان الذي أعيش فيه 6
 دال 0**669. أشعر بالرضا عن اخلدمات الصحية اليت تقدمها الدولة يل  7
 دال 0**709. أستخدم وسائل تنقل مناسبة ومرحية  8

 

 درجة الكلية للمقياس:معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس جودة احلياة وال( يوضح 16دول )اجل

 مستوى الداللة قيمة االرتباط االبعاد الرقم
 دال 0**794. اجلسميةالصحة  1
 دال 0**796. الصحة النفسية 2
 دال 0**779. العالقات االجتماعية 3
 دال 0**882. البيئة 4
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 د. الثبات: 

 الثبات ملقياس جودة احلياةمعامل  ( يوضح17دول )اجل

 الداللة القيمة معامل الثبات
 عايل 0.74 (Alpha Cronbach) بطرية الفا كرونباخ

 عايل 0.81 (Spearman- Brownبراون ) -بطريقة سبريمان
 عايل 0.79 (Guttmanجومتان )بطريقة 

يم من خالل نتائج اجلدول أعاله واملتعلق بقيم معامالت الثبات يتبني لنا املقياس يتمتع بثبات عايل، حيث تراوحت الق
صمم لقياسها اال وهي جودة احلياة لدى أساتذة ( وبالتايل املقياس يصلح لقياس اخلاصية اليت 0.81 -0.74بني )

 الرتبية البدنية والرياضية.

 األساليب اإلحصائية: .7
 (.  (SPSS20االجتماعية برنامج احلزمة االحصائية يف العلوم  -
  معامل االرتباط بريسون -
 التكرارات والنسب املئوية. -
 الدراسة(.ان )حلساب ثبات أدوات مت و، سبريمان، جالفا كرونباخ -
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 خالصة:

ن نبني اهم اخلطوات اليت اتبعها الباحث من اجل ضبط االجراءات امليدانية اخلاصة أمن خالل هذا الفصل حاولنا 
جملاالت اليت متت هبا الدراسة كما بالدراسة، وكذا توضيح اهم الطرق واالدوات وتوضيح كيفية استعماهلا باإلضافة اىل ا

 البحث وعدده.عرضنا جمتمع 

ويعترب هذا الفصل ذو امهية كبرية يف البحوث العلمية حيث انه ال خيلو اي حبث علمي من هذا الفصل، ألنه يعترب الركيزة 
 املنهجية اليت يعتمد عليها الباحث لرسم طريقة عمل واضحة املعامل واالبعاد.

اءات اثناء اجنازه لبحثه يكون قد حقق خطوة كبرية القول ان الباحث الذي يتبع هذه اخلطوات واالجر  ويف االخري ميكن
يف صدق عمله وكذا توضيح الركائز العلمية اليت اعتمد عليها للوصول اىل نتائج علمية ودقيقة ميكن االعتماد عليها 

 مستقبال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 :اخلامس الفصل

 راسةادل نتاجئ وحتليل عرض
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 تمهيد: 

ن املعطيات املنهجية تقتضي عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وافرزهتا املعاجلة االحصائية للبيانات احملصل إ
 عليها.

عن  الدراسة،وأساليب تطبيق ادوات بعد  بعرض تفصيلي للنتائج اليت مت التوصل اليهاسيقوم الباحث يف هذا الفصل 
 ، وبعد ذلك يقوم بتحليلها.لية وحماولة تقدمي شروح وافية عنهاطريق الطريقة اجلدو 
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الفرضية الجزئية األولى القائلة: توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن فرص الترقي نتائج  تحليلعرض و  .1
 والنمو الوظيفي المتاح( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.

 .)الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي املتاح( وجودة احلياةبني بعد  العالقةنتائج  وضحي( 18دول )اجل

متغريي )الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي املتاح( و امل االرتباط بني يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان مع
 ( إذا هو غري دال. 0.08)جودة احلياة( بلغ )

الفرضية الجزئية الثانية القائلة: توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن األمان نتائج  تحليلعرض و  .2
  والرياضية.التربية البدنية  واالستقرار الوظيفي( وجودة الحياة لدى أستاذة

 .)الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( وجودة احلياة بني بعد العالقةنتائج  يوضح( 19دول )اجل

 مستوى الداللة درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

 α= 0.01دالة عند  113 115 **0.27 الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي

 

يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( و )جودة 
  α= 0.01**( إذا هو دال عند 0.27احلياة( بلغ )

الفرضية الجزئية الثالثة القائلة: توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن طبيعة العمل نتائج  تحليلعرض و  .3
 مالئمته للقدرات الشخصية( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.و  هوحجم

ومالئمته للقدرات الشخصية( وجودة  ه)الرضا عن طبيعة العمل وحجم بعديوضح نتائج العالقة بني ( 20دول )اجل
 احلياة

 الداللةمستوى  درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

عن طبيعة العمل وحجم العمل  الرضا
 ومالئمته للقدرات الشخصية

 α= 0.05دالة عند  113 115 *0.19

 

 

 مستوى الداللة درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي 
 املتاح

 غري دالة 113 115 0.08
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يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( و )جودة 
  α= 0.05*( إذا هو دال عند 0.19احلياة( بلغ )

توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن ظروف  فرضية الجزئية الرابعة القائلة:نتائج ال تحليلعرض و  .4
 العمل وبيئته المادية( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.وإجراءات 

 .الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية( وجودة احلياة) يوضح نتائج العالقة بني بعد( 21دول )اجل

 مستوى الداللة درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة قة بني املتغريينالعال

ظروف وإجراءات العمل الرضا عن 
 وبيئته املادية

 α= 0.01دالة عند  113 115 **0.25

 

يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية( 
  α= 0.01**( إذا هو دال عند 0.25ة احلياة( بلغ )و )جود

توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن عالقات  الفرضية الجزئية الخامسة القائلة:نتائج  تحليلعرض و  .5
 العمل( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.

 .ل( وجودة احلياة)الرضا عن عالقات العم بعديوضح نتائج العالقة بني ( 22دول )اجل

 مستوى الداللة درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

 α= 0.01دالة عند  113 115 **0.34 عالقات العملالرضا عن 

 

 

يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )الرضا عن عالقات العمل( و )جودة احلياة( بلغ 
  α= 0.01( إذا هو دال عند **0.34)
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توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن الرئيس  الفرضية الجزئية السادسة القائلة:نتائج  تحليلعرض و  .6
 السائد في العمل( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.ونمط القيادة 

 .س ومنط القيادة السائد يف العمل( وجودة احلياة)الرضا عن الرئي بني بعد العالقةنتائج  يوضح (23دول )اجل

 مستوى الداللة درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

الرئيس ومنط القيادة السائد الرضا عن 
 يف العمل

 α= 0.05دالة عند  113 115 *0.22

 

الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل( يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )
  α= 0.05*( إذا هو دال عند 0.22و )جودة احلياة( بلغ )

الفرضية العامة القائلة: توجد عالقة ارتباطية بين الرضا الوظيفي وجودة الحياة لدى نتائج  تحليلعرض و  .7
 أستاذة التربية البدنية والرياضية.

 .الرضا الوظيفي وجودة احلياة متغريالقة بني يوضح نتائج الع( 24جدول رقم )

 الداللةمستوى  درجة احلرية Nالعدد  جودة احلياة العالقة بني املتغريين

 α= 0.01دالة عند  113 115 **0.37 الرضا الوظيفي

**( 0.37) يتضح من خالل اجلدول املدون أعاله ان معامل االرتباط بني متغريي )الرضا الوظيفي( و )جودة احلياة( بلغ
 α= 0.01إذا هو دال عند 
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 :خالصة

جداول  يف)برنامج احلزمة اإلحصائية( االحصائية سفرت عليها املعاجلة أقمنا يف هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة اليت 
 .يف ضوء الفرضيات النتائجحسب ترتيب الفرضيات، مث بعد ذلك قمنا بتحليل 
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 متهيد:

 نتائج خالل من الدراسة فرضيات صحة ملدى دراستنا يف السابق للعرض ستناداإو  جراءاته،إو  البحث نتائج ضوء يف
  االحصائي التحليل

 اجلانب خاللومن سيحاول الباحث إستخدام قدراته الفكرية واالبداعية وخرباته العلمية والعملية  يف هذا الفضل
نتائج الدراسات املرتبطة، وحماولة إبراز نقاط التشابه بتفسري ومناقشة النتائج اليت مت التوصل هلا ومقارنتها  ظريالن

   .واإلختالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
155 

 الفصل السادس: مناقشة وتفسير نتائج الدراسة 

 الفرضية الجزئية األولى القائلة:تفسير ومناقشة  .1

ة الحياة لدى أستاذة التربية توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن فرص الترقي والنمو الوظيفي المتاح( وجود 
 البدنية والرياضية.

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما هو موضح يف 
ال توجد عالقة وهي قيمة غري دالة احصائيا، وتشري هذه النتيجة اىل انه"  (0.08)(، واليت بلغت 18رقم ) اجلدول
بين )الرضا عن فرص الترقي والنمو الوظيفي المتاح( و )جودة الحياة( لدى أساتذة التربية البدنية  ارتباطية

 والرياضة". ومنه تم التحقق ان الفرضية غير محققة.

يقصد بالرتقية وصول املوظف ملستوى أعلى يف السلم الوظيفي ويف اهليكل التنظيمي وتصاحب الرتقية زيادة يف األجر 
ى االشراف وحمتوى الوظيفة، كما أهنا تزيد من املكانة االجتماعية واملسئولية والشعور بالعدالة. وتقوم بعض وتغري مبستو 

هبا ضمن نظمها وأساليب عملها وبتايل فإن توصيف الوظائف يتم جنبا إىل  املؤسسات بتحديد املسار الوظيفي للعاملني
فرادها بالرضا نتيجة القدرة على التنبؤ بتحديد مستقبلهم يف جنب مع حتديد املسار الوظيفي، وتلك املؤسسات يشعر أ

 (.52ص ،2017 الفهد، سامل)ضوء هذه النظم وبالتايل فاهنم يشعرون بالرضا الوظيفي 

لرتقية أيضا" جعل الوضع املهين للعمال يف تدرج مهين وإجتماعي، وهي أيضا حتول معني لوضع العامل"، كما وتعين ا
تنمية رجل قادر على الفهم والتحصيل يتقدم باستمرار يف عمله ويعد نفسه لعمل أكثر مسؤولية  فلوك كلودتعترب حسب 

 (. 64، ص2014" )بورغدة، مريوح، 

الفرصة املناسبة لتنمية قدرات وإتاحة عرتاف اإلدارة باجملهود املبذول والتفاين يف العمل ال دليالهنا أ علىرتقية كما ينظر لل  
     2014)بورغدة، مريوح،  دفا مشروعا ألي موظف حيسن من خالهلا وضعه االجتماعي واملاديالعامل، كما تعترب ه

مقابلة يف مصنع لتوزيع  "بيار نافيل"" و "جورج فريد مان الوظيفي أجرىإلبراز أمهية الرتقية وأثرها يف الرضا و (. 64، ص
ماهي  -طرح خالهلا السؤالني التاليني:  عامال، 3500الكهرباء بالواليات املتحدة األمريكية، شارك يف هذه املقابلة 

أن ارتياح العامل ورضاه  أكدت هذه الدراسةاليت تظنها أمامك للرتقية؟  ماهي الفرص -األمهية اليت تعلقها على الرتقية؟ 
         2014 ،وحمري مرتبطان مبا ينتظره من وضعه وما حيصل عليه فعال لذا اعتربت الرتقية منبعا للرضا الوظيفي )بورغدة، 

 (.64، ص

 Skalliسكالي الرتقية والرضا عن العمل كدراسة )هذا وتشري نتائج الدراسات إىل أن هناك عالقة طردية بني توفر فرص 
عندما أوضح أن العامل يتطلع ، L.J. Peterبلدان أوربية، كما أشار إىل أمهية الرتقية  10واليت مشلت ( 2005، 

أن العامل احملدد ألثر فرص  Vroom 1963 فروم اية بلوغه مستوى ال يستطيع جتاوزه. ويرىدوما إىل الرتقية إىل غ
ة على الرضا عن العمل هو طموح أو توقعات الفرد عن فرص الرتقية، فكلما كان طموح الفرد أو توقعات الرتقية الرتقي

