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 الدراسة باللغة العربيةملخص 

 عالقة الرضا الوظيفي ابألداء الوظيفي لدى مدراء مؤسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضة
 -دراسة ميدانية على مستوى قطاع الشباب والرايضة لوالية بسكرة-

 
كاألداء الػظيفي  لػفل رػفراء ادلاس ػ مل كادل شػ مل  الػظيفي  الرضػ  بػن العالقػ  إىل الكشػ  نػ  الفراسػ  هػه  هػفت 

نلى ر تظل قط ع الشػا   كالرضضػ و ككلػن رػ  اػالؿ التعػرؼ نلػى العالقػ  بػن خمتلػ  نظارػظ الرضػ  الػظيفي  كادلت  لػ     
الرتقف و كا ر    زرػالء الع ػظو  أكال  طافعػػػػػػ  كيركؼ الع ػػػػػظو كاثنف   الراتػػػػػب كاحلظاتزو كاثل    اإلدارة اإلشراتف و كرابع   ترص

 ابألداء الظيفي .كس دس   العظارظ الشخصف  كاالجت  نف و 
حفػػػس اسػػػتخفـ الا حػػػس ادلػػػ سل الظملػػػي  ابألسػػػلظ  ادل ػػػي  االرتاػػػ ط  دلظامتاػػػ  طافعػػػ  الفراسػػػ و كل ػػػف   لػػػ  نف ػػػ   

ف ف األكلف  كاخل مل  ابلرض  الظيفي  كاليت ب كرةو كر  االؿ است  رة االستا كالي  ر  خمتل  بلفضمل( رفير 47الفراس    )
 حم كر ت فس ر تظل الرض  الظيفي  لل فراء. ( نا رة رظزن  نلى ست 74حتتظم نلى نفد )

رظزن  نلى  ( نا رة23كمت   أكضي  است  رة االستاف ف ال  نف  كاخل مل  بت ففم األداء الظيفي  كاليت حتتظم نلى نفد )
لتي فػ  الرضػ   القػرتاح حلػظؿككلػن الػيت ن لػ   ػ  الفراسػ و  كاليرضػف مل  ػ  األهػفاؼمتػظ ر س حفػس دػفـ حمػ كرو أربعػ 

 :الت يل ال يظ نلى ال ت ئل ج ءمل اإلحص ئف  ادلع جل  كبعف والظيفي  الظيفي  كالرتع ر  األداء

   كامل دالل  إحص ئف  ن ف ر تظل الفالل  تظجف نالق(0005 α) ادل رتحػ    خمتل  نظارظ الرض  الظيفي   بن
 الفراس و كادلت  ل    

 أكال  طافعػ  كيركؼ الع ظ. -
 اثنف   الراتػب كاحلظاتز. -
 اثل    اإلدارة اإلشراتف . -
 رابع   ترص الرتقف . -
 ا ر    زرالء الع ظ. -
 س دس   العظارظ الشخصف  كاالجت  نف . -

 لفل رفراء ادلاس  مل كادل ش مل   قط ع الشا   كالرضض . كاألداء الظيفي 

   كامل داللػػ  إحصػػ ئف  ن ػػف ر ػػتظل الفاللػػ  تظجػػف نالقػػ(0005 α) الػػظيفي  لػػفل  كاألداءالرضػػ  الػػظيفي   بػػن
 رفراء ادلاس  مل كادل ش مل   قط ع الشا   كالرضض .

ن ػػػتطفع حت فػػػ  الرضػػػ  الػػػظيفي  لػػػفل ادلػػػفراء كر ػػػع اذيػػػ ض األداء الػػػظيفي و ككلػػػن رػػػ  اػػػالؿ تػػػظت  ن ػػػ  مت ػػ  أرل أ
رػع ضػركرة تيعفػظ  الرتقفػ  كالظس ئظو كيركؼ ن ظ ر  سا  ألداء الع ظو كإن دة ال ظر   الركاتػب ادل فرػ و كيلفػ ملاإلرك نف مل 

 .  قط ع الشا   كالرضض  نظ ـ لليظاتز كادلك تئ ملو هها دم  ي سم   الرتع ر  ر تظل األداء الظيفي  لفل الع رلن
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 ملخص الدراسة باللغة الانجليزية

Relationship of job satisfaction and  job performance among 

managers of youth and sport sectors 
-Field study at youth and sport sectors of Biskra- 

 

This study aims to detect the relationship between job satisfaction and 

job performance of institutions managers and  establishments in youth and 

sports sectors by identifying the relationship between the various factors of 

job satisfaction represented in : First: nature and working conditions, Second: 

salary and incentives, Third: Supervisory Administration, Fourth: upgrade 

Opportunities, Fifth: co-workers, sixth: personal and social factors. 

The researchers used the descriptive method in the survey method to 

keep up with the nature of the study. The sample of the study consisted of 

(74) managers from the different municipalities of Biskra State, and through 

the initial questionnaire on job satisfaction, which contains (48) Career 

managers. 

As indicated in the second questionnaire on the evaluation of the 

performance of the job, which contains of (32) words distributed on four 

points, where each serves the objectives by the study, In order to suggest 

solutions to achieve job satisfaction and increase job performance, and after 

the statistical calculation, the results were as follows: 

• There is a statistically significant relationship at the level of 

significance (α 0.05) among the various job satisfaction factors proposed in 

the study, namely: 

- First: nature and working conditions. 

- Second: salary and incentives. 

- Third: Supervisory Administration. 

- Fourth: upgrade Opportunities. 

- Fifth: co-workers. 

- sixth: personal and social factors. 

And the performance of managers of enterprises and establishments in 

the youth and sports sector. 

• There is a statistically significant relationship at the level of 

significance (α 0.05) between job satisfaction and job performance among 

managers of enterprises and establishments in the youth and sports sector. 

I also believe that we can achieve job satisfaction of managers and 

prevent the decline in job performance, by providing some tools that help in 

the  working conditions which suitable in the that week spot to maintains the 

work  performance, and we should reconsider the salaries which are provided, 

and mechanisms of promotion as well to activate a system of incentives and 

rewards, which contributes to raise the level of performance and job 

satisfaction for the employee of youth and sport sectors. 
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 شلس وتقديس
 

 بٕ ٍزٓزٗ رضٕ اهلل عيُ قال: قال رصْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّصله:أعً 

 (أمحد، ّأبْ داّد، ّالرتمذٖ رّاِ)" ال يصلس اهلل ون ال يصلس الناس"

 احلند هلل الذٖ ٍداىا هلذا ّما كيا ليَتدٖ لْال أٌ ٍداىا اهلل.

محدا هلل العلٕ القدٓز ّشلزا للخالق املصْر العظٔه ّعزفاىا ّحبا للْاحد الفزد الصمند  

ٙ      ،ِ الدراصم٘ اهلل علٙ الباحث باالىتَما  ممً ٍمذ    ًَبعد أٌ َم  ال ٓضمعُ الال أٌ منمدِ  مع ّعمى علم

    ٙ ّبعممد الصممىٗ ّالضممىو علممٙ يمما  ا ىبٔمما      ، شٓممع ىعنممُ الممد ال ضعممد ّف مملُ الممذٖ ال مصمم

 ّاملزصلني ّصٔد اخللق أمجعني علُٔ أف ع الصىٗ ّأ  التضلٔه.

ت المد ضمدل علمٙ شملزِ ّعزفاىمُ با نٔمع       آتقدو الباحث بأرق الللنات ّأمسمٙ العبمار  

ىظممد دعنممُ ضلفٔممُ كلنممات الومملز ّالتقممدٓز ال  الممذٖ "وررساخ يمًررن"ّاالمتيماٌ للوّفٔضممْر  

 .ِ الدراص٘يف المتاو ٍذّىصائحُ ّضْ َٔاضُ ّمضاعدضُ 

مممً علنممأ ّال ٓفممْضأ أٌ أضقممدو  ممال  شمملزٖ ّضقممدٓزٖ ّعزفمماىٕ با نٔممع ال  كممع  

 لْٓأ  صع ال  ٍذِ اللحظ٘...  شاٍه اهلل كع يد.علٔنٕ ّضّمً صاٍه يف ض ٕأصاضذضّ

ّأشمملز أٓ مما التممارات مدٓزٓمم٘ الوممبا  ّالزٓاضمم٘ لْالٓمم٘ بضمملزٗ، ّعٔيمم٘ الدراصمم٘ مممً     

 .ز ّالعزفاٌ شٓع الولميا  فلَه ،علٙ رحاب٘ صدرٍه ّضعاّىَه الْالٓ٘ربْع الضادٗ املدرا  عو 

احملرتمممني           ا صممتانًٓ ّأيممدا ال ٓفممْضأ أٌ أضقممدو بلامممع عبممارات الومملز ّالتقممدٓز ال    

 . تزّح٘زا ع٘ ااملضاٍن٘ يف معلٙ  بسجٌ هناء ّالدكتْرٗ صىاش عًطىالدكتْر 

               االصمممممتبٔاٌ ٍّمممممه: ضٕسمىئمممممٕ المممممذًٓ عنلمممممْا معمممممٕ عيممممما  ضْسٓممممم  اصمممممتنار  ّال  كمممممع 

 حمىدأ. ، عمٌأ. محصة، أ. أنىز، ق. أيىب، ق. باله، ق. فسيد، ق. صابس، خ. وربوك، د, 

 هللفإٌ أصبت فنً ا ىٌمالتلا، ّعلٙ اهلل ممد ميممذا ا َمٍ

 ّاهلل ّلٕ التْفٔق،،،ّالٌ أيطأت فنً ىفضٕ ّالؤطاٌ، 

 

 الباحث                                                                    
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 االهداء
 

 صلْات ربٕ ّصىو علُٔ ال  ْٓو الدًٓ... « دمحم » الطساج املنري ضًدناال    

 ..."طازق بن شياخو أبى املهاجس خينازو ن نافععقبة ب" نيال  الفاع

 الذًٓ بف لَه ىيعه با مً ّاحلزٓ٘... 47شهداء ثىزة الفاتح نىفىرب ال  

 ،اللذًٓ ضْلٔاىٕ بالرتبٔ٘ ّالزعآ٘ ّالتْ ُٔ -حفظَنا اهلل- والديا اللسمينيال  

 بوٕ  متئتُ يف حٔاضٕ... ّمل ٓبخلْا علٔا

 مً قزٓب أّ بعٔد... عائميت الضغرية واللبريةّكع  إيىتٌ وأيىاتٌال  

 يف حٔاضٕ... اّكع مً كاٌ لُ ف ع علٔ املعمىني واألضاترة والدكاتسةال  

 ...ّا امعٔ٘ يف مضدضٕ الدراصٔ٘ أصدقائٌ وزفاق الدزبال  

 ...« املدزضة اللصفًة » عائلد الثاىٔ٘يف  وأبنائٌوأصدقائٌ قاختٌ ال  

 ...يف اجناس ٍذِ الدراص٘ مً قزٓب أّ بعٔد وعٌكن ون ضاهي ال  

 ...بغٔ٘ االتىع ّاالصتفادٗ ّاالفادٗ كن ون فتح هره الضفحاتال  

 أٍدٖ ٍذا العنع العلنٕ املتْاض   ...كن ون ذكست وون نطًتال  

 را ٔا مً املْ  العلٕ القدٓز أٌ جيعلُ يالصا لْ ُ اللزٓه

 ً... آمٔمممممّجيعلُ يف مٔشاٌ احلضيات

 

 الباحث                                                                               
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 قائمــــــــــــــة املحتويــــــــــــات
 

ـــــــــــــاملحت  الصفحة وى ــــــــــــــــــــ
ـــــت باللغـص الدراصـملخ ــــت العربيـ ـــ   تـــ

  الاهجليزيتملخص الدراصت باللغت 
  جلديرو  شكر

ــــالاه ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ   داءـ
  كائمت املحخوياث

  داول ـــــالجكائمت 
  الــــــــشكلا  كائمت

  كائمت الرصوماث البياهيت
ـــم ــ   كائمت املالحــ

  كائمت املصطلحاث
 

 أ مقـــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 العام للدراسة طار لا 

 27 ت ـــــــشااليلا  .1
 31 فرطياث الدراصت .2

ـــهموذج الدراص .3 ـــــ ــ  32 تـ

ـــت الدراصـــأهمي .4 ـــــ ــ ــ  33 تـ

 22 تـــداف الدراصــــأه .5

 34 وعـــار املوطـــاب اخخيــــأصب .6

 35 جحديد املفاهيم واملصطلحاث .7

 38 الدراصـــــاث الضابلـــــــــــــــت .8

 

 : الرطا الوظيفيألاول الفصل 

ـــد ـــ ـــــ ــ  62 جمهيـ
 63 ملحت جاريخيت عن الرطا الوظيفي .1

 65 مفهوم الرطا الوظيفي .2
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 72 خصائص الرطا الوظيفي .3

 75 الوظيفيعوامل الرطا  .4

 82 لدى مدراء املؤصضاث واملنشآث الرياطيت الوظيفيعوامل الرطا  .5

 88 أهميت الرطا الوظيفي .6
ـــا الوظيفي .7  92 هظرياث الرطـ

 104 كياش الرطا الوظيفي .8

 112 مشاكل عدم الرطا الوظيفي .9

ـــت ـــ ـــ  117 خالصـــــ

 ألاداء الوظيفي: الثانيل ـــالفص

ـــد ـــ ـــــ ــ  119 جمهيـ

 120 :الوظيفي ألاداء -1

 120 الوظيفي مفهوم لاداء -1-1

 124 الوظيفي لاداء عناصر -1-2

 126 الوظيفي محدداث لاداء -1-3

 127 الوظيفي لاداء مضخوياث -1-4

 129 الوظيفي ءدالا  أبعاد -1-5

 130 الوظيفي هظرياث لاداء -1-6

 132 الوظيفي لاداء جحضين -1-7

 136 ثقييم ألاداء الوظيفي: -2

 136 الوظيفي لاداء مفهوم جلييم -2-1

 139 الوظيفي لاداء جلييم أهداف -2-2

 142 الوظيفي لاداء جلييم محاور  -2-3

 144 الوظيفي مبادئ جلييم لاداء -2-4

 145 الوظيفي لاداء جلييم عناصر -2-5

 148 الوظيفي طرق جلييم لاداءأهظمت و  -2-6

 159 الوظيفي مشاكل وصعوباث جلييم لاداء -2-7

 163 والعشرين الواحد اللرن  في الوظيفي لاداء جلييم جحدياث -2-8

ـــت ـــ ـــ  165 خالصـــــ

 :  قطاع الشباب والرياطةالثالثالفصل 

ـــد ـــ ـــــ ــ  167 جمهيـ

 168 :وزارة الشباب والرياطة -1

 168 والرياطت الشباب وزارة عن جاريخيت ملحت -1-1
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 مقدمة الدراسة
 

 ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضعالقة الرضا الوظيفي ابألداء لدى مدراء مؤ   أ 

 