ديه أقل مما هو متاح كلما زاد رضاه عن لديه أكرب مما هو متاح فعال قل رضاه عن العمل، وكلما كان طموح الرتقية ل
الرضا الناتج عن هذه الرتقية أقل من رضا الفرد الذي كان توقعه  العمل، وكلما كان توقع الفرد للرتقية عاليا كلما كان
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للرتقية منخفضا، لكن هناك نقطة مهمة جيدر اإلشارة إليها وتتعلق بكون األشخاص خيتلفون من حيث الرغبة يف الرتقية 
دد ألثر فرص هناك من ينتقل من مؤسسة ألخرى قصد احلصول على أفضل فرصة للرتقية، وعلى العموم، فالعامل احملف

 (.194-193، ص2016الرتقية على الرضا الوظيفي هو طموح الشخص أو توقعاته لفرص الرتقية )جالل عبد احلليم، 

الرتقي والنمو الوظيفي( و )الرضا الوظيفي( لكن يف هذه  هذا إذا حتدثنا عن املفهوم العام للعالقة بني )الرضا عن فرص
 )الرضا عن فرص الرتقي والنمو الوظيفي( و)جودة احلياة(،  مبا أن الفرضية غري الفرضية جيب اإلشارة اىل العالقة بني

والرياضية حمل  أساتذة الرتبية البدنيةآراء هذا الفرض حسب  سبب عدم حتققحمققة قام الباحث بالتحليل الدقيق ملعرفة 
الكتساب مختلف  تمنحهم الفرصةأن يمكن وظيفتهم  أنيرون هم من  %77.40توصلنا إىل أنه إذ الدراسة، 
أصحاب الدور الرئيسي يف عملية التعليم حيث يقع اليت حيتاجوهنا يف عملهم، كوهنم  جميع المهارات وتنمية الخبرات

اليت يستطيعون من خالهلا حتقيق خمتلف األهداف التعليمية والرتبوية و  على عاتقهم اختيار األنشطة املناسبة للمتعلمني
وهم بذلك حيتاجون مهارات عديدة  املنظومة الرتبوية. وواملتماشية مع األهداف العامة للرتبية  ،وتطبيقها على أرض الواقع

ذي يعيشون فيه، وأن يكونوا حمبوبني على فهم البناء االجتماعي للمجتمع ال ين اجتماعيا وقادر نيمتكامليكونوا  نأمهها أ
بشكل يتمكنوا ادرين على العمل مع مجيع شرائح اجملتمع من الكبار والصغار، وأن ب أن يكونوا قكما جيومرغوب فيهم،  

التعليمية ويديرون وينظمون التعليم والتدريب لتحقيق خمتلف األهداف التعليمية  اخلطط رسمو  األهداف،حتديد خاص من 
تناسبهم وهذا يستدعي منهم مهارة أساسية أخرى هي اختيار الطريقة املثلى لنقل املعلومات إىل التالميذ اليت  .التعلمية–

 وتساير مدى نضجهم ووعيهم.

تكون الترقية على  نأ ونحيبذأساتذة الرتبية البدنية والرياضية حمل الدراسة من  % 48.70أسفرت النتائج أيضا أن 
جمموع مدة خدمة  كوهنا جتعل هنالك سالسة يف العمل والتعامل وتعرف االقدمية بأهناأساس االقدمية في العمل 

. "ولألقدمية هم شروط الرتقية يف الوظيفةأاملوظف يف الرتبة، واليت تؤخذ بعني االعتبار للرتقي إىل الرتبة املوالية وهي من 
زيادة خدمة ومعارف ومهارات الشخص بالشكل يف العمل تأثري على مستوى الرضا الوظيفي، ذلك إذا كانت تشري إىل 

الذي يساعده على التكيف مع عمله واالرتباط النفسي به، فقد بينت كثري من البحوث أن الرضا الوظيفي يكون غالبا 
اليت نسبيا يف البداية مث ينحط بالتدريج عند السنة اخلامسة والثامنة مث يبدأ يف االرتفاع مرة أخرى كلما ازدادت املدة 

، 2016)جالل عبد احلليم، " وتكون الروح المعنوية عند ذروتها بعد عشرين سنةأمضاها الشخص يف العمل 
 (. 183ص

باعتبار ان الكفاءة  تكون الكفاءة في العمل هي أساس الترقية نأافراد عينة الدراسة  من %67.82يف حني يرى  
و الطاقة اليت ميتلكها الفرد، ومدى ترشيد استخدامها لتحقيق املنظمة، أاصطالح إداري متعلق باملصادر املتوفرة لدى هي 

وتتحقق عندما نستخدم أقل كم ممكن من املوارد واملدخالت إلنتاج أكرب كم ممكن من املخرجات والنتائج  .األهداف
لك باستخدام املوارد وحتقيقه وذإنتاجه  كما ميكن اعتبارها املقارنة بني اإلنتاج والوضع احلايل وما ميكن أن يتم  .املرغوبة

نفسها، كاملوارد املالية، واجلهود املبذولة والوقت، وغريها، يف حني هناك من يعتربها جزءا مهما من القدرة على إجنار أداء 
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 ا فهم، أو قدرة، أو معرفةد، وقد تكون الكفاءة بدنية أو عقلية، وال ميكن التعبري عن الكفاءة بأهند عند مستوى حمنيمع
 .ا، أو اكتساهبا، أو حتصيلها من اآلخرين، أو احلياة اليومّيةيتم تعلمه

مركز اجتماعي أكرب حيتاج إىل مهارات وخربات  وأ ةذا مسؤولي عملأفضل أو  عملحتريك العامل إىل  الرتقية أن وباعتبار
صعوبة واملسؤولية كما تعرف على أهنا شغل املوظف لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى من الأو  أكثر من الوظيفة السابقة 

والسلطة يفوق مستوى وظيفته احلالية ويرتبط ذلك عادة بزيادة األجر من جهة باعتباره من أهم العوامل اليت تساعد على 
إجياد عالقة طيبة بني العاملني واإلدارة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله يتوقف إىل حد كبري على قيمة ما حيصل عليه 

 .بتحقيق األجر العادل أو االهتمام بوضع سياسة رشيدة لألجور وملحقاهتا يعترب جناح املؤسسةنقدا لذلك فإن العناية 

لفرد أو على مستوى املؤسسة وتتمثل أمهيتها على مستوى الفرد يف أهنا فاألجور ذات أمهية بالغة سواء على مستوى ا
ملعيشته وبقائه أو لشعوره باألمان أو لالندماج وسيلة إلشباع االحتياجات املختلفة للفرد سواء كانت احتياجات أساسية 

اليت يعمل هبا أو كوسيلة يقيس ظمة املنيف العالقات االجتماعية أو باعتبارها الوسيلة املناسبة بالشعور بالتقدير من قبل 
ة أخرى ويكون شراف العام واحلرية يف اختاذ القرارات من جههبا تقديره واحرتامه لذاته، اضافة اىل ذلك اتساع نطاق اإل

هلا صدى إجيايب على الفرد ذاته حيفزه إيل تنمية واستشارة قدراته أكثر ألنه سوف يشعر بالرضا واالمتنان للمؤسسة 
 وبنيحتقيق التوافق بينه  وبالتايلبالعمل أكثر قصد االنتفاع من الرتقية. من خالل حتقيقه رغبته يف النمو والرتقي  وزمالئه
 اإلدارة نظرية بوضع (م (F. TAYLOR" 1917- 1856 تايلور" فريدريك قام يف هذا الصدد .الوظيفة
 االفراد أن هو النظرية هذه حسب للدوافع واالفرتاض كفاءة  أكثر األنشطة إدارة جلعل كطريقة  العشرين القرن بداية العلمية

املالية    املكافآت على احلصول جلأ من جبد للعمل مستعدون اهنم كما  غريها من أكثر املادية احلوافز يفضلون العاملني
 ،2017 الفهد، سامل) األخرى املكافآت بقية من أكثر أمهية املال يعطون العاملني مجيع أن تايلور افرتض كما  ،

 (.31ص

 أو ونوعا كما  إنتاجيته ختفيض إىل سيدفعه التدريب أو املعاملة، أو الرتقية، االجر، أو يف سواء بالظلم الفرد شعور نإ
 مطالبة اإلدارة فإن املؤسسات لذا يف العاملني بعض لدى الوالء وعدم واإلحباط التذمر حاالت يفسر مما معا، ماكليه
 .(90 -88ص ،2008 الشرايدة،) للجميع العدالة مبدأ بتأكيد احلوافز أنظمة تصميم عند

ل استجابات أفراد عينة الدراسة يتضح من خالأما بالنسبة لتحقيق الرتقية من درجة اىل أخرى مكانة اجتماعية أفضل، 
بلغت نسبة األساتذة الذين  بالمدارس، حيثمكانة اجتماعية أفضل  لديهمتحقق ال درجة الى أخرى من  أن الترقية

بينما كانت نسبة الذين أجابوا بعدم   %43اجابوا بأن الرتقية من درجة اىل أخرى حتقق هلم مكانة اجتماعية أفضل 
ري موافقني ما مجعنا نسبة األساتذة الغ وإذا %37ة األساتذة الذين كانت استجابتهم حمايد نسب أما %20موافقتهم 

بأن الترقية أن أساتذة الرتبية البدنية حمل الدراسة يرون  ذلكوهي نسبة عالية، ويفسر الباحث  %57واحملايدين جندها 
م مكانة اجتماعية أفضل ألن الجميع يرى من أستاذ التعليم الثانوي الى أستاذ رئيسي ثم أستاذ مكون ال تمنحه

هذا "وتتصل املكانة االجتماعية للمهنة بالرضا عن العمل، وخيتلف بأنه أستاذ تربية بدنية ورياضية في آخر المطاف. 
ة ألخرى داخل اجملتمع الواحد وبني اجملتمعات، وتعتمد هذه املكانة على عدة التقدير االجتماعي للمهنة من فرتة زمني
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ل نذكر منها: أمهية الوظيفة لكل من الفرد واجملتمع والدخل املادي، إضافة إىل عدد األشخاص الذين يشغلوهنا. عوام
د األفراد الذين يشغلوهنا قليال، ففي فالتقدير االجتماعي يزداد كلما ازدادت أمهية الوظيفة وارتفع عائدها املادي وكان عد

 17ومع ذلك ذكر أنهم سعداء جدا بمهنتهم ملكتبة والعمال اليدويني من أفراد مجاعة ا %50إحدى الدراسات أظهر 
منهم أهنم لو رجع هبم الزمن فإهنم حيبون أن يلتحقوا مبهن أخرى على رأسها املهن العالية أو األعمال احلرة. وتشري  %

هذه القيم ثابتة نسبيا يف الدولة إىل أن املوظفني ال يرضون عن األعمال اليت ال تتميز مبكانة اجتماعية مرموقة، و الدراسات 
الواحدة، يف حني أهنا ختتلف من دولة ألخرى، فمن احملتمل أن ختتلف أيضا من وقت ألخر داخل الدولة الواحدة يف 

ائرات مثال تكون عالية نسبيا زمن احلرب" )جالل عبد احلليم، ظل ظروف معينة، فمكانة العامل يف إحدى مصانع الط
  (.190 -189، ص2016

فرص الرتقي والنمو الوظيفي من خالل استجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حمل الدراسة تبني لنا بأهنم راضون عن )
هلم ال يرفقها زيادة يف الراتب باإلضافة أن الرتقية  (، لكن هذا البعد ال يؤثر على جودة حياهتم، ألن الرتقية بالنسبةاملتاح

إىل أستاذ رئيسي مث أستاذ مكون تزيد من الضغوط املهنية لديهم وزيادة العبء املهين عليهم  من أستاذ التعليم الثانوي
باختالف  ملوكلة هلم ااملهام  ختتلف و تزيد طبيعة وحجم إذ ،دون زيادة يف الراتب أو املكانة االجتماعية أو العالوات

تربية  تتمثل يف هام أستاذ التعليم الثانوي في الجزائرمفكل رتبة،  ب املرتبطةهام امل هذهعرض لديهم ، ونرتقية ال درجة
 -التعليم املمنوح لتلميذ - أ/ النشاطات البيداغوجية:التالميذ وتعليمهم والقيام بنشاطات تربوية وبيداغوجية تشمل: 

املشاركة  -ملسابقاتاملشاركة يف العمليات وا -تأطري التداريب واخلرجات الرتبوية -العمل املرتبط بتحضري الدروس وتقييمها
منح املعارف واملعلومات اليت يتضمنها الربنامج الرمسي املخصص هلم ضمن املواقيت الرمسية  -يف عملية التكوين املختلفة

يساهم األساتذة بصفة فعلية يف ازدهار اجملموعة الرتبوية  ب/ النشاطات التربوية:جب التقيد هبا صفة قانونية وكاملة. الوا
املشاركة يف النشاطات الرتبوية  -املواظبة واالنتظام يف احلضور والقدوة والسلوك -تالميذ وإعطاء املثل مبا يأيت: ويف تربية ال

يكون األستاذ مسؤوال عن مجيع التالميذ احلاضرين  -ما من شأنه ترقية احلياة يف املؤسسةاالهتمام بكل  -واالجتماعية
لة املدة اليت يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه يف إطار التنظيم العام املوضوعني حتت سلطته املباشرة يف القسم طي

ميذ املوكلني إليه وعلى امنهم ويلتزم بالتكفل يكون األستاذ مسؤوال عن انضباط التال -للمؤسسة وجدول التوقيت الرمسي
جدول خدماته أو أن يشغل  ال ميكن ألستاذ أن يتكفل بقسم غري منصوص عليه يف -هبم من بداية احلصة إىل هنايتها

 هذا إذا تحدثنا عن مهامهقاعة أخرى غري القاعة اليت عينت له إال بعد موافقة مدير املؤسسة أو نائب املدير للدراسات. 
تنسيق عمل األساتذة  -: ما يليمنها كأستاذ، فهو يتولى مهام إضافية بصفته أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي نذكر 

تنشيط التفكري  -هلم ونتائجهماالقيام مبتابعة سلوك تالميذ القسم وأعم –لتدريس يف القسم الواحد الذين يقومون با
املشاركة يف خلق جو مالئم حيفز التالميذ على  -األساتذة داخل القسم اجلماعي يف املشاكل اليت يالحقها التالميذ أو

ر األستاذ الرئيسي جمالس األقسام باالشرتاك مع نائب حيض -بذل اجلهد املتواصل ويدفع األساتذة إىل تقدمي عمل ناجح
اتذة الرئيسني لألقسام املتوازية يعقد األس -املدير للدراسات ومستشاري الرتبية، جمالس األقسام اليت تنعقد يف هناية الفصل

لفصل الواحد، كما أو األقسام ذات املستوى الواحد حتت رئاسة مدير املؤسسة، اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتني يف ا
وميكن  -يشارك األستاذ الرئيسي يف كل جملس تأديب يعقد للبت يف قضية منسوبة لتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه
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تاذ الرئيسي عند احلاجة بعقد اجتماع ألساتذة القسم الواحد وهتدف هذه االجتماعات بصفة عامة إىل: أن يبادر األس
القسم قصد حتقيق جناعة أكرب لعمل األساتذة وإقامة اجلو املناسب والكفيل بتحسني التنظيم األفضل للتعاون داخل  -

ميكن  م الثانوي يتولى األستاذ المكون مهام إضافيةباإلضافة إلى المهام المرسومة ألستاذ التعليقدرات التالميذ. 
ابق الطريقة الرتبوية املتبعة مع األهداف التأكيد من تط -تنظيم التشاور بني أساتذة املادة الواحدة -ذكر منها ما يلي:  

جهيزات الضرورية إلعطاء املساعدة على اقتناء الوسائل التعليمية والت -والربامج والتوجيهات الرمسية املتعلقة بتدريس املادة
التالميذ  العمل على انسجام املقاييس واملناهج والكيفيات فيما يتعلق مبراقبة عمل -تعليم ناجح واستعماهلا بعقالنية

 -اقرتاح ترتيب األنشطة بكيفية منسجمة قصد االستغالل العقالين للتوقيت األسبوعي املخصص للمادة -وتقييمه وتنقيطه
تنفيذ اإلجراءات اليت يتطلبها العمل املشرتك بني املواد )جالل عبد  -التوزيعات اخلاصة مبضامني الربامج املشاركة يف اعداد

 (.  151 -147، ص 2016احلليم، 

  تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية الثانية القائلة:   .2

الحياة لدى أستاذة التربية توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( وجودة 
  البدنية والرياضية.

هو موضح يف للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما 
وتشري هذه النتيجة  α= 0.01**( وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.27(، واليت بلغت )19اجلدول رقم )

جد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي( وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية " تو اىل انه
 رضية حمققة.إذا ميكن القول ان الف والرياضية. "

له  فردترتكز على أن ال اليتلعل من أبرز النظريات املفسرة للرضا الوظيفي نظرية تسلسل احلاجات إلبراهام ماسلو و 
تكون مبثابة دافع للفرد، وأن هناك  منها واملشبعة، همل يتم إشباعها تؤثر على سلوكاليت  احلاجاتوأن حاجات متعددة، 

مت إشباع حاجة من هذه احلاجات انتقل الفرد إىل احلاجة غري املشبعة اليت تليها يف التنظيم  كلما  وأنهحلاجات ترتيبا هرميا 
  .اهلرمي لسلم احلاجات

احلاجة إىل الطمأنينة والسكينة شرطا  تعتربحيث الثانية يف هذا اهلرم نظرا ألمهيتها، لدرجة إىل األمان هي ا احلاجةب يترت
 الصحية، وتنظيمماية من املخاطر اليت تضمن احلالضمانات الوظيفية و  كل  وتوفر ي،جتماعواالأساسا لالستقرار النفسي 

 ظروفمالئمة تظهر يف مدى  احلاجاتهذه ان القوانني احملددة للمسؤوليات والواجبات وأمن البيئة، أما يف مكان العمل ف
 2014بورغدة، مريوح، )د والتقاعاحلماية صحة و العمل األمنية والزيادات يف الراتب واألمان الوظيفي وتوفري متطلبات ال

 (.32، ص

بالرضا عن األمان  هلا عالقة طرديةيرى عينة الدراسة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حمل الدراسة أن جودة احلياة 
د يكون ق واالستقرار الوظيفي(  األمان الوظيفي)الرضا عن أن  اىل تفسري ذلك  ويعزو الباحثواالستقرار الوظيفي 

، حيث يعمل على توفري الفرصة للشعور األفرادلدى  والصحة النفسيةتوفير التوازن النفسي دور كبري على صعيد  له
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وهذا العامل  ، وهذا ما ينعكس على احلالة النفسية لديهم إذ يتمتعون هبدوء أكثر ويصبحون أقل عصبية وتوترا،باالستقرار
فغالبا ما يسبب غياب األمان الوظيفي التوتر والقلق  حلياة )املؤشرات اجلسمية(،يعترب من مؤشرات جودة ا مهم جدا ألنه

ألمان للرضا عن اأيضا ميكن ، يف العمل يف مكان آخر االستقرارمن املستقبل، ما يدفع بالكثريين إىل البحث عن 
وهذا ما يزيد من  ا مع أنفسهموظفني أكثر راحة وتأقلمالوظيفي أن يساعد على حتقيق السعادة ما جيعل املواالستقرار 

اره بواألمر الذي ميكن إعت ،وبناء عالقات جديدة والتعرف على أشخاص آخرين وجودهتا قدرهتم على التمتع حبياهتم
     من دون رؤية احلواجز اليت تقف يف طريق التواصل مع اآلخر )املؤشرات االجتماعية(،من مؤشرات جودة احلياة  اأيض

الوظيفي الذي يرتكهم يف حالة من الضياع واإلنعزال عن اجملتمع احمليط واالستقرار غياب األمان ، اليت قد تظهر يف حال 
آلخر وانفتاحا على كل أكثر تقبال ل االوظيفي غالبا ما يكونو واالستقرار من يتوفر لديهم األمان  باإلضافة إىل أنه م.هب

إىل جتربة كل ما هو عصري وغريب بالنسبة إليهم لكسر  فيلجؤونلديهم حب املغامرة واملخاطرة،  اما هو جديد، وينمو 
و هي مؤشرات واضحة لتمتع هؤالء االفراد بدرجة عالية من  الروتني احليايت الذي يعيشونه يف حياهتم اليومية واملهنية

لذا فمن  ،واالقتصادي االجتماعيالوظيفي يولد األمان واالستقرار ر اإلشارة إىل أن األمان هذا وجتد، جودة احلياة
حيث  ويف حياهتم اليومية والواقعية، املهين الوظيفي غالبا ما يكونون أكثر راحة يف حميطهمواالستقرار يتمتعون باألمان 

السبب األكرب وراء اخنفاض جودة احلياة بأبعادها املختلفة، فالتوافق ان البيئة االجتماعية احمليطة بالفرد تكون  ترى شيخي
وجداين والعجز والقلق والغضب واملستويات املنخفضة للتفاعل واضطراب املزاج هلا تأثريات قد تكون الغري فعال واحلزن ال

ماعية واالستقالل وتقدير  الذات حادة على مستوى جودة احلياة لألفراد، ألهنا تؤثر على ادراك السعادة والعالقات االجت
النفسية ويتطلب اإلحساس باجلودة يف احلياة فهم الفرد لذاته  وكمية الطاقة الالزمة ملواجهة مشكالت احلياة او املشكالت

-96،ص 2014وقدراته ومساته واستخدامها يف ادراك جوانب احلياة املختلفة وهذه اخلصائص الشخصية)مرمي شيخي، 
97.) 

القدرة على  اإلشارة أيضا إىل أن من ميتلكون صفة الرضا عن األمان واالستقرار الوظيفي قد تكون لديهم هذا وميكن
. أما يف حال كانوا يعانون من غياب األمان واالسرتخاءوتكون طباعهم أكثر ميال إىل اهلدوء انفعاالهتم التحكم ب

ويكونون شديدي العصبية وردات فعلهم تكون عنيفة  ،راالستقراالوظيفي، فهم عرضة للشعور باخلوف وعدم واالستقرار 
 .يف بعض األحيان

 الفرضية الجزئية الثالثة القائلة: تفسير ومناقشة  .3

ومالئمته للقدرات الشخصية( وجودة  هتوجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن طبيعة العمل وحجم
 والرياضية.الحياة لدى أستاذة التربية البدنية 

ح يف للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما هو موض
وتشري هذه النتيجة  α= 0.05وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة  *(0.19)بلغت (، واليت 20اجلدول رقم )
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ومالئمته للقدرات الشخصية( وجودة الحياة  هة العمل وحجمتوجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن طبيعاىل انه" 
 ول ان الفرضية حمققة.." إذا ميكن القلدى أستاذة التربية البدنية والرياضية

يعترب العمل حمور اهتمام الفرد باعتباره انعكاسا ملستوى مهاراته وجماال لتطبيق ما يتوافر لديه من قدرات وخربات وما 
فإن العمل نفسه ميثل أحد مصادر الرضا الوظيفي بسبب اخلصائص  )هرزبرج(حصل عليه من معرفة، ووفقا لنظرية 

يؤدي اليه من اشباع للعديد من احلاجات عند القيام به. ومن ذلك ات على القائم به وما املميزة، وما يفرضه من حتدي
يتضح ان الرضا عن طبيعة العمل ميتد اىل احرتام وتقدير اإلدارة واملسئولني باملنظمة بل ويتعدى ذلك اىل خارج نطاق 

 ،2017 الفهد، سامل)لى الرضا الوظيفي املنظمة وهو تقدير افراد اجملتمع واحرتامهم فهذا اجلانب يعكس بال شك ع
 (.53 -52ص

 هالرضا عن طبيعة العمل وحجم)نظرا لعدم وجود دراسات سابقة يف هذا اجملال ميكن تفسري العالقة االرتباطية بني 
االطار النظري ، الذي يشري بصفة رأي فالسفة وعلماء أو  من خالل وجودة الحياة (ومالئمته للقدرات الشخصية

ن الرضا عن الوظيفية ينبئ جبودة احلياة ملا حيققه من اشباعات لدى االفراد على املستوى املادي واملعنوي مما أ عامة اىل
ن من مؤشرات جودة أعلى كافة صور احلياة ، حيث جند  باإلجيابيعين استقرار احلالة النفسية ، واالمر الذي ينعكس 

ا الفرد عن مهنته وحبه هلا، والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته  وقدرته على املؤشرات املهنية واليت تتمثل بدرجة رض احلياة،
 التوافق مع واجبات عمله.