 ة:ـــــــــدمــقـم
يعػػد قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة فػػي الجزائػػر مػػؽ أىػػؼ القظاعػػات الحكؾميػػةم لسػػا لػػو مػػؽ أدكار ىامػػة 
كفعالة كلذلػ تؾلي لو الدكلة كامل األىسية كالدعؼ في السيزانية كالستابعػةم باعتبػاره قظػاع حدػاس يعشػى 

الجػػزء حدػػب مختمػػف االحرػػائيات بفئػػة ىامػػة مػػؽ السجتسػػع أال كىػػي الذػػبابم حيػػئ تسثػػل ىػػذه الفئػػة 
م كألف الذػػػػباب ىػػػػؾ عسػػػػاد األمػػػػؼ فػػػػي الحاضػػػػر الجزائػػػػري األكبػػػػر مػػػػؽ الظبيعػػػػة الديسؾغرافيػػػػة لمسجتسػػػػع 
كتػؾفير كػل الغػركؼ السؾاتيػة لػو لسسارسػة األنذػظة السفزػمة  مكالسدتقبل كاف لزاما االىتساـ بػو كرعايتػو

فػنف ىػذا القظػاع لو كخاصػة الرياضػة التػي تدػتيؾي الكثيػريؽ مػؽ الذػباب كحتػى مػؽ مختمػف األعسػارم 
 تحت إشراؼ كزارة الذباب كالرياضة.ات كالسشذآت بيياكميا كإطاراتيا ييتؼ بيؼ عبر مختمف السؤسد

كتقدػػؼ الػػؾزارة السؤسدػػات كالسشذػػآت التابعػػة ليػػا إلػػى قدػػسيؽم يتسثػػل القدػػؼ األكؿ فػػي مؤسدػػات 
السركبػػػػػػػػات الرياضيػػػػػػػػة ك ػػػػػة العمسيػػػػػػػػةم مراكػػػػػػػػز التدميػػػك دكر الذبػػػػػػػػابم ك الذػػػباب كىػػػي: بيػػػؾت الذبػػػػػػػػابم 

كالقدػػؼ  ...إلخمدكاكيػػؽ مؤسدػػات الذػػبابك القاعػػات متعػػددة الخػػدماتم ك مخيسػػات الذػػبابم ك الجؾاريػػػػػػػةم 
ددة ػػػػػػػػػب الستعػػػػػػػػالسبلعك اتم ػػػػػػػػددة الرياضػالثػػػػػػاني السشذػػػػػػآت الرياضػػػػػػية كىػػػػػػي: دككاكيػػػػػػؽ مركبػػػػػػات متعػػػػػػ

ب ألعػػػاب ػػػػػػػمبلعك ةم ػػػػػد البحريػػػػػػالقؾاعك سم ػػػػػميػػػاديؽ التشك تعػػػددة الرياضػػػاتم القاعػػػات السك اتم ػػػػػػػػػػػالرياض
   ب ػػػػػػػػػػػػالسبلعك ةم ػػػػػػػػػػة الفركسيػػػػػػػػػز رياضػػػػػػػػػمراكك اتم ػػػػػػػػػػػػػػةم مزػػػػػػػامير الدراجيػػػػػػػػػػػػػب الرماػػػػػػػػػػػمبلعك ؾىم ػػػػػػػػػػػػػػػالق

كيذػػػرؼ عمييػػػا عمػػػى السدػػػتؾى الػػػؾالئي مػػػديريات  ...إلخمالقاعػػػات الستخررػػػةك السدػػػابحم ك ةم ػػػػػػػػػػالجؾاري
 1الذباب كالرياضة.

كتسثػػل مػػديريات الذػػباب كالرياضػػة نغامػػا مفتؾحػػا تتفاعػػل مػػع بيئتيػػا كتتػػأثر بيػػام فيػػي ال تكػػؾف 
كبالتػػالي فيػػي عشػػدما تخظػػط كتشفػػذ أنذػػظتيا  منغامػػا مشفرػػبل كإنسػػا ىػػي جػػزء مػػؽ نغػػاـ أكبػػر ىػػؾ البيئػػة

القػػؾى التػػي تذػػكل كتكػػؾف البيئػػة التػػي يسػػارس فييػػا ىػػذا الشذػػاطم كإف يجػػب أف تخظػػط داخػػل إطػػار مػػؽ 
نجػػاح السديريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػي تحقيػػق األىػػداؼ السدظػػػػػػػػػػرة ليػػا متعمػػق بسدػػػػػػػػتؾى رضػػاىؼ الػػؾعيفيم كدكافعيػػؼ 

  2ككذلػ مسارساتيؼ كأفراد أك مجسؾعات.م ؼػػػػػػكقيسي ملمعسػػػػػػػػلم كاتجاىاتيؼ
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ارتباط السؤسدات كالسشذآت كنجاحيػا قػائؼ كمتعمػق دكمػا بػالسؾارد البذػرية التػي ىػي مؾعفػة كألف 
فقػد عسمػت الػؾزارة  مؽ أجل تدييرىا كتفعيل حركيتيا كتحقيق األىداؼ السدػظرة ضػسؽ البػرامج الدػشؾيةم

 الؾطشية لمتكؾيؽ العػالي إلطػارات الذػبابالؾصية عمى تؾعيف اإلطارات الستسكشة مؽ خريجي السعاىد 
بغيػػػة تحقيػػػق أىػػػدافيا  ...إلخمالستؾاجػػػدة فػػػي عػػػدة كاليػػػات مػػػؽ بيشيػػػا: الجزائػػػرم كرقمػػػةم كىػػػرافم قدػػػشظيشة

كالؾصؾؿ إلى مبتغاىا بكل يدر كسيؾلة في أقل زمؽ كبأقل مجيػؾدم كىػذا تأكيػد عمػى اعتبػار السؾعػف 
لذػػباب كالرياضػػة ىػػؾ العشرػػر اليػػاـ فػػي السؤسدػػة أك السشذػػأة التػػي يعسػػل فييػػام غيػػر أنيػػا فػػي قظػػاع ا

 .إلطارات القظاع تكؾيشيةتدعى أيزا إلى التكفل بسياـ الرسكمة كتحديؽ السدتؾى كتشغيؼ دكرات 

عمػى التكيػف مػع مختمػف أبعػاد العسػل  السؾعػف مسا يمـز تؾفر مختمف العؾامػػل التػي تدػاعدىذا 
ةم كاالجتساعية كالبيئية كما يشتج عؽ ىذا التكيػف مػؽ إشػباع لسختمػف الحاجػات كتحقيػق درجػة التشغيسي

أكبر مؽ الرضام كبسا أف الرضا الؾعيفي ما ىؾ إال تجسيع لمغركؼ الشفدية كالفديؾلؾجية كالبيئية التػي 
ت فػػي فقػػد عسمػػت السؤسدػػات كالسشذػػآ متحػػيط عبلقػػة السؾعػػف بزمبلئػػو كرؤسػػائو كتتؾافػػق مػػع شخرػػيتو
ثر عمى السؤسدة أك السشذأةم خاصة أقظاع الذباب كالرياضة عمى االىتساـ برضا السؾعف لسا لو مؽ 

 إشباع الحاجات في الؾعيفة.رغبتو في نو تعبير عؽ شعؾر الفرد كمدى أك 
كىػذا يػؤدي بػدكره إلػى  مإف كصؾؿ الفرد لسدتؾى الظسؾح الذي حدده يتحقػق لػو مػؽ خػبلؿ عسمػوك 

سادية كاالجتساعيةم كال شػ أف ىشاؾ عؾامل مؤثرة في رضا الفػرد عػؽ كعيفتػو بعزػيا إشباع حاجاتو ال
كبعزيا اآلخر متعمق بالتشغيؼ الذي يعسل فيو الفرد كىي بيئة العسػل كطبيعػة  ميتعمق بذاتيو الفرد نفدو

أنػو  كعيفتوم كيعد الرضػا الػؾعيفي لمعسػاؿ بسػا فػييؼ مػدراء السؤسدػات كالسشذػآت الرياضػية عمػى اعتبػار
شعؾر داخمي باالرتياح يذسل الغركؼ السحيظة بالسدراءم كما تتيحو ىذه الغركؼ مؽ إشباع لمحاجات 
كإبػػراز لمقػػدرات كالظسؾحػػات الذخرػػية مػػؽ أىػػؼ العؾامػػل ذات التػػأثير فػػي تحقيػػق السػػدير لمتكيػػف الشفدػػي 

الركاتػػػب  ف رضػػػاه عػػػؽ كعيفتػػػو يعبػػػر عػػػؽ مدػػػتؾى قشاعتػػػو بجسمػػػةأكاالجتسػػػاعي فػػػي كعيفتػػػوم خاصػػػة ك 
 1كالحؾافزم كالعبلقات بيؽ السؾعفيؽ... كيداىؼ في تحديؽ أدائو.

يعتبر الرضا الؾعيفي حالة مؽ الدعادة تتحقػق مػؽ خػبلؿ عؾامػل دافعػة تتعمػق بالؾعيفػة ذاتيػام ك 
كبأنػػو لػػيس عكػػس عػػدـ الرضػػا الػػؾعيفي الػػذي يعتبػػر حالػػة مػػؽ االسػػتياء تػػأتي مػػؽ خػػبلؿ عؾامػػل تتعمػػق 
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يػػػرى أف  (Vroom)  "فـــروم"(م أمػػػا Herzbzerg) "ىيـــرز ي "بالبيئػػػة الداخميػػػة لمعسػػػل كذلػػػػ حدػػػب 
يحققػػػػػػو لػػػو العسػػػل مػػػؽ نتائػػػػػػػػج بلؿ مػػػا ػو مػػػؽ خػػػػػػػػػػرد بالتكػػػافؤ مػػػع عسمػػػػػالرضػػػا الػػػؾعيفي بأنػػػو شػػػعؾر الف

باإلشػػػباع الفعمػػػي أف الرضػػػا الػػػؾعيفي مػػػا ىػػػؾ إال شػػػعؾر يػػػرتبط  (Schffer) "شـــافر"كيػػػرى إيجابيػػػػػػػةم 
يركا  "سالنر أسعد و "بيشسا ف متأثرا بستغيرات الفرد الشفديةم الحتياجات الفرد كيقؾؿ بأف ىذا الذعؾر يكؾ 

 أف الرضا الؾعيفي مرتبط بسفيؾمي الركح السعشؾية كاالتجاىات كلكشيا غير مرادفة ألي مشيا.
فيرى أف الرضػا الػؾعيفي يذػير برػفة عامػة إلػى مجسؾعػة مػؽ السذػاعر الؾجدانيػة  "عاشؾر"أما 

التػػي يذػػعر بيػػا الفػػرد نحػػؾ العسػػل الػػذي يذػػغمو حاليػػا. كىػػذه السذػػاعر قػػد تكػػؾف سػػمبية أك إيجابيػػةم كىػػي 
 تعبر عؽ مدى اإلشباع الذي يترؾر الفرد أف يحققو مؽ عسمو.

لذػعؾر الشفدػي بالقشاعػة كاالرتيػاح كالدػعادة إلشػباع أف الرضػا الػؾعيفي ىػؾ ا "العـدلمي"فيسا يػرى 
الحاجػػات كالرابػػات كالتؾقعػػات مػػؽ خػػبلؿ العسػػل نفدػػو "محتػػؾى الؾعيفػػة" كبيئػػة العسػػل الداخميػػة كعؾامػػل 

 البيئة الخارجية ذات العبلقة.
فبعزػيا ركػز عمػى جانػب العػامميؽ كالػبعض  مكيسكششا القؾؿ أف تعريفات الرضا الػؾعيفي تعػددت

 1كز عمى عركؼ العسلم بيشسا ذىب آخركف لمجسع بيؽ العامميؽ معا.اآلخر ر 
السؾاضيع اليامة التي أخذت جزء كبير مؽ دراسات الباحثيؽ كالخبراء في ذا األخير يعتبر مؽ كى

عدة مياديؽ كمجػاالتم ذلػػ مسػا أنػتج لشػا تػؾفر عػدد جيػد مػؽ األبحػاث كالدراسػات الستعمقػة بػوم كيعتبػر 
ذلػػػػ  ذم كاسػػػتخدمؾا مشػػػ(1930)درس الرضػػػا فػػػي العسػػػل بالسؤسدػػػات مشػػػذ عػػػاـ  عمسػػػاء الػػػشفس أكؿ مػػػؽ

التاريخ عبارة "الرضا الؾعيفي" لمداللة عمى السؾاقف كالسيؾؿ الذاتية أك لسدى تأقمؼ األفراد السؾعفيؽ فػي 
 كعائفيؼ.

م كاف حيئ تعتبر مدرسة تايمؾر العامل إندانا اقتراديا يسكؽ تدييره كدفعو بحؾافز مادية ال غير
ىػػػذه الحػػػؾافز ىػػػي التػػػي بؾسػػػعيا أف تحقػػػق األىػػػداؼ كالسذػػػاريع السرسػػػؾمة مػػػؽ طػػػرؼ اإلدارةم كمدرسػػػة 
العبلقػػػػػػػػػػػػػات اإلندػػػػانية فقػػػػد حاكلػػػػت رد االعتبػػػػار لػػػػبعض الجؾانػػػػب العاطفيػػػػة كاالنفعاليػػػػة فػػػػي سمػػػػػػػػػػػػػػؾؾ 

فػػػػي تؾجيػػػػو السشغسػػػػة ككػػػػل اإلندػػػػافم فركػػػػزت عمػػػػى العبلقػػػػة بػػػػيؽ الرؤسػػػػاء كالسرؤكسػػػػيؽ كمػػػػدى تأثيرىػػػػا 
الستعامميؽ فييام بيشسا مدرسة الشسؾ فيي تأكد عمى أف الحرؾؿ عمى الرضا الؾعيفي إنسػا يكػؾف نتيجػة 
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تشسيػػػة السيػػػارات كالفعاليػػػة كإعظػػػاء السدػػػؤكلية لمعامػػػلم كال يخفػػػى أف ىػػػذا االتجػػػاه ىػػػؾ محاكلػػػة لسكافحػػػة 
يؼ مجػرد أدكات فػي السؤسدػات التػي يعسمػؾف الذعؾر بالسمل كفرصة لتقدير العساؿ حتى ال يذعركف بػأن

 1بيا.
كيػتؼ االىتسػاـ  إلى يؾمشا ىذا نغير أف أىؼ مؾرد يراعى لػوفي ىذا السجاؿ كقد استسرت الدراسات 

بو في السؤسدات الشاجحة كالؾاعدة ىؾ السؾرد البذريم كرغؼ كل ذلػػ لػؼ نرػل إلػى مفيػؾـ مؾحػد حػؾؿ 
 .الرضا الؾعيفي

 كالبػاحثيؽم مشػذ لمعمسػاء بالغػا اىتسامػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي الرضػا بػيؽ العبلقػة شػكمت فمقػد
  "مـالؾ إلتـؾن " يػد عمػى  (Hawthorne studies, 1927-1932)السعركفػة دراسػات ىػاكثؾرف 