يرى افراد عينة الدراسة بأن عملهم مناسب ملؤهالهتم واستعداداهتم الشخصية وهذا أمر إجيايب الن ذلك يساعد على 
 بصفة خاصة وجودة احلياة بصفة عامة. ديهم مما حيقق هلم جودة احلياة املهنية حتقيق الرضا الوظيفي ل

يتناسب العمل  مع مؤهالهتم واستعداداهتم الشخصية لتحقيق درجة عالية من كما يرون أيضا انه من الضروري أن  
درجة سيطرهتم الذاتية يف أدائهم للعمل، فكلما زادت حرية الفرد يف اختيار طرق أداء العمل  الرضا الوظيفي تبدأ من 

لسرعة اليت يؤدي هبا العمل كلما زاد رضاه عن العمل و تشري نتائج الدراسات إىل عدم وجود عالقة مباشرة ويف اختيار ا
ميكن أن توجد بينهما عالقة إدخال متغريات مستوى بني مستوى األداء و درجة الرضا عن العمل إىل أن هذين املتغريين 

عمل فتحقيق الفرد ملستوى أداء يقل عن مستوى طموحه يثري لديه الطموح وتقدير الفرد لذاته و تقديره لعالقة قدراته بال
النجاح اإلحساس بالفشل وحيرك بالتايل استياءه وحتقيقه ملستوى أداء يزيد عن طموحه أو يعادله يثري لديه اإلحساس ب

ة تقدير واعتزاز وحيرك بالتايل مشاعر الغبطة لديه . وأثر خربات النجاح والفشل على الرضا عن العمل تتوقف على درج
الفرد بذاته عاليا كلما زاد خربات النجاح والفشل على الرضا وكلما زاد أثر خربات النجاح والفشل على مشاعر الرضا 

 لديه.

الل تنوع املهام وما يتضمنه عمل ومسؤوليات وهو ما صرح به أفراد عينة الدراسة من حيقق العمل اثراًء وظيفيا من خ
كونه العنصر احملدد للسعادة يف العمل كون أن نوعية املهام تعد من أهم عناصر الرضا الوظيفي  األساتذة حمل الدراسة  

ل تكرارها كلما زاد الرضا عن العمل دون بقية العناصر األخرى فكلما كانت درجة تنوع مهام العمل عالية أي كلما ق
 والعكس بالعكس.
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لقيام مبختلف األنشطة  و الواجبات  حسب ما صرح به افراد عدد ساعات العمل املناسبة ميكن ان توفر الفرصة لن إ
احة فبالقدر الذي توفره ساعات العمل للفرد  من حرية استخدام وقت الر عينة الدراسة و بالتايل يتحقق الرضا الوظيفي 

وحرية الفرد وتزيد من هذا الوقت بالقدر الذي يزيد الرضا عن العمل، وبالقدر الذي تتعارض ساعات العمل مع الراحة 
و يفتح جماال واسعا لظهور مشكالت مهنية عديدة يأيت يف  يف استخدامه بالقدر الذي ينخفض به الرضا عن العمل

اإلجهاد، وبالتايل قل الرضا عن العمل. وطبيعي أنه كلما زادت  اإلجهاد النفسي فكلما طال وقت العمل زادمقدمتها 
أكرب، والتأثري بصفة كان أثر وقت العمل على اإلجهاد وعلى درجة االستياء   كثافة اجلهد املبذول يف كل وحدة زمن كلما

 عامة على جودة احلياة سواء باإلجياب او بالسلب.

إرتباط بني ساعات العمل وقدرة األداء والرضا الوظيفي، فكلما كانت  وهذا ما توصلت إليه دراسة" بريسلر" وهو وجود
عا. وكلما كانت غري مالئمة تتأثر قدرة الفرد ورغبته يف العمل لذلك حتديد ساعات ساعات العمل مناسبة كان األداء مرتف

مناسبة وضرورية للتخلص  العمل املثلى هو السبيل الذي ميكن املؤسسة من حتقيق أهدافها ويسمح للعامل بفرتات راحة
 (.60، ص2014من التعب واستعادة النشاط )بورغدة، مريوح، 

، وكذا حياته االجتماعيةاليت يقضيها العامل يف مكان عمله من أهم العناصر األكثر تأثريا يف  "يعترب عدد ساعات العمل
خاصة إذا كانت بيئة العمل املادية صعبة، فهناك  تعبا وإجهادا للعامليف كفاءته اإلنتاجية، فطول فرتة العمل ينتج 

النهاري، ومنهم من يفضل العمل الليلي، ومنهم  اختالف بني االفراد يف الوقت املفضل للعمل، فمنهم من يفضل العمل
من يرتاح لنظام العمل الذي حيتوي على فرتات راحة، وعدم تنظيم ساعات العمل يؤدي إىل إصابة الفرد باإلجهاد 

وتر، وطول هذه الساعات يؤدي غالبا إىل أرق وملل الفرد، وعلى ذلك فإن هلذا التوزيع أثر على رضا العامل فمن والت
 (.195، 2016ري إجياد فرتات للراحة كإجراء للحفاظ على النمط اجليد لألداء" )جالل عبد احلليم، الضرو 

 ممما يسمح هل مأن يساعدهم عملهم يف  إبراز قدراهتأفراد عينة الدراسة يرون أن من الضروري لتحقيق الرضا الوظيفي 
هم سلطة متكافئة مع قدراهتم وإمكاناهتم ومنحهم قدرا من توزيع املسؤولية ومنحبالتجديد واالبتكار و هذا ال يتأتى إال ب

لفردية بينهم وأمهية  احلرية لتنفيذ العمل بالطريقة اليت يرغبون هبا من قبل رؤسائهم، باإلضافة إىل إمياهنم بوجود الفروق ا
الذاتية فيتحقق الرضا احرتام القدرات واالستعدادات وامليول لديهم  ليؤدي إىل التكيف يف العمل وشعورهم باألمهية 

الوظيفي لديهم و بالتايل حتقيق أهداف اإلدارة بإتاحة الفرصة لالبتكار واإلبداع وإجياد التنافس الشريف بينهم بشكل 
 .تقدير املؤدي للرضا الوظيفييكسبهم االحرتام وال

ن أبو شعور باالنتماء واملسؤولية الو  ،تقدير واحرتام االخرين همباملدرسة متنحيرى األساتذة حمل الدراسة بأن وظيفتهم 
من خالل مسؤولياهتم املختلفة هي من جتلب له احرتام االخرين مبا يف ذلك، أن  وللمجتمع ألنفسهمهام ونافع  همعمل

ومتعاونا مع إدارة املدرسة تعاونا صادقا أساسه الرغبة يف الصاحل العام، والعمل لصاحل  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية خملصا
ة املسئولة عن العمل مع التالميذ واملساعدة على جمتمع واحد هم األمناء على مستقبله، باعتباره أحد األعمدة الرئيسي

نشر الرتبية البدنية والرياضية باملدرسة من خالل االشراف على النشاط الداخلي وتدريب  إقرار النظام داخل املدرسة.
أمهية معاونة كذلك إرشاد اآلباء اىل كيفية معاملة أبنائهم و   باجملتمع اخلارجي. الفرق املدرسية باإلضافة إىل ربط املدرسة
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املدرسة يف القيام بدورها يف تربية التالميذ عن طريق اللقاءات الدورية بني اآلباء واملدرسني هذا باإلضافة اىل اشراك أولياء 
الستعانة باآلباء يف أوجه النشاط املدرسي املتخصصني األمور واملدرسني والتالميذ يف رحالت مدرسية ومباريات رياضية وا

ايل احلي يف نواحي النشاط املختلفة باملدرسة من خالل تنظيم البطوالت واملسابقات املفتوحة اليت يشرتك إشراك أه. فيه
ن كما يرى أفراد كل هذه األمور من شأهنا أن جتلب احرتام االخري  فيها أبناء اجملتمع احمللي مثل مسابقات اجلري للجميع.

 عينة الدراسة.

عازف بيانو ... حني تتأمله  (وائل)ن أالدكتور )شريف عرفة( يف كتابه ان تكون نفسك اليه يشري وتتفق دراستنا مع ما 
وهو يعزف ستجده شديد االندماج... يغمض عينيه يف استمتاع وينسى كل ما حوله ويستغرق متاما يف العزف... وكأنه 

ا يف ممارسة نشاط حتبه، مث اكتشفت ر غري عاملنا، هل مررت بشيء كهذا من قبل؟، هل استغرقت يوميعيش يف عامل اخ
( flowهذه الحالة ب: التدفق )أن ساعات كثرية مرت دون ان تالحظ، يسمي الدكتور )ميهاي شكسميهاي( 

ه او هوايته، يشعر برضى ويقول انها تحقق السعادة طويلة األمد... وأن من يشعر بهذه الحالة بانتظام في عمل
 (.103، ص2012)عرفة،  ثر سعادة على المدى الطويلأكبر عن حياته بشكل عام، ويكون أك

 Optinual: مبعناها املوضوعي يف ادبيات علم النفس اإلجيايب متثل اخلربة اإلنسانية املثلى Flowstateحالة التدفق و  
human experience  تعنينفسية اإلجيابية وجودة احلياة بصفة عامة لكوهنا حالة جتليات الصحة ال ألعلىاجملسدة 

شيء ما عدا املهمة اليت  يأنه يف حالة غياب عن الوعي بأك،  فناء الفرد في المهام واالعمال التي يقوم بها فناءا تاما
مة واملثابرة ليصل يف هناية يقوم هبا ويكون هذا مقرتنا حبالة من النشوة واالبتهاج والصفاء الذهين الدافع له باجتاه املداو 

تصار من نوع فريد بدون انتظار أي تعزيز مبعىن احلالة املطلوبة لذاهتا وميكن فيها وفيما تتضمنه االمر اىل ابداع إنساين او ان
 (.126، ص2017من مصاعب سر للسعادة واالحساس جبودة احلياة، بكوهنا تعطي قيمة ومعىن هلذه احلياة)خولة دبلة، 

عدم  /2جلسم األساسية كالطعام والشراب. االستغراق الكامل، لدرجة نسيان احتياجات ا /1ت االندماج: من عالما
الرتكيز الكامل لدرجة جتاهل أي مؤثرات خارجية أخرى.  /3تقدير الوقت بشكل جيد، أي متر الساعات دون ان تشعر. 

يشعرك بامللل، لكنه جيذب انتباهك وحيفزك  أن يكون هذا النشاط صعبا اىل حد ما، أي ليس سهال روتينيا قد /4
 (.103، ص2012)عرفة،  أن يؤدي هذا النشاط إىل حتقيق أهداف مهمة يف احلياة /5عندك. إلخراج اقصى ما 

 قام أحد العلماء بتجربة خبثة جدا ... احضر بعض الناس وقسمهم جملموعتني: 

 حبل جمموعة من األسئلة. اجملموعة األوىل: دفع هلم بالساعة، يف مقابل ان يقوموا

اجملموعة الثانية: دفع هلم أكثر مما دفعه للمجموعة األوىل... يف مقابل ان جيلسوا يف أماكنهم دون ان يفعلوا شيئا على 
 االطالق. وراح يراقب، ماذا سيفعلون؟ 

رب من جرا أكأرغم اهنم تقاضوا  يف اجملموعة الثانية، شعروا بامللل أسرع وقرروا اهناء التجربة مبكرا ... فرادوجد ان اال
املغزى املهم هلذه التجربة هو ان املال وحده ليس دافعا للعمل واالجناز ... اجملموعة األوىل وكانت مهمتهم أكثر راحة. 

 (.34، ص2012)عرفة،  بل نوع العمل نفسه ومعناه بالنسبة لك
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ا يكون العمل بدون مل تصعب احلياة، لكن عندم"دون الع A. Camusآلبير كامو وتتفق دراستنا أيضا مع ما قاله 
روح، فإن احلياة تتعفن مث متوت"، هذه املقولة تعرب بصدق على أمهية العمل ذو املميزات اإلجيابية يف خلق وحتديد درجة 

 Londonلندن الرضا الوظيفي، واالهتمام بنوعية العمل يف املنظمات حديث نسبيا، حيث بدأت أول الدراسات يف 
، وأبرزت أمهية اجلانبني فريدريك إيمري وإيريك تريستفيستوك وعلى رأسهم على يد أعضاء معهد تا1948عام 

االجتماعي والتقين جمتمعني يف حتقيق مجاعة العمل أداء مرتفعا يفضي إىل حتقيق أهداف املنظمة والوصول اىل الرضا 
 (.190، 2016الوظيفي )جالل عبد احلليم، 

  القائلة:الفرضية الجزئية الرابعة تفسير ومناقشة نتائج  .4

توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته المادية( وجودة الحياة لدى 
 أستاذة التربية البدنية والرياضية.