(E.Mayo) كسػترف  شػركة فػي (1927) عػاـ بػدأت تجريبيػة بحػؾث سمدػمة عػؽ عبػارة كالتػي كانػت
 تػأثر إلػى تؾصػمت الدراسػات شػيكاغؾم ىػذه بسديشػة ىػاكثؾرف  مشظقػة فػي تقػع التػي إلكتريػػ األميركيػة

 األفػراد تحفيػز فػي الساديػة كالحػؾافز لمسكافػآت اليػاـ الػدكر كالػى العسػلم بجساعػة العسػاؿ ترػرفات
 .السؤسدة داخل العساؿ سمؾؾ عمى التأثير في الكيادة دكر إلى كسا تؾصمت بالرضام كإحداسيؼ

 كاالجتساعية كالشفدية الرحية الرعاية في العساؿ بحقؾؽ  االعتراؼ بدأ الشتائجم ىذه مؽ انظبلقا
 كصػمت حتػى األسػبؾعية العسػل سػاعات تخفػيض عمػى العسػل كشػرع الدػشؾيةم اإلجػازات في كبالحقؾؽ 
 السعشؾيةم كلعبت ركحيؼ لرفع العساؿ معاممة حدؽ عمى السذرفيؽ تدريب بدأ كسا ساعةم األربعيؽ إلى
 اإلدارة حركة كمبادئ أفكار عمى فعل كرد اإلندانية العبلقات مدرسة عيؾر في ىاما دكرا التجارب ىذه

 األداء تحدػيؽ سػعت إلػىك  ،"بـايي  شـارلزك رتـالمؾ فريـدلريػ" مػؽ ركادىػا كػافم ىػذه األخيػرة العمسيػة
 سػببي متغيػر الػؾعيفي الرضػا يعتبػر السدرسػة ىػذه حدػبك م العسػل عمػى تركيزىػا طريػق عػؽالػؾعيفي 
 فيرتفػع لؾعيفتػو امتشانػو أيزػا يػزداد عسمػو عؽ رضاه يرتفع فالعامل الذي تابعم متغير الؾعيفي كاألداء
 كتقػل عسمػو عمػى إقبالػو فيقػل حساسػوم ضػعف إلػى يػؤدي رضػاه فػنف انخفػاض كالعكػس أداؤهم بػذلػ
 2.أداؤه فيشخفض االمتشاف لؾعيفتو مذاعر

                                                        
م السجسؾعػػػة العربيػػة لمشذػػػر 1م ط الرضـــا الــؾعيفي وفـــؽ التعامـــل مـــر الرؤســاء والسرؤوســـيؽحسػػد البػػػاركديم أمشػػاؿ  1

 .38-37ص.ص م 2015كالتدريبم القاىرةم مررم 
م أطركحػػة دكتػػؾراهم جامعػػة الرضــا الــؾعيفي ألســاترة التر يــة البدنيــة والرياضــية وعالقتــو بــ دائيؼمدػػعؾد بؾرغػػدة  م  2

 -بتررؼ– .2م ص 2007/2008قدشظيشيةم الجزائرم 
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نتػائج الدراسػات  حدػبكاألداء الؾعيفي تختمػف  الؾعيفي الرضاالعبلقة بيؽ  إلى العمساء نغرةإف 
 اإلداريػة كالتقدػيسات العمسيػة اإلدارة - تذػسل الكبلسػيكية التػي فالسدرسػة مية لمبػاحثيؽالفكر  اتتجاىكاال

 سػمؾكو عمػى التػأثر ال يسكػؽ اقترػادي كػائؽ اإلنداف اعتبرت - البيركقراطية كالشغرية اإلدارة( )مبادئ
 أما السؤسدةم نجاح عمى لمحكؼ فقط اإلنتاجية الكفاءة معيار اعتبرت كسا كالحؾافزم األجؾر طريق عؽ

 1.اإلنتاجية الكفاءة لتحقيق القانؾنية عمى الفكرية جاىاتياتكا نغرياتيا مختمف فركزت الدمؾكية السدرسة
العبلقػة لسخترػة فػي دراسػة الدراسػات لبحػؾث كامػؽ ا معتبػرعػدد  دراسػة كتسحػيصتبيؽ لشا بعد ك 
 تتسثل فيسا يمي:نساذج  كفق سبعة العبلقة تكؾف م أف الؾعيفي الؾعيفي كاألداء بيؽ الرضا

 .يداء الؾعيفاألالشسؾذج األكؿ: الرضا الؾعيفي يؤدي إلى  -
 الرضا الؾعيفي.: األداء الؾعيفي يؤدي إلى الثانيالشسؾذج  -
 .الرضا الؾعيفي كاألداء الؾعيفي عبلقة متبادلةالعبلقة بيؽ : الثالئالشسؾذج  -
 .عبلقة زائفة األداء الؾعيفيالعبلقة بيؽ الرضا الؾعيفي ك  الرابع:الشسؾذج  -
 .ستغيرات أخرى تتأثر برضا الؾعيفي كاألداء الؾعيفي ال: العبلقة بيؽ الخامسالشسؾذج  -
 .: ال تؾجد عبلقة بيؽ الرضا الؾعيفي كاألداء الؾعيفيالدادسالشسؾذج  -
  2.الؾعيفي ك / أك األداء الؾعيفيمرضا ل: مفاليؼ بديمة الدابعالشسؾذج  -

ىذه الشساذج يسكؽ أف نرل مؽ خبلليا إلى نتيجة مفادىػا إمػا كجػؾد عبلقػة بػيؽ الرضػا الػؾعيفي 
 أك عدـ كجؾدىا أك تأثرىا بستغيرات أخرى. الؾعيفي كاألداء

 شػسمت: السيػدافالدػابقة  العمسيػة الدراسػاتالبحػؾث ك  فػي إلييػا الستؾصػل الشتػائج ىػذه كػلإف 
سػػشؾات  كطبقػػت فػػي ...إلخمكاإلدارةم كالسيػػداف التربػػؾيم كالسيػػداف الرػػحي التدييػػػػرم كعمػػؾـ الرػػشاعيم
 كاالجتساعيػة الشفدػية خرائرػو فػي الجزائػري  السجتسػع كفػي مجتسعػات مختمفػة عػؽ طبيعػة ماضػية

قػة بػيؽ الرضػا العبل دراسػة تتشػاكؿ ىذه الدراسة التػي بننجاز قسشا األسباب كاالقترادية كمعتقداتوم كليذه
مػػػدراء السؤسدػػػػات  السيػػػداف الرياضػػػيم حيػػػػئ يػػػتؼ تدػػػميط الزػػػؾء عمػػػى فػػػيالػػػؾعيفي  الػػػؾعيفي كاألداء

                                                        
 م مجمةالخاصة االحتياجات ذوي  لفئة والرياضي البدني الشذاط لسؤطري  الؾعيفي الرضا  كآخركفم  بؾرغدة مدعؾد 1

 .157م ص 2011م أكتؾبر م الجزائرم جامعة السديمة4الرياضيم العدد  اإلبداع
2 Judge TA, Thoresen CJ, Bono JE, Patton GK. The job satisfaction–job performance 

relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological bulletin. 2001 

May;127(3):377.  
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عػؽ بكيػػة  تختمػف خرؾصػػيات عسميػؼ مجػاؿ يذػكل كالسشذػآت فػي قظػػاع الذػباب كالرياضػة الػػذيؽ
 السياديؽ سابقة الذكر.

لػػػدى مػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع الػػػؾعيفي كلتؾضػػيح العبلقػػػة بػػػيؽ الرضػػا الػػػؾعيفي كاألداء 
 :ؽم كاآلتيػػػػػإلى فرل تسييدي كبابي تقديؼ دراستشااعتسدنا في الذباب كالرياضةم 

 كيزؼ: "طار العاـ لمدراسةاإل" ذسليك  :التسييدي الفرل 
كأىػداؼ الدراسػةم كأسػباب  الدراسػةم الدراسةم كنسؾذج الدراسةم ككذا أىسية ياتضفر م ك شكاليةاإل

 م كأخيرا الدراسات الدابقة.تحديد السفاليؼ كالسرظمحات ثؼاختيار مؾضؾع الدراسة 
 فرؾؿم كىي كاآلتي: ثبلثةم كيحتؾي لمدراسة "الشغري  "اإلطار تشاكلشا فيو :اب األولـــالب 
  كيتزسؽ: "الرضا الؾعيفي"بعشؾاف : األولالفرل 

لػػدى مػػدراء السؤسدػػات م كخرائرػػوم كعؾاممػػو الػػؾعيفيم كمفيؾمػػويخيػػة عػػؽ الرضػػا لسحػػة تار 
 عؽ مذاكل عدـ الرضا الؾعيفي. شاكأىسيتوم كنغرياتوم كقياسوم كمؽ ثؼ تحدثكالسشذآتم 

  مبحثيؽكالذي تزسؽ تقديسو إلى  "األداء الؾعيفي"بعشؾاف  :الثانيالفرل: 
كنغرياتػػوم كأبعػػادهم األداء الػػؾعيفي كيحتػػؾي: مفيؾمػػوم كعشاصػػرهم كمحدادتػػوم كمدػػتؾياتوم  أوال:
 .الؾعيفي تحديؽ األداءأساليب كتمى ذلػ 

انتقمػػت م كأىدافػوم كمحػاكرهم ك الػؾعيفي تقيػيؼ األداء الػؾعيفي كيحتػؾي: مفيػػؾـ تقيػيؼ األداء ثانيـا:
م كمذػػاكل كصػػعؾبات التقيػػيؼم كمػػؽ ثػػؼ تحػػديات مبادئػػوم كعشاصػػره كأنغسػػة كطػػرؽ التقيػػيؼبعػػد ذلػػػ إلػػى 
 في القرف الؾاحد كالعذريؽ. الؾعيفي تقييؼ األداء

  أربعة مباحئ تقديسو إلى ؼكالذي ت "قظاع الذباب كالرياضة"بعشؾاف  :الثالثالفرل: 
 .مؤسدات القظاعك ليكمتيام ك م عؽ الؾزارة لسحة تاريخية: كزارة الذباب كالرياضة أوال:
مياـ كصػبلحيات مػدير ك م لمسديرية الييكل التشغيسيك تعريفيام : مديرية الذباب كالرياضة ثانيا:

 .ة البذرية لمقظاع في كالية بدكرةالتذكميك مرالػح كمكاتػػػب السديريػػػةم ك الذباب كالرياضةم 
لسؤسدػات الرياضػية قائسػة اك ليكميػام مفيػؾـ ك  مأنؾاعيػاك مفيؾميػام : دػات الرياضػيةالسؤس ا:لثثا
 .2018/2019مؾسؼ  لؾالية بدكرة
 قائسة اليياكل كالسشذػآت الرياضػية لؾاليػة بدػكرةك كأنؾاعيام  ممفيؾميا: لرياضيةالسشذآت ا :رابعا

 .2018/2019مؾسؼ 
 كىي كاآلتيكالذي شسل ثبلثة فرؾؿم  ملمدراسة "التظبيقي "اإلطار وفي تشاكلشا :اب الثانيـــالب : 
  كالذي تزسؽ: "السشيجية لمدراسة جراءاتاإل"بعشؾاف  :األولالفرل 
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م ككيفيػة اختيارىػا كالتظػرؽ الدراسػة عيشػةم ك الدراسػة مجتسػعاالستظبلعيةم كمشيج الدراسةم ك  الدراسة
التعريػف بخظػؾات بشائيػا ك  معػرض أدكات الدراسػة ثؼ تمػى ذلػػإلى الخرائص الديسؾغرافية لمعيشةم 

ثؼ كصػف م ياكثبات ياصدقالتأكد مؽ الخرائص )الديكؾمترية( ألدكات الدراسة في ك  عبر  مراحلم
عػػػرض ك  ممجػػػاالت الدراسػػػةانتقمشػػػا بعػػػد ذلػػػػ إلػػػى تحديػػػد أدكات الدراسػػػة فػػػي الرػػػؾرة الشيائيػػػةم كقػػػد 

األسػػاليب االحرػػائية السدػػتخدمة فػػي الدراسػػةم كتحديػػد بعػػض الرػػعؾبات التػػي كاجيتشػػا فػػي إعػػداد 
 الدراسة.

  اختبػار التؾزيػع حيئ تزسؽ ىػذا الفرػل  "الدراسةنتائج  تحميلعرض ك "بعشؾاف  :لثانياالفرل
( كمػػؽ خبللػػو تػػؼ التؾصػػل الػػى أف بيانػػات الدراسػػة تتبػػع سػػسيرنؾؼ - كؾلسؾغػػؾركؼالظبيعػػي )

إحرػائيام كعرضػيا عمػى  الخاصػة بالفرضػيات الجزئيػة سعالجة البياناتتؾزيعا طبيعام ثؼ قسشا ب
 شكل جداكؿ احرائية مع التعقيب عمييا.

  مشاقذػػػة نتػػػائج الفرضػػػيات  كتػػػؼ ذلػػػػ" مشاقذػػػة كتفدػػػير نتػػػائج الدراسػػػة"بعشػػػؾاف  :الثالـــثالفرـــل
 الدابقة. الدراسات ك السختمفة في ضؾء نتائج الدراسات الشغرية الجزئية كتفدير الشتائج 

لخدمة ىذا مشاسبة  نراىا التي كعرض التؾصيات كاالقتراحات مبتقديؼ نتائج الدراسة دراستشا كنختؼ
 السؾضؾعم باإلضافة إلى الخاتسة كأخيرا عرض السرادر كالسراجع كالسبلحق.
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 ة:ــــــاإلشكالي -1

يسثػػل عمػػؼ اإلدارة فػػي كقتشػػا الػػراىؽ ضػػركرة مػػؽ الزػػركريات الحتسيػػة فػػي حيػػاة البذػػريةم نغيػػر مػػا 
يتسيز بو ىذا العمؼ مؽ تدارع كحركية كنذاطم لذلػ كاف لزاما عمػى اإلندػاف الدػعي نحػؾ اتخػاذ أسػمؾب 

 داؼ كالغايات السرجؾة.عمسي كعسمي في إدارة شؤكف حياتوم مسا يداىؼ في الشجاح كتحقيق األى
كنغيػػر مػػا تمعبػػو اإلدارة مػػؽ أدكار ىامػػة فػػي جسيػػع السجػػاالتم نجػػد أف ليػػا دكر ىػػاـ فػػي مجػػاؿ 

 التربية البدنية كالرياضية سؾاء عمى مدتؾى السؤسدات كالسشذآت الرياضية كالشؾادي الرياضية.
ىػػػػؾ رأس السػػػػاؿ  تػػػػؤمؽ اإلدارة الرياضػػػػية السعاصػػػػرة فػػػػي الؾقػػػػت الحاضػػػػر بػػػػأف السػػػػؾرد البذػػػػري ك 

لسؤسدػات كالسشذػآت ا جسيػع نجػاح ىػؾ أسػاس حيػئ يعتبػرالحكيقػي لمسؤسدػات كالسشذػآت الرياضػيةم 
لػذلػ كػاف لزامػا تظػؾير مفػاليؼ كأسػاليب إدارة نذػاطيا السسػارسم  طبيعة أك حجسيا أك شكميا كاف ميسا