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما هو موضح يف 
وتشري هذه  α= 0.01**( وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة عند 0.25(، واليت بلغت )21دول رقم )اجل

توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته المادية( و )جودة الحياة( لدى النتيجة اىل انه" 
 حمققة.ضية " إذا ميكن القول ان الفر أساتذة التربية البدنية والرياضة

" الظروف التي تحيط بالفرد أثناء الظروف املادية أو الفيزيقية وهيواليت ترتبط بيتم وفقها  لكل عمل ظروف خمتلفة،
قيامه بأعمال وظيفته والتي تؤثر بدرجة ملموسة على مقدرته الذهنية والجسمية والتي ال يستطيع التحكم فيها 

(، وتؤثر هذه الظروف على 196، ص2016)جالل عبد احلليم،  ية"لتهو كالحرارة والبرودة والضوضاء، األتربة وا
درجة تقبل أستاذ الرتبية البدنية والرياضية لبيئة عمله وبالتايل على رضاه العمل وجودة حياته، ذلك ألن أي عامل يرغب 

 يف أن يؤدي عمله يف مكان مريح ومالئم وخال من املخاطر سواء أثناء أو بعد العمل.  

العديد من الدراسات اليت تناولت الظروف املادية للعمل وتأثريها على الرضا الوظيفي للعمال، "ومن بينها ارت وقد أش
 ها أغلبها نتائجاليت توصلت (، Sikounmo 1992)، (B.I.T 1991)المكتب الدولي للعمل دراسات: 

ربط الفرد بعمله أي على درجة رضاه الوظيفي أن درجة جودة أو سوء ظروف العمل املادية تؤثر على قوة اجلذب اليت ت إىل
)جالل عبد " فمعدل دوران العمل ومعدل الغياب يرتبطان بظروف العمل املادية املناسبة وغري املناسبة ارتباطيا تناسبيا

 . (196، ص2016احلليم، 

تؤثر كل من اإلضاءة، احلرارة  ة البدنية والرياضية طبيعة عملهم ميدانية أكثر منها نظرية سنشرح كيفوألن أساتذة الرتبي
 .والتهوية، الضوضاء على رضاهم الوظيفي والذي يؤثر بطبيعة احلال على جودة حياهتم

لعمل، حيث تساعد على )داخل صاالت الرتبية البدنية والرياضية(: تعد اإلضاءة من أهم عوامل ظروف ا أوال اإلضاءة 
بب شعورا باالنقباض وإىل زيادة التعب واألخطاء، "فقد أثبتت الدراسات زيادة اإلنتاج وختفيض التعب فاإلضاءة السيئة تس
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يف حالة اإلضاءة غري الكافية مقارنة باإلضاءة العادية، فالضوء اخلافت يسبب  % 25أن معدل احلوادث يزداد بنسبة 
ا أن سوء توزيع اإلضاءة ديهي أال يزيد الضوء عن احلد الالزم ألن زيادته تسبب زغللة العني كمالشعور باالكتئاب، وب

وبالتايل فإن اإلضاءة اليت تتميز  .(197، ص2016جيهد العني ويضعف من القدرة البصرية"  )جالل عبد احلليم، 
 ية البدنية والرياضية وكفايتهم يف التدريس. بشدة الضوء املناسبة واخللو من الوهج تساهم يف حتقيق راحة أساتذة الرتب

مبا أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف بعض املناطق ال تتوفر لديهم صاالت جتدر بنا اإلشارة  :ثانيا الحرارة والتهوية
تني من الظروف اىل تأثري احلرارة والتهوية على رضاهم الوظيفي وجودة حياهتم، حيث تعد درجة احلرارة والتهوية املعتدل

ة لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية، والعكس إذ أن درجة احلرارة غري الفيزيقية املهمة يف زيادة اإلنتاج والكفاية التدريسي
ماكويرث املناسبة ميكن أن تكون من مصادر الضغط النفسي والفسيولوجي، وقد "أكدت حبوث كل من 

Mackworth  وببلرPepler ابة واألخطاء تزداد مع ارتفاع درجة احلرارة أو تدنيها عن احلد أن معدل اإلص
هذا إذا حتدثنا عن درجة احلرارة، ولكن التهوية أيضا هلا  .(197، ص2016وف والطبيعي" )جالل عبد احلليم، املأل

نوبة العمل )صباحية  تأثري كبري خاصة يف صاالت الرتبية البدنية والرياضية، وختتلف درجة احلرارة املفضلة للعمل باختالف
ذة يف الصاالت املرتفعة احلرارة واليت ال حتتوي على نظام تغيري اهلواء يسبب أو مسائية(، وكذا البيئة اجلغرافية فعمل األسات

 الضيق والتعب وزيادة نسبة التعرق مما ينعكس سلبا على مردود األستاذ ورضاه عن عمله وجودة حياته.

ة والرياضية يف عملهم تعد الضوضاء من الظواهر غري الصحية اليت حتول دون تركيز أساتذة الرتبية البدني ثالثا الضوضاء: 
وتقلل من مستوى األداء الذهين واملعريف لديهم، وعادة ما تظهر آثارها يف سرعة تعب األساتذة ومللهم من العمل ويف 

ان أستاذين يف نفس احلصة ونفس القاعة، وهذا ما أكدت عليه أعصاهبم املتوترة ويف عدم الرغبة يف العمل وخاصة إذا ك
ء العمل اخنفضت بشكل ملحوظ عندما انتقل العمل الضوضاء إىل مواقع هادئة" )جالل عبد الدراسات "حيث أن أخطا

          فالعمل يف الضوضاء يكلف أكثر من ناحية استنفاذ الطاقة واجلهد املبذول يف العمل .(198، ص2016احلليم، 
احلياة والرضا الوظيفي ون أثرمها واضح على الصحة اجلسمية والنفسية لألستاذ، مما قد يساهم يف خفض جودة ، ويك

لديه. وكحل هلذه املشكلة ال يكون اال من خالل حتسني اهلندسة االنشائية للصاالت ومن خالل إستخدام عوازل 
 الصوت.

حسب العينة حمل الدراسة من أساتذة الرتيبة البدنية  ته املاديةوإجراءات العمل وبيئ تتأثر جودة احلياة بالرضا عن ظروف
بيئة العمل جزء من البيئة العامة ومبا أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يقضون أكثر من نصف يومهم  والرياضية مبا أن

ث هذا التأثري للبيئة املادية املرتبطة و يفسر الباحيف بيئة العمل واملتمثلة يف املالعب او صاالت الرتبية البدنية والرياضية 
عن جودة احلياة واليت تدور حول  الوتنالباحث دة احلياة استنادا اىل دراسة بظروف العمل واليت هلا عالقة مباشرة جبو 

الظرف املكاين: ان هناك تأثري للبيئة احمليطة بالفرد على  األول هو تأثر بظرفني:يحيث ان إدراك الفرد جلودة حياته البيئة ،
باشر مثل التأثري على الصحة، والثاين غري مباشر ادراكه جلودة حياته، وتأثري البيئة على الظرف املكاين تأثريان، األول م

الظرف الزماين: ان تأثري هو  أما الظرف الثاين اال انه قد حيمل مؤشرات إجيابية مثل رضا الفرد عن بيئته اليت يعيش فيها.
يف العمر كلما كان  كلما تقدم  بالعمر،البيئة احمليطة بالفرد على ادراكه جلودة حياته تكون أكثر إجيابية كلما تقدم الفرد 
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 2017أكثر سيطرة على ظروف بيئته، وبتايل يكون هذا التأثري أكثر إجيابية على الشعور باجلودة يف حياته )املضحي، 
 (.15، ص

احة النفسية أو عدم ر أن جودة احلياة مفهوم واسع لوصف ال ن بيبولزيرى املنتمون لنظرية باإلضافة اىل ما قدمه الوتن 
        عند األشخاص وحميطهم، ومن منظور الفرد فجودة احلياة تتجسد يف درجة تلبية احلاجيات الفيزيائيةالراحة النفسية 

االجتماعية، وهي حاجيات يتم اشباعيا من خالل املوارد املوجودة يف احمليط، فهي ، البيولوجية، النفسية واالقتصادية و 
د األساسية لتلبية حاجيات الفرد. وهبذا يتم قياس جودة احلياة بطريقة الدرجة اليت هبا احمليط له القدرة على تلبية املوار 

 (89 ، ص2018معيارية حسب السياق االجتماعي الذي يوجد فيه الفرد )فواطمية، 

هذا وتشري نتائج الدراسات اىل أن درجة جودة او سوء إجراءات العمل وبيئته املادية تؤثر على قوة اجلذب اليت تربط 
 والتجهيزات والتسهيالت املطبقة والنظم اللوائح العمل يف املتبعة اإلجراءات وتشمل أي درجة رضاه عن العمل.الفرد بعمله 

 أماكن يف وظائفهم يؤدون العاملني بعض ان حيث نفسه العمل بظروف العمل ساعات ترتبط كما.  املنظمة توفرها اليت
 تأثري مدى ينعكس وقد الباردة، او احلارة واألجواء الشمس يف أو املنظمة خارج وظائفهم يؤدون واخرين ومكيفة، مرحية

وتشمل بيئة العمل املادية اإلضاءة والتهوية واحلرارة والضوضاء والنظافة واالثاث  .الوظيفي الرضا على العمل ساعات
ظيفي حيث يتأثر أداء املكتيب واملالعب واملنشئات الرياضية، وتسهم بيئة العمل املادية اجليدة يف حتديد درجة الرضا الو 

يدة يف تنمية الدافع للعمل وتقليل األخطاء ورفع الفرد بانطباعاته عن بيئة عمله وتفاعله معها لذلك تسهم بيئة العمل اجل
أصبح االهتمام بتوفري ظروف العمل اجليدة وخاصة حيث  (.53ص ،2017 مستويات اجلودة وزيادة األداء )الفهد،

األمور املسلم هبا، حيث تساعد على حتسني الكفاية وزيادة اإلنتاجية ورفع الروح املعنوية  من املؤسسات الرتبويةداخل 
 .كضربات الشمس، اإلصابات الرياضية...إخل() العملني األفراد وتقليل حوادث ب

 تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية الخامسة القائلة:  .5

ودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن عالقات العمل( وج 
 والرياضية.

الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما هو موضح يف للتحقق من صحة هذا الفرض قام 
وتشري هذه النتيجة  α= 0.01**( وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.34(، واليت بلغت )22اجلدول رقم )

 بية البدنية والرياضيةتوجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن عالقات العمل( وجودة الحياة لدى أستاذة التر  اىل انه"
 " إذا ميكن القول ان الفرضية حمققة.

يرتبط الرضا الوظيفي بالعالقات اليت يكوهنا الفرد مع زمالئه يف العمل والتفاعل الذي يقيمه معهم، هلذا فإن الظاهرتني 
لذا تلجأ أغلب املؤسسات اللتني حتددان العالقة بني العامل وزمالئه داخل املؤسسة هي التعاون واملنافسة،  األساسيتني

يف أثر املنافسة على جو العمل فوجد أن البنات اللوايت يعملن يف " هوت ويت" إىل إستخدام عامل املنافسة، وقد حبث 
عندما زادت حدة   % 30حلصول على زيادة إضافية مبقدار ، مث متكن من ا % 46مؤسسة الورق زاد إنتاجهن مبعدل 
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التنافس إال أن الظاهرة اليت الحظها الباحثان هي مقدار الفساد الذي أحدثته املنافسة يف العالقة بني العامالت، فقبل 
والدليل على ذلك  إدخال نظام املنافسة كانت العامالت تتحدثن سويا ويتبادلن اآلراء إال أن نظام املنافسة أظهر احلسد،

تلقاها اإلدارة. العالقات اجليدة بني الزمالء جتعلهم يتفاعلون مع بعضهم وبذلك حتقق املؤسسة عدد الشكاوي اليت ت
أهدافها، هذه العالقة إذا قامت على التخوف واحلذر والتنافس على تويل املناصب القيادية ستؤدي حتما إىل التنافر 

ققها من عالقته جبماعة العمل أو الزمالء فكلما رضا الفرد على مقدار املنافع اليت حي وتسبب ظهور الصراعات. ويعتمد
كان التفاعل بني الفرد ومجاعة العمل حيقق منفعة للفرد، كانت مجاعة العمل مصدر رضاه أما إذا كان تفاعله مع اجلماعة 

لك عدم رضاه مما قد ينعكس على ادائه. لذحيقق توترا أو حيول دون حتقيقه حلاجات معينة كانت هذه العالقة مصدر 
جيب أن تكون العالقات اجليدة واإلنسانية جوهر التعامل بني الزمالء مما يولد لديهم الشعور باالطمئنان واالستمرار يف 

 (.63 -62، ص2014العمل، مما يؤثر إجيابيا على معنوياهتم ورضاهم عن عملهم )بورغدة، مريوح، 

تحقيق السعادة والثقة هي أحد أهم العوامل املسامهة يف عالقات املهنية القائمة على التعاطف يعزو الباحث اىل أن ال
. ّ فهذه العالقات تشكل آلية دعم سواء داخل بيئة العمل أو خارجها. واألفراد الذين يربطنا هبم هذا وجودة الحياة