بػػو لسيشتػػوم كالعسػػل اإلداراتم مػػؽ خػػبلؿ الدػػعي نحػػؾ ترغيػػب السؾعػػف كجذ تمػػػ السػػؾارد البذػػرية داخػػل
عمػػى تدريبػػو باسػػتسرار كتزكيػػده بسختمػػف السعظيػػات كالتحػػديثات الجديػػدة فػػي مجػػاؿ عسمػػوم كتقيػػيؼ أدائػػو 
الػػػؾعيفي لسعرفػػػة مدػػػتؾاه كترشػػػيدهم مسػػػا يدػػػيؼ بذػػػكل أك بػػػآخر فػػػي زيػػػادة اإلنتاجيػػػة لتحقيػػػق األىػػػداؼ 

 السدظرة.
تقػػػـؾ السؤسدػػػػات كالسشذػػػػآت فػػػػي قظػػػػاع الذػػػػباب كالرياضػػػة بػػػػأدكار ىامػػػػة كفعالػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت ك 
التربؾيػة كالثقافيػة كنذػاطات التدػمية ك تشغيؼ الشذػاطات االجتساعيػة حيئ تدير عمى كالذبابم  الرياضة

كمدػػػػاعدتيؼ عمػػػػى االنػػػػدماج فػػػػي الؾسػػػػػط  كحسػػػػايتيؼ مػػػػؽ مختمػػػػف اآلفػػػػات االجتساعيػػػػةمتجػػػػاه الذػػػػبابم 
كتشغػػيؼ نذػػاطات اليػػؾاء الظمػػق كالدػػياحة التربؾيػػة لمذػػبابم كتذػػجيع لقػػاءات الذػػباب فػػي  مسػػاعياالجت

إطػار السبػػادالت الؾطشيػة كالدكليػػة كالزيػاراتم كتظػػؾير الشذػػاطات الجؾاريػة كتشغػػيؼ أعسػاؿ الؾقايػػة العامػػة 
الحركػػة الجسعؾيػػة صػػغاء الشفدػػاني لفائػػدة الذػػباب كتظؾيرىػػام كالسدػػاىسة فػػي ترقيػػة كالتربيػػة الرػػحية كاإل

كسا تداعدىؼ عمى الخركج مؽ  عبلـ كاالتراؿ اتجاه الذبابمفي أكساط الذباب كمرافقتيام كتظؾير اإل
كتعتبػر مراكػز جذابػة لسختمػف األعسػػػػػػػار كمػؽ الجشدػيؽ م العزلة كاالشػتراؾ فػي الحيػاة االجتساعيػة...إلخ
اء مػػػع األصػػػدقاء كتبػػػادؿ كصػػػقل السيػػػارات فػػػي مختمػػػف لسسارسػػػػػػػة ىؾايػػػاتيؼ الستعػػػػػػػػػػػددةم كمراكػػػز لبللتقػػػ

 األكقات كخاصة أكقات الفراغ.
كتعتبر ببلدنا الجزائر مؽ بيؽ الدكؿ التي ندبة الذباب فييا كبيرةم كلذلػ أكلت الحكؾمة األىسية 
القرػػؾى كالرعايػػة الكاممػػة مشػػذ االسػػتقبلؿ ليػػذا القظػػاعم حيػػئ نجػػد أف الرياضػػة لعبػػت أدكار بػػارزة فػػي 
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تعريف بالقزية الجزائرية العادلة في العالؼ ككدػب الػدعؼ كالتأييػد لشرػرة كتحريػر الػببلد مػؽ االحػتبلؿ ال
م فقد ضػرب فريػق جبيػة التحريػر الػؾطشي مػؽ العػدـ أحدػؽ األمثمػة فػي الػركح الرياضػية الغاشؼ الفرندي

ػشع بػذلػ إنجػازا تاريخيػا  بقػت األجيػاؿ تػذكره جػيبل كالدفاع عؽ األلؾاف الؾطشية في السحافػل الدكليػةم كصع
بعػد جيػلم ككػػل ىػذه العؾامػػل سػاىست فػػي أف تخرػص الحكؾمػػة بعػد االسػػتقبلؿ كالػى يؾمشػػا ىػذا سػػشؾيا 
ميزانية معتبرة لؾزارة الذباب كالرياضػةم كسػا نجػد أنيػا سػخرت كػل اإلمكانيػات الساديػة كالبذػرية كشػيدت 

كبيػػػػؾت الذػػػػبابم كدكر الذػػػػبابم فػػػػي معغػػػػؼ البمػػػػديات بػػػػل حتػػػػى القػػػػرى كالسداشػػػػر مؤسدػػػػات لمذػػػػباب  
كالقاعػػػػػػػات متعػػػػػػػػددة الشذػػػػػػػاطات...إلخم كمشذػػػػػػػآت رياضيػػػػػػػػػػػػة  كالسركبػػػػػػػػػػػػػػات الستعػػػػػػػػػػػػػػػػػددة الرياضػػػػػػػػاتم 
كالسبلعػػػػػػػب الجؾاريةم كالسدابحم كالقاعات الرياضية الستخررة...إلخم كلػؼ تػدخر فػي ذلػػ أدنػى جيػد 

 سؤسدات كالسشذآت.ألنيا عمى دراية تامة بأىسية ىذه ال
غيػػػر أنشػػػا نجػػػد أف الػػػدكؿ الستقدمػػػة فػػػي العػػػالؼ تدػػػير عمػػػى تشغػػػيؼ عسػػػل اإلطػػػارات فػػػي مختمػػػف 

السدظػرة ليام كالتأكد  ؾارد البذريػة مؽ أجل بمؾغ األىداؼيدسى بشغاـ الس كفق ما السؤسدات كالسشذآتم
كاالستقػػػرار فػػي كعيفتػػوم ذلػػػ مسػػا مػػؽ تحقيػػق رضػػاىؼ عػػؽ الؾعيفػػػة حيػػئ يذػػعر السؾعػػػػف باالرتيػػاح 

يجعمػػو يدقػػدـ عمييػػا دائسػػا دكف تػػرددم محققػػا أحدػػؽ الشتػػائج كالظسؾحػػات فػػي عسمػػو كعبلقاتػػو مػػع زمبلئػػو 
 كمحيط العسل بركح كىسة عالية.

يبقػى فػي ببلدنػػا كثيػر مػؽ مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػة غيػر مدػػتغمة  كرغػؼ ذلػػ
مؽ أجميام نغرا إلى عدة اعتبارات كأسباب مؽ بيشيا عمى سػبيل السثػاؿ ال بالظريقة الفعالة التي أنجزت 

الحرػػر عػػدـ رضػػا السػػدراء عػػؽ كعيفػػتيؼم كفػػق مختمػػف العؾامػػػػػػػػػػػػػل الستعمقػػة بالرضػػا الػػؾعيفي كظبيعػػػػػػػة 
مػػػػف م كمختكزمػػػػبلء العسػػػػلم فػػػػرص الترقيػػػػةم ك اإلشػػػػرافية الحػػػػؾافزم كاإلدارةك الراتػػػػب لم ك عػػػػركؼ العسػػػػػػػػػػػك 

العؾامػػل الذخرػػية كاالجتساعيػػة...إلخم كلػػذلػ تركػػؾا تمػػػ السؤسدػػات أك السشذػػآت مجػػرد لياكػػل خاكيػػة 
بدكف أنذظة كفعاليات ترقى إلى مدتؾاىا السظمػؾب كتحقيػق األىػداؼ التػي أنجػزت مػؽ أجميػام مسػا أثػر 