ماُ خنطئ. وعندما  لألفكار اجلديدة والنقد البناء عندالنوع من العالقات يقدمون النصح واملشورة، ويكونون مصدراًّ متجدداً 
يتعرض أحد األفراد يف بيئة العمل ألي حالة طارئة، فإهنم يتلقون دعمًا من زمالئهم املقربني إما باملساندة املعنوية أو 

      رج العملبتحمل مسؤولياهتم يف العمل، وتساعد هذه العالقات على توفري آلية للدعم سواء كانت من داخل أو خا
  بأهنم أكثر تفاعال ومشاركة يف العمل بفضل العالقات الوطيدة اليت تربطهم بزمالئهم.، وهكذا يشعر األفراد 

 التون قام فقد البشري العنصر اىل اهتمامها النظرية هذه وجهتولعل هذا ما ركزت عليه نظرية العالقات اإلنسانية حيث 
 "BERGER AND DICKSON" ديكسونو  برجر وركز ،(م1945) "MAYO" مايو

 بأمهية احساسهم من انطالقا وذلك النيوي هاوثورن يف الكرتيك ويسرتن شركة مصانع يف دراسات بإجراء (م1939)
 يف اإلنسانية العالقات مبدرسة بعد ما يف عرف ما اسسوا وقد أعماهلم جتاه العاملني فعل وردود ومواقف اجتاهات تقومي

 اإلنسانية بالطبيعة االهتمام يعين وهذا فقط، املادية واملكافآت األجور يف تنحصر ال العمل دوافع ان اضافت واليت اإلدارة
 الفهد)بينهم الشخصية العالقات وتدعيم االجتماعية احلاجات لسد العمل يف يرغبون االفراد بان التأكيد مع العمل يف
 (.32ص ،2017 ،

بية البدنية تعتمد اعتمادًا كبريًا على الرضا عن العالقات الشخصية بني ويرى الباحث أن جودة احلياة لدى أستاذ الرت 
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وزمالئه االخرين سواء األساتذة الذين يدرسون نفس املادة أو األساتذة االخرين وعن مدى 

جودة احلياة يف بيئة العمل إىل  الدراسات واستطالعات الرأي اليت أجريت حولرضاه عن عالقات العمل. وتشري مجيع 
العالقات الشخصية بوصفها العامل الرئيسي لشعور املوظفني بالرضا عن عملهم واحلافز للذهاب إىل العمل كل يوم. 

وتعزز شعورهم باالحتاد والعمل حنو فهذه العالقات هي اليت تدفع األفراد لتحسني أدائهم واملشاركة الفعالة يف بيئة العمل، 
، املؤلف والباحث يف جمال السـعادة، شون إيكرشرتكة، ومن مث اصطفافهم حول رؤية املؤسسة الرتبوية وقيمها يشـري غايةّ م

إىل أن "األشخاص الناجحنيّ ال يتقوقعـون عند مواجهة التحديات، وإمنا يلجؤون إىل زمالئهم وأفراد أسـرهتم وأصدقائهم 
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لقائمة على الثقة والتجارب املشـرتكة أثر كبري على السعادة وجودة احلياة يشاركوهنم أعباءهم". وللعالقـات الوطيدة او 
سـواء داخل بيئة العمل أو خارجها وميكن تصنيف العالقات يف بيئة العمل إىل نوعني: العالقات الشخصية والعالقات 

البعض، والعالقة بني  القات، وهي: العالقات بني املوظفني وبعضهماملهنية.  وهناك ثالثة مستويات ضمن هذه الع
املوظفني واملدراء، والعالقة بني املوظفني كفريق عمل وبني املؤسسة. وتتحدد ثقافة أي مؤسسة باألفراد الذين يعملون هبا، 

إليها املؤسسات الكربى. توفر كما أن توافق ثقافة األفراد مع ثقافة املؤسسة هو أحد أهم معايري التوظيف اليت تستند 
طيدة شبكة دعم اجتماعية تساعد يف تطورنا وحتد من شعورنا بالقلق والتوتر، كما أن الشعور بالدعم وبوجود العالقات الو 

أشخاص نلجأ إليهم وقت الشدائد يعزز ثقتنا بأنفسنا. وقد أظهر استطالع رأي أجرته الرابطة األمريكية لعلم النفس أن 
 6.3مقارنة بنسبة 10من إمجايل 5.0دعم نفسي بلغ  ويات التوتر لدى األشخاص الذين حيصلون على"متوسط مست

لدى األشخاص الذين ال حيصلون على هذا الدعم". وتنعكس اإلجيابية املرتبطة بالعالقات املختلفة يف بيئة العمل انعكاسًا 
العكس كلما ت سعادة املوظفني ورضاهم عن بيئة العمل. و مباشراً على إجيابية املؤسسة؛ فكلما زادت تلك اإلجيابية، زاد

 شعر املوظف بالرضا عن عالقات العمل أثر ذلك الشعور إجيابيا على جودة حياته.

أعوام،  7أعوام أو  4قد تسمع أن هناك دراسة استمر البحث فيها وتتفق دراستنا مع أطول دراسة على مر التاريخ ألنه 
 .يب ولكنه حدث بالفعلعاما األمر غر  75ولكن هل مسعت يوما عن دراسة استمر البحث فيها ملدة 

وحبسب موقع "سكاي نيوز" عربية فإن الدراسة تعد واحدة من أطول الدراسات اليت تشمل البشر يف العامل، بدأت عام 
وفق ، (2018م "الكساد الكبري )جريدة اليوم السابع ، يف ذروة األزمة االقتصادية اليت ضربت العامل وعرفت باس1938

من خرجّيي  268شخصاً من بوسطن، و 456غ"وتتّبعت الدراسة جمموعتني خمتلفتني جدًا: ما أورده موقع "اليف سرتون
( ووفق صحيفة "هارفارد جازيت"، فإن الرئيس األمريكي الراحل جون 2017جامعة هارفارد جريدة )العريب اجلديد 

( ومشلت الدراسة 2018 ورئيس حترير صحيفة "واشنطن بوست" بن براديل كانا بني املبحوثني )اخبار االن كنيدي،
( ويف تفسريه لنتائج هذه 2018أسئلة عن احلياة العامة، مبا يف ذلك احلالة الصحية واملسرية املهنية والزواج )سكاي نيوز 

امعة هارفارد، روبرت فالدجنر: "أوضح رسالة حنصل عليها من الدراسة، قال مدير الدراسة وأستاذ الطب النفسي يف ج
عاماً هي أن العالقات اجليدة تبقينا أكثر سعادة وصحة"، وأن "احلفاظ على عالقات قوية  75متدت هذه الدراسة اليت ا

دجنر، فإن "اإلجهاد وتعزيزها يساعدنا على احلماية من األمراض العقلية واألمراض املزمنة واخنفاض الذاكرة". ووفقًا لفال
ثار وخيمة على اجلسم البشري مع مرور الوقت"، إال أن احلل والتوتر املزمنني نتيجة طول الوحدة وغياب السعادة هلما آ

ليس وجود عدد كبري من الناس بل نوعيتهم وعمقهم مها األهم. ويقدم الدكتور الطريقة الصحية للحصول على عالقات 
ها". وهذا ناس اهتمامنا الكامل وغري املشّتت هو واحد من أهم األشياء اليت جيب أن نقّدمصحية، فيقول: "إن إعطاء ال

يعين قطع االتصال مع األجهزة اإللكرتونية عندما تكونون مع أصدقائكم وعائلتكم، وإعطاء األولوية للعالقات بني 
سنة من  75ل الدراسة أنه بعد ( واتضح من خال2017جريدة العريب اجلديد ) األشخاص أكثر من املال والسمعة

 ة أو الشهرة أو العمل كثيرًا ال تحقق بالضرورة سعادة البشرتبين أن االهتمام بالثرو البحث واستخالص الدروس 
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وهذا ما اتضح لنا من خالل استجابات أساتذة التربية . وإنما الذي يبقينا سعداء وأكثر صحة هي العالقات الجيدة
 .جودة الحياةيؤثر بدرجة كبيرة على )الرضا عن عالقات العمل( لدراسة أن البدنية والرياضية محل ا

  ر ومناقشة الفرضية الجزئية السادسة القائلة:تفسي  .6

توجد عالقة ارتباطية بين )الرضا عن الرئيس ونمط القيادة السائد في العمل( وجودة الحياة لدى 
 أستاذة التربية البدنية والرياضية.

موضح يف هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني هذين املتغريين، كما هو للتحقق من صحة 
وتشري هذه النتيجة  α= 0.05*( وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.22(، واليت بلغت )23اجلدول رقم )

اىل انه" توجد عالقة ارتباطية بني )الرضا عن الرئيس ومنط القيادة السائد يف العمل( وجودة احلياة لدى أستاذة الرتبية 
 ن الفرضية حمققة.البدنية والرياضية " إذا ميكن القول ا

ن جودة احلياة تتأثر بالرضا عن الرئيس ومنط من خالل استجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حمل الدراسة تبني لنا أ
 الرؤساء تعسف لنتائج تعرضه حني ،ستيفنالقيادة السائد يف العمل ويعزو الباحث اىل تفسري ذلك من خالل ما تطرق له 

 Encyclopedia of industrialالصناعي يف القطاع العاملني دوران أسباب عن" كتابه   يف املرؤوسني، على
and organizational psychology" ، غري املرؤوسني مع ومقارنة أنه حيث الرؤساء، تعسف منها واليت 

 فإن كذا  يف العمل، يبقون من بني من دورانا األكثر منهم ( رؤسائهم بتعسف حيسون الذين ) املظلومني املظلومني فإن
 قلق يعزز أنه كما  املؤسسة، ويف رؤسائهميف  ثقتهم وعلى للمرؤوسني، الوظيفي الرضا على سلبا يؤثر املشرف تعسف

 وتكلفة. والعائلة العمل بني والتعارض ،("... االهتالك" اإلحساس باالستنزاف القلق، بالضغط، اإلحساس ) العاملين
 ذكر اإلنتاج. وقد وتقليص دوران، تغيب، شكل يف يظهر ما وهو طائلة، بأموال تقدر العمل مكان يف احلالة هذه

 هذه سياق ويف الرضا، عدم يف ظروف الزمن من طويل مدى على رفيع إنتاج مستوى حتقيق يصعب أنه ،"ليكرت"
 تسرب إىل يؤدي أن البد واحد آن يف الرضا عدم اإلنتاج مقابل بني اجلمع إن بقوله: ذلك سبب"  ليكرت" أورد النتيجة
 من نوع هناك فإن مث ومن واحد، آن يف البشرية العناصر من منتوجاهتا وتدين مستوى املنظمة، يف املستوى رفيعة العناصر
 اخنفاض مستوى على يدل مما املنظمة يف العمل ظروف تدين على الدالالت أوضح من يعترب ذلك التسرب بأن االتفاق
 (.123ص ،2016 لي،ع بونوة)العاملني  لدى الرضا

فإن سر  Bannowبانو حيث " إن إدراك العامل جبودة اإلشراف الواقع عليه تؤثر يف درجة رضاه الوظيفي وكما يرى 
اإلشراف اجليد ليس يف إمرة املرؤوسني ولكن يف خلق البيئة أو املناخ حيث ينفذون املهام املسندة إليهم لرغبتهم يف 

         تشري إىل أن املشرف الذي جيعل مرؤوسيه حمور الهتمامه Michiganجبامعة  إجنازها، فالدراسات اليت أجريت
 -، وذلك بتنميته لعالقات املساندة بينه وبينهم، واهتمامه الشخصي هبم، وسعة صدره عند حدوث أخطاء من جانبهم

اطي الذي دعا يكسب والء مرؤوسيه وحيقق رضا عال عن العمل بينهم وهو هبذا ميكن تصنيفه ضمن االشراف الدميقر 
، حيث يرى أن أعضاء مجاعة العمل ينسجون عالقات ودية مع املشرف  kurt Lewin  كيرت ليفين إليه
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الدميقراطي، ويشاركون بكثرة يف أعمال اجلماعة، وما إن يرحل املشرف فإهنم يستمرون يف العمل ويظهرون استقالليتهم 
ج وأهدافه فيعترب مرؤوسيه جمرد آالت لإلنتاج وال هتمامه على اإلنتا يف العمل. أما يف املقابل، فإن املشرف الذي يركز ا

حياول تفهم مشاعرهم وال يشعرهم بالتقدير واالحرتام، فإن هذا األمر من شأنه أن خيفض درجة الرضا عندهم، فاملشرف 
ن البعض منهم حياولو املتسلط جيعل من مجاعة العمل مجاعة عدوانية، ليس حنوه فقط بل فيما بني أعضائها، خاصة وأن 

كسب ثقة املشرف ويصبحون بؤرة أمل لزمالئهم، حيث تنتشر بينهم مظاهر االستخفاف بعمل اآلخرين ورفض التعاون 
 (.188، ص2016معهم تعبريا منهم عن عدم رضاهم" )جالل عبد احلليم، 

عنه ومنط قيادته  لكي يكون هناك رضاهذا ويرى الباحث اىل أنه جيب أن تتوفر العدالة واملساواة من قبل مدير املؤسسة 
العمل وادائه  السائد يف العمل وهذا استنادا اىل ما تنص عليه نظرية العدالة واملساواة، حيث يرى أن احملدد الرئيسي جلهود

ة تعرف والرضا عنه هو درجة العدالة واملساواة او عدم العدالة وعدم املساواة اليت يدركها الفرد يف وظيفته، فدرجة العدال
باهنا نسبة مدخالت الفرد )مثل مستوى اجلهد يف العمل( للمخرجات )مثل الدخل او الراتب( مقارنة بنسبة مشاهبة 

" تقول ان هناك (EQUITABLE THEORY)الفكرة الرئيسية لنظرية العدالة  هذا وتقومبالنسبة لألخرين. 
وتفرتض هذه النظرية ان الرضا الوظيفي يتحقق إذا كان  مفهوما متفقا عليه ملا يستحقه الفرد من مكافآت على جهوده"،

ن بني املدخالت )وما يبذله هناك توازن بني ما يقدمه الفرد وبني ما حيصل عليه من العمل، وهذا يتمثل يف إجياد التواز 
بني العاملني، اما من جمهود( والعوائد )النتائج اليت حيققها العامل من العمل( وبتحقيق التوازن فإنه حيدث شعور بالرضا 

 .إذا مل حيدث التوازن فإنه حيدث شعور بعدم الرضا

وتقوم على ( داخل مؤسسته واليت Zة )هذا وجتدر اإلشارة أيضا اىل أنه جيب على مدير املؤسسة أن يطبق حمتوى نظري
م كيفية إدارة األفراد أن زيادة إنتاجية العامل لن حتل من خالل بذل املال أو التطوير فهذه األمور ال تكفي دون تعل

وتقوم هذه النظرية على ثالثة أسس هي: الثقة: فاإلنتاجية والثقة ال ميكن  العاملني بطريقة تشعرهم بروح اجلماعة.
وهنا جيب على مدير املؤسسة و الثقة فيما بني العاملني. احلذق واملهارة: جب الرتبوية جيب أن تتسمواملؤسسات  فصلهما،

األلفة واملودة: وذلك من خالل إقامة  بالدقة والتهذيب وحدة الذهن، أي احلذق واملهارة يف التعامل. جيب ان تتسم إدارته
. ويعتقد أوشي بأن تطبيق نظريته األساتذة وبقية العاملنيام متبادل بني عالقات اجتماعية متينة وصداقات محيمة واهتم

، وأهداف املنظمة على حد سواء، واليت تتمثل يف زيادة الثقة يف املنظمات سوف ينتج عنه حتقيق أهداف األفراد العاملني
    ية للعاملني وزيادة اإلنتاجية )بـونوة عليواملودة واأللفة والتفاين يف العمل، وزيادة الرضا الوظيفي وزيادة االستقالل واحلر 

 (.129، ص2016، 

 تفسير ومناقشة الفرضية العامة القائلة:   .7

 رضا الوظيفي وجودة الحياة لدى أستاذة التربية البدنية والرياضية.توجد عالقة ارتباطية بين ال

هذين املتغريين، كما هو موضح يف للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني 
نتيجة وتشري هذه ال α= 0.01**( وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.37(، واليت بلغت )24اجلدول رقم )
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اىل انه" توجد عالقة ارتباطية بني الرضا الوظيفي وجودة احلياة لدى أستاذة الرتبية البدنية والرياضية" إذا ميكن القول ان 
 الفرضية حمققة.

ث إىل من خالل استجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية اتضح لنا أن جودة احلياة تتأثر بالرضا الوظيفي ويعزو الباح
لك من خالل أن للرضا الوظيفي تأثري على الصحة العضوية والعقلية واليت هي جزء من جودة احلياة )الصحة تفسري ذ

 HERZBERGهرزبرغ اجلسمية( من خالل ما أثبتته دراسات عديدة، "على غرار االرتباط الذي توصل إليه 
الرضا عند العمال  عدم  ة حبدوثض عضوية مرتبط،حيث أكد أن فقدان الشهية، آالم الرأس، عسر اهلضم، هي أعرا

الرضا الوظيفي بظهور بعض األمراض العضوية لدى العمال مثل عدم ارتباط BURKE (1973 )بورك وأيضا وجد 
من حاالت القرحة املعدية  % 18التعب  ، صعوبة التنفس، صداع الرأس، التعرق ... كما بينت دراسات أخرى أن 

جتريبيا وجود عالقة سلبية  SALES (1971)سالس عن عملهم. كما أكد مست العمال الذين كانوا غري راضني 
بني رضا العمال وارتياحهم العضوي من حيث ارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم، حيث ترتفع هذه النسبة أثناء العمل 

جالل عبد ا يؤدي إىل أمراض عديدة منها أمراض القلب، وخمتلف اجللطات" )بالذات، واملعروف علميا أن ارتفاعه
 (. 175 -174، ص2016احلليم، 

من هنا يتضح لنا أن العامل الذي ترغمه ظروفه املعيشية على البقاء يف عمله أو االلتحاق بعمل حىت وإن مل يتقبله قد 
من خالل وجود عالقة قوية بني الرضا الوظيفي والصحة العضوية يواجه ضغوطا كبرية بإمكاهنا التأثري على صحته العقلية، 

لعقلية، من خالل كل ما سبق ذكره تبني لنا أن الرضا الوظيفي ليس فقط شرطا أو عامال مهما لضمان بقاء العمال يف ا
 املؤسسة، بل يتعدى إىل ضمان الصحة العضوية والعقلية للعمال، واليت هي جزء كبري من جودة احلياة.

العمل جزء من احلياة اليومية للفرد وله  كونعامة   بصفة احلياةجودة  ذا ويضيف الباحث أن للرضا الوظيفي تأثري عنه
الناحية االجتماعية والعائلية، "فقد بينت الدراسات على أنه كلما كان عدد أفراد أسرة  منتأثريات كبرية عليها خاصة 

يف عدم رضاه عم العامل كبريا كان رضاؤه عم عمله أقل ورمبا كان الضغط الذي يعانيه العامل ألعبائه املالية األسرية سببا 
ت العمال حنو العمل عالقة بني اجتاها( IRIS& BERRETT,1972إريس وبرت )عمله وقد وجد 

 (. 175 -174، ص2016واجتاهاهتم حنو حياهتم )جالل عبد احلليم، 

 HERZBERGهرزبرغ "كما أن الرضا الوظيفي ميكن أن يؤثر على نظرة الشخص لنفسه وقدراته فقد وجد 
ة بالنفس" )جالل بني رضا الشخص الوظيفي وثقته بنفسه، مبعىن أن الرضا الوظيفي يساهم يف رفع الثقعالقة ارتباطية 

(، والثقة بالنفس تعترب عامل من عوامل الصحة النفسية واليت هي بدورها جزء من جودة 176، ص2016عبد احلليم، 
 احلياة. 

الظروف املتعلقة بالفرد ب ما تعلق منهاأو  بالوظيفةنه ما تعلق موميكن أن نلخص ما سبق يف أن للرضا الوظيفي سواء 
تأثري على الفرد وجودة حياته، من خالل تأثريه على صحته العضوية والعقلية وقد يكون له دور يف نفسه أو مبحيط عمله 

حيث رأى أنه يف ظروف معينة  (PALMOR, 1969)بالمور طول احلياة أو قصرها من خالل ما ذهب إليه "
أثري على حياته اخلاصة كلجوء يؤثر على نسبة احلوادث داخل العمل، كما ميكن أن يكون ملستوى رضا العامل ت ميكن أن
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العمال غري الراضيني إىل اإلدمان على املخدرات، العصبية، الروح العدوانية، فقدان الشهية، تناول املنومات"  )جالل 
 (. 177 -176، ص2016عبد احلليم، 

ة اإلمارات العربية احتلت دولمع االستطالع الذي قام به معهد غالوب والذي كانت نتائجه كتايل:  هذا وتتفق دراستنا
« الوظائف اجليدة يف العامل»املتحدة مركز الصدارة عامليًا من حيث معدل رضا الناس عن وظائفهم، وذلك طبقًا لتقرير 

دولة حول العامل.  155ع النطاق آلراء العاملني يف الصادر عن معهد غالوب، والذي مت إجنازه بناء على استطالع واس
عن وظائفهم يف دولة اإلمارات األعلى عامليًا، حيث تفوق بشكل كبري عن املعدل السائد يف وقد كان معدل رضا الناس 

قيا. العديد من الدول املتقدمة، كما كان أعلى بشكل كبري من املستويات السائدة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفري
، وأوضح أن ومعدل رضاهم عن حياتهم سعادتهميعزز بشكل كبير من وأكد االستطالع أن رضا الناس عن وظائفهم 

كانوا أكثر مياًل لتقييم حاضرهم ومستقبلهم بصورة أكثر إجيابية ممن ال « وظائف جيدة»األشخاص الذين يشغلون 
الع يف دولة اإلمارات بأهنم حيظون بوظائف جيدة % من الذين مشلهم االستط 53حيتلون وظائف جيدة. وقد أكد 

% أهنم يشغلون حيظون بوظائف متميزة وأهنم راضون جداً عن حياهتم، ليصل  9اهتم، يف حني أكد وأهنم راضون عن حي
% من الذين مشلهم االستطالع يف السويد  42%. وباملقارنة، أكد  63بذلك معدل الرضا اإلمجايل لدولة اإلمارات إىل 

مجايل تصنيف البالد اليت احتلت مركز % أهنم يشغلون وظائف متميزة، لصل بذلك إ 7م يشغلون وظائف جيدة وأهن
% ويف اململكة  43%، وسلوفاكيا  44%، يف حني بلغت النسبة يف النرويج  48الصدارة على املستوى أوروبا إىل 

%. ويف شبه  43%، مث الواليات املتحدة بنسبة  43%. ويف أمريكا الشمالية تصدرت كندا املؤشر بنسبة  40املتحدة 
%. وجاءت نتائج  20%، مث كينيا يف املركز الثاين  20جاءت اجلابون يف املركز األول بنسبة  الصحراء اإلفريقية

أكد استطالع غالوب أن نوعية دولة حول العامل.  155االستطالع بناء على مقابالت هاتفية مع آالف العاملني يف 
فقد أوضح االستطالع  ،ادتهم ورضاهمف ومدى رضا العاملين عنها يلعبان دوراً حيوياً في تحديد مستوى سعالوظائ

يصنفون حياتهم بشكل إيجابي أكثر من الذين ال يتمتعون بوظائف « وظائف جيدة»أن الناس الذين يتمتعون بـ
وقد احتلت منطقة الشرق  متميزة جدًا.جيدة، كما أن الذين يعتقدون أن وظائفهم متميزة يقيمون حياتهم بأنها 

باملقارنة مع مناطق العامل األخرى من حيث معدل سعادة العاملني بنوعية حياهتم، حيث األوسط مرتبة متدنية نسبيًا 
ز جاءت يف املرتبة اخلامسة بعد أمريكا الشمالية اليت احتلت مركز الصدارة، وأمريكا الالتينية والكارييب اليت جاءت يف املرك

 جاءت آسيا وشبه الصحراء األفريقية يف هناية القائمةالثاين، مث أوروبا ومجهوريات االحتاد السوفييت السابق، يف حني 
 (.2016)البيان، 
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 خالصة عامة:

والشائع أن اهلدف ، مبا أن البحوث اإلرتباطية حتاول دراسة العالقة بني املتغريات دون حماولة التأثري على تلك املتغريات
أن البحوث والدراسات اإلرتباطية ال تستطيع حتديد . وبالرغم من ها هو تفسري السلوك اإلنساين أو التنبؤ بالنواتجمن

     أسباب العالقة، إال أهنا تستطيع إقرتاح أسباب، وهذه االقرتاحات تفتح الطريق للدراسات التجريبية لتعمق فيها أكثر
ـــ ال والرياضية، توصلنا إىل  رضا الوظيفي وعالقته جبودة احلياة لدى أساتذة الرتبية البدنية، ويف دراستنا هذه املوسومة بــــ

 النتائج التالية: 

 .والرياضية البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة الوظيفي الرضا بني ارتباطية عالقة توجد

 البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة( ملتاحا الوظيفي والنمو الرتقي فرص عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجدال  .1
 .والرياضية

 .والرياضية البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة( الوظيفي واالستقرار األمان عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجد .2

 لدى احلياة ودةوج( الشخصية للقدرات ومالئمته وحجمه العمل طبيعة عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجد .3
 .والرياضية البدنية الرتبية أساتذة

 البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة( املادية وبيئته العمل وإجراءات ظروف عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجد .4
 .والرياضية

 .والرياضية البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة( العمل عالقات عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجد .5

 البدنية الرتبية أساتذة لدى احلياة وجودة( العمل يف السائد القيادة ومنط الرئيس عن الرضا) بني ارتباطية عالقة توجد .6
 .والرياضية

أن و  يف العالقة بني املتغريات دون حماولة التأثري على تلك املتغريات،سابقا تبحث  ذكرنا اوألن البحوث اإلرتباطية كم
و 1-من حساب معامالت اإلرتباط، وهذه املعامالت عبارة عن قيم كسرية ترتاوح بني )بني املتغريات تتضح  لعالقةا

كلما كانت العالقة قوية، وإذا كانت اإلشارة موجبة تكون العالقة طردية   1-أو  1( وكلما كان املعامل قريبا من +1+
رتفاع يف درجات املتغري الثاين، أما إذا كانت اإلشارة سالبة إها يصاحب نوهي تدل على أن ارتفاع درجات أحد املتغريي

خنفاض يف درجات املتغري الثاين. واملعامل إرتفاع درجات أحد املتغريين يصاحبها إتكون العالقة عكسية وهي تدل على أن 
كل أن طبيعة  يتضح لنا استنا إذا وبعد عرضنا لنتائج در . القريب من الصفر يدل على عدم وجود عالقة بني املتغريين

رتفع الرضا الوظيفي بأبعاده إرتفعت جودة احلياة، إال إطردية أي كلما بني أبعاد الرضا الوظيفي وجودة احلياة  العالقات
    معامل إرتباطها قريب من الصفر. احلياة( ألنو)جودة ( املتاح الوظيفي والنمو الرتقي فرص عن الرضا) العالقة بني متغري

 



 

 
174 

 الفصل السادس: مناقشة وتفسير نتائج الدراسة 

 االقتراحات: و التوصيات 

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية وجعلها على  سلكل تهاسياس غيريتالنظر يف آليات الرتقية و  الوزارة الوصية على -
 واليت جيب أن تتماشى مع طموحاهتم ومؤهالهتم.  أساس الكفاءة عوض األقدمية،

 .تكون يف مستوى جمهوداهتم أجور أساتذة الرتبية البدنية والرياضية واليت جيب أن إعادة النظر يف -
  الرتبية البدنية والرياضية وسط اهليئة التدريسية.للمكانة االجتماعية ألستاذ  إعادة االعتبار -
 يف كل ترقية.ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية املهام املوكلة توضيح  -
ى جودة احلياة لدى والذي يهتم برفع مستو  خاصة منه النفسي على الدولة العمل على توفري طب العمل -

 املوظفني تبعا لنوع الوظيفة )أساتذة الرتبية البدنية والرياضية(.
 وخاصة منطقة اجلنوب.جر القاعدي احلايل بناء على األ حتيني منحة املنطقة -
باء اجلسدية والنفسية املبكر لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية نظرا لألعالتقاعد إعتماد سياسة العمل على   -

 اليت يعانون منها أثناء اخلدمة واملتعلقة خاصة بظروف العمل.
الختالف زمن  يضهفساتذة الرتبية البدنية والرياضية والعمل على ختأل احلجم الساعي املسندإعادة النظر يف  -

 .األخرى حصة الرتبية البدنية والرياضية عن احلصص التعليمية
زمالئه بدل ثقافة و نشر ثقافة التعاون بني األستاذ ل مبحاولة العمل على التقليل من الصراعات يف بيئة العم -

 .من آثار سلبية على حتقيق الرضا الوظيفي وجودة احلياة حتملهاملنافسة ملا 
 واجلسميةمنها الذهنية األستاذ  قدراتتؤثر بدرجة ملموسة على  املادية واليتتحسني بيئة العمل االهتمام أكثر ب -

وذلك مثال،  الفيزيقية كالضوضاء( أو الظروف األتربة والتهوية والربودة،كاحلرارة بيعية )واملتمثلة يف الظروف الط
 باالستغناء عن املالعب املفتوحة غري املهيئة وتعويضها بصاالت الرتبية البدنية والرياضية 

ظ الصفوف واكتظاصاالت الرتبية البدنية والرياضية نظرا لزيادة عدد األساتذة يف كل مؤسسة عدد مضاعفة  -
 .لتفادي التضارب بني احلصص التدريسية ،التدريسية بالتالميذ

، وتوفري kurt Lewinليفني على مدراء املؤسسات الرتبوية إتباع األسلوب الدميقراطي والذي دعا إليه كريت  -
 (.Zىل تطبيق حمتوى نظرية )إالعدالة واملساواة بني األساتذة، باإلضافة 

جودة احلياة لدى أساتذة الرتبية الرضا الوظيفي اسة احلالية هتتم بقياس مستوى إقرتاح دراسات مكملة للدر  -
 ى.املراحل التعليمية وحماولة الربط بينها وبني متغريات أخر خمتلف البدنية والرياضية يف 

بية متغري الرضا الوظيفي وتأثريه على جودة احلياة لدى أساتذة الرت جال البحوث اليت تتناول مب أكثرهتمام اإل -
 البدنية والرياضية أو شرائح أخرى.

تطوير وحتسني معايري الرضا الوظيفي لدى  تهتتم بالبحث يف آليات وإسرتاتيجيا فرق حبث وأمشاريع قرتاح إ -
 خمتلف العاملني باهليئات واملؤسسات لرفع مستوى جودة احلياة لديهم.
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 و   حث    لميوز      ت ل م     ل  

 -ب ك    –  حمد خ ض          

 و   ي       دن         نش ط    ل   وت    هد 

 ق م   ت         ك  

  

 

 

 ........................................................................................ زيزي ألاست ذ: ) خت   ي ( 

 .......................................................................................................... ؤس      م : 

 ............................................................................................  شه      تحص   ليه : 

 ............................................................................................................ س       خب  :

 .........................................................................................................................   جنس:

 ...........................................................................................................................   م : 

 تح   ط    وب د

 إ   ء  حث   د   من  تطل    ن    ه      دكت      ص     ن  يس           حث/ 

دن   و   ي    ، تخصص " ف    د ن  ل   وت        نش ط      " LMD  ط        ث 

   نش ط    دني و   ي ض ي   ت   ي و     ه:

    دن   و   ي     أس تذ    ت      دى   ج          و القته          ظ في 

    لى   ت ى ث ن ي   وال   ب ك     س    د ن 

و    حث       ن س   تكم إلا      ن           س   د  س   ع    لم  ن صدق 

     تك ي   د ف     حث    لمي و  ط.

 

 

 

 

 

 

 (01الملحق رقم )
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         ل ن   إل    ح   ؤو      ت ذ  تحد    ؤو       ص   ف     م  نت ج    د    تحد د     ض 22

    ت     وح   ت  ون  ي ك وب ن ز الئك ف   نج ز الا م ل  23

     ت م ت  ونك  ع  ئي ك        و  تف هم   ت   ل 24

    تجم ك    د س ن   ش  ك ن   ألنشط     ي      الق   ه    ط    تح ق الا تز   و  جد   ف     م  25

     إ       د س     ت  ون و  ت د     ت   لقتك تت م  ال 26

    تح ص إلا      لى ت   م أنشط  و         ختلف  ت هم ف    م وت ط د  الق      م   لى  ختالف   ؤو   ته   27

    ت     وح   ت  ون  ي ك وب ن   ؤوس ك ف   نج ز الا م ل  28

     ختلف     قف   ت ل       م   تت ح  ك   ف ص  إل د ء     ي  ح ي  ف  29

    تت ح  ك   صالح      د   تف ض    ك سلط  الا   ف  لى   م ل الاخ ين 30

    والاخط ء و تخ ذ              س     ال ه  تم ز  ئي ك     د    لى  كتش ف   شكال   31

     ت ح تهم يهتم  ئي ك ف     م   تد يب   ؤوس ه و ت ب تهم والاستم     32

    يس يء  ئي ك  ستخد      لط     تي تم حه   ه وظ فته  33

     ت      ئي ك  ع  م ع      ل ن تحت  ئ سته  ح      و        34

ي بعناية، وقرر الى أي حد تعد مميزة لمشاعرك من فضلك كل عبارة مما يل اقرأالمقياس االول المتعلق بمتغير الرضا الوظيفي ألساتذة التربية البدنية: 

 عنها من فضلك. امام االجابة التي تتفق معك، وال تترك أي عبارة دون اإلجابة (√)وسلوكك وآرائك، ثم بين الى أي مدى تنطبق عليك بوضع عالمة 

 



  

 

     ني   ت لق  متغ              :     س 
ك وآ  ئك، ثم   ن  لى أي  دى ت ط ق  ل ك    ع  ق أ  ن  ضلك ك         م   ل  ب     ، وق    لى أي حد ت د  م ز   ش     وسل ك

 .      تي تتفق   ك، وال تت   أي        ون إلا      نه   ن  ضلك      الا  (√) ال   

 
 

 غ       ق بشد  غ       ق  ح  د     ق شد     ق ب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     م

      تمتع  ح      د أ 01

      أ            ن ح  تي   ص    02

       ن  م       يد ط       مي ت    ي 03

           ن ح  تي   ص    ال ت   دني  لى  نج ز   م ل         أ 04

      ستمتع  ح  تي أ 05

      ه             ن ح  تي  أ 06

       دي    د    لى   ت كز  07

            أل ن ف  ح  تي        أ 08

      أ يش ف   يئ  تح  ظ  لى سال تي   ج د    09

       دي   ط ق    ك      ل             ح  تي          10

      ت      ه ي   ج ديأ 11

       لك    ل   ك ف    ض ء  حت    تي أ 12

       تلك    ل       تي  حت  ه  ف  ح  تي         أ 13

       دي   ف     م  س  ألانشط    ت  يه    14

      ق     لى     ك  و  تج ل  15

      ست  ظ  ن ن  ي و ن            ح  أ 16

        ض ي  ن قد تي  لى أ  ء نش ط تي      ت            17

       ن قد تي ف     م  ن    ض يأ 18

                  ن نفس يأ 19

      ن    ض ي  ن  الق تي   شخص   أ 20

                  ن   د م   ذي ت د ه ل   س تي أ 21

      أصدق ئي  ض ي    د م الا تم ع    ذي   د ه ل   22

      ن    ض ي  ن   ك ن   ذي أ يش   هأ 23

        خد      ص      تي ت د ه    دو   ل              ن أ 24

      ستخد  وس ئ  ت       س   و  يح  أ 25

              زن والاكتئ ب و   لقأ 26

      الاخ ينن  ق     لى    ء  الق     تم     ق ي   ع أ 27



  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر   
 وم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمعهد عل

 قسم التربية الحركية
 

ـــــكم ن: ــ ــ ـ ــــ تذ    حــ ــ ـ ــ ـ ــ  ألاســ  ق ئمـــ

 

 اجلامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب
 بسكرة -حممد خيضر أستاذ التعليم العايل جابر نصر الدين 
 3ائر جامعة اجلز  أستاذ التعليم العايل عبد اليمني بوداود

 بسكرة -حممد خيضر أستاذ التعليم العايل جعفر بوعروري
 بسكرة -حممد خيضر أستاذ التعليم العايل نور الدين تاوريريت

 بسكرة -حممد خيضر أستاذ التعليم العايل فنوشنصري 
 بسكرة -حممد خيضر أستاذ حماضر "أ" شسليمان بن عمريو 

 بسكرة -حممد خيضر أستاذ حماضر "أ" عيسى براهيمي
 بسكرة -حممد خيضر أستاذ حماضر "أ" عبد القادر عثماين

 بسكرة -حممد خيضر أستاذ حماضر "أ" شفيقة كحول
 بسكرة -حممد خيضر أستاذ حماضر "أ" ساعد صباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02الملحق رقم )



  

 

 

 (03الملحق رقم )



  

 

  

 (04الملحق رقم )



  

 

 

 

 

 (05الملحق رقم )



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (05رقم )الملحق تابع 