 في الؾعيفة التي يذغمؾنيا. الؾعيفيسمبا عمى أدائيؼ 
ر مػػػػؽ البػػػػاحثيؽ عػػػػدد كبيػػػػاـ ػػػػػػي باىتسػا الؾعيفػػػػمؾضػػػػؾع الرضػػػػ ف يحغػػػػىأا اسػػػػتدعى ػكىػػػػذا مسػػػػ

م كذلػػػػ مػػػؽ ...إلخكعمػػػؼ الػػػشفس الرػػػشاعي كالتشغيسػػػي مكالدػػػمؾؾ التشغيسػػػي مكالستخررػػػيؽ فػػػي اإلدارة
مشظمق أف رضا السؾعػف يػرتبط بكثيػر مػؽ الغػؾاىر اإليجابيػة مثػل: االلتػزاـ فػي العسػلم كتحدػؽ األداء 

الباحثؾف في دراسػة العؾامػل كالستغيػرات ذات  ستسراكمؽ ثؼ  ملسؤسدية عامةكزيادة اإلنتاجية كالفعالية ا
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م كتؤكد مجسؾعة ىارفارد الستخررػة فػي شػؤكف اإلدارة عمػى أف أثير اإليجابي عمى الرضا الؾعيفيالت
الرضػػا الػػؾعيفي بسثابػػة العشرػػر األساسػػي فػػي دعػػؼ إمكانػػات األفػػراد لسؾاجيػػة التحػػديات كالتعامػػل معيػػا 

 جاح كمسارسة متظمبات ككاجبات السيشة كتحقيق أىداؼ السؤسدة.بكفاءة كن
إزاء  –أيػػا كػػاف مدػػتؾاه الػػؾعيفي  –كسػػا تكسػػؽ أىسيػػة ىػػذا السؾضػػؾع بتشاكلػػو مذػػاعر الفػػرد العامػػل 

تعكػس شػعؾر  –إذا مػا كانػت مرضػية  –عسمو الذي يؤديو كالبيئة الساديػة السحيظػة بػوم كتمػػ السذػاعر 
كالدػػػعادة إلشػػػباع الحاجػػػات كالرابػػػات كالتؾقعػػػاتم مػػػع الثقػػػة كالػػػؾالء كاالنتسػػػاء  الفػػػرد بالقشاعػػػة كاالرتيػػػاح

 1لمعسل.
ل ػػػػػػػو بذكػػػػػػػاـ الفػػػرد بعسمػػػػػػػػر عػػػؽ قيػػػػػػػػات التػػػي تعبػػػػػػػػة الدمؾكيػػػػػػػػؾعػمجسي الؾعيفػػػػػػر األداء ػػػػػػػػكيعتب

كاإلبػػػداعم كااللتػػػػػزاـ بػػػالمؾائح  ماالبتكػػػارزم كيتزػػػسؽ جػػػؾدة األداءم كحدػػػؽ التشفيػػػذم كالخبػػػرة الفشيػػػةم ك ػػػػػػمسي
ؽ الخاصػػػة بالعسػػلم كأخيػػراا االترػػاؿ كالقػػدرة عمػػى التفاعػػل مػػع اآلخػػريؽ داخػػل السؤسدػػةم فيػػؾ كالقؾانيػػػ

كىؾ أيزا  2عبارة عؽ كل السجيؾدات السبذكلة ألداء عسل معيؽ كبظريقة معيشة كفي فترة زمشية معيشةم
رد الشػػاتج عػػؽ الشذػػاط الػػذي يقػػؾـ بػػو لتحقيػػق السيػػاـ السحػػددة لػػو فػػي يحققػػو الفػػ عبػػارة عػػؽ اإلنجػػاز الػػذي

 3كعيفتو بفعالية.
ي كاألداء ػػػػػػػػة بػػػػػيؽ الرضػػػػػا الؾعيفػػػػػػػػػت كجيػػػػػات الشغػػػػػر التػػػػػي فدػػػػػرت العبلقػػػػػػػػددت كاختمفػػػػػػػػتعد ػػػػػػػلق
التػي نتؾافػق كمؽ بيؽ أىؼ الشسػاذج كقد حددت ليذه العبلقة سبعة نساذج تؼ التظرؽ لعرضيام يم ػػالؾعيف

كمسػا ارتفػع نجد الشسؾذج األكؿ القائل أف الرضا الؾعيفي يػؤدي إلػى األداء الػؾعيفيم حيػئ معيا مبدئيا 
مدػػػتؾى الرضػػػا الػػػؾعيفي لػػػدى السػػػدراءم يرتفػػػع مدػػػتؾى األداء الػػػؾعيفيم أي ىشػػػاؾ عبلقػػػة طرديػػػة بػػػيؽ 

 غير تابع.ستكاألداء الؾعيفي لرضا الؾعيفي يسثل متغير مدتقل ك م حيئ االستغيريؽ

                                                        
التسكيؽ والرضا الؾعيفي لدى أعزاء ىيئة التدريس بالجامعات الدـعؾدةة العريقـة والشاشـئة قاسؼ بؽ عائل الحربػيم  1
 .صم ص2013يؾنيػؾ  الكؾيتم م جامعة الكؾيتم27م السجمد 1م الجزء 107م السجمة التربؾيةم العدد ترؾر مقترح –

218-219 . 
م نذػػر دراســة تظبيكيــة –نســؾذج مقتــرح لعالقــة إدارة الجــؾدة الذــاممة يتظــؾير األداء الــؾعيفي   الػػريس العػػامريم  2

الجزائػػرم ك مرػػر  ممذػػترؾ بػػيؽ السشغسػػة العربيػػة لمتشسيػػة اإلداريػػة جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة كالػػدار الجزائريػػة لمشذػػر كالتؾزيػػع
 -تررؼب-. 45م ص 2015

العدالة التشغيسية وفاعمية األداء الؾعيفي لدى العامميؽ بالييئات مؤمؽ عبد العزيز عبد الحسيد و  سيد بذػير  م  3
 .17م ص 2015 مررم م دار العمؼ كاإليساف لمشذر كالتؾزيعم القاىرةمالرياضية



 االطار العام للدراسة الفصل التمهيدي
 

30  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  ء الوظيفيالرضا الوظيفي ابألداعالقة   ص

 

كسػػػا يسكػػػؽ أف تتػػػؾفر بعػػػض العؾامػػػل الؾسػػػيظة بػػػيؽ الرضػػػا الػػػؾعيفي كاألداء الػػػؾعيفيم تعكػػػس 
االنظبػػػاع الػػػذي يكػػػؾف لػػػدى العػػػامميؽ بالسؤسدػػػات كالسشذػػػآت الرياضػػػيةم كتتسثػػػل عمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ ال 

ب ػػػػػػػػػالراتا عػػػػؽ ػػػػػػػػػػػػكالرضلم ػػػػػػػػػػػػطبيعػػػػة كعػػػػركؼ العسمشيػػػػا الرضػػػػا عػػػػؽ ل ػػػػػػػػػػعؾامالحرػػػػر فػػػػي بعػػػػض ال
بلء ػػػػػػػػػػػػػػػزمكالرضػػػػا عػػػػؽ ةم ػػػػػػػػػػػػفػػػػرص الترقيكالرضػػػػا عػػػػؽ ةم ػػػػػػػػػػػػاإلدارة اإلشرافيكالرضػػػػا عػػػػؽ زم ػػػػػػػػػػكالحؾاف
 ... إلخم كىذا سيشعكس ايجابيا عمى أدائيؼ.العؾامل الذخرية كاالجتساعيةكالرضا عؽ لم ػػػػػػػػػالعس

 ريفيمـد"كدراسػة  كاألداء الرضػا بػيؽ ارتباطيػة بلقػةع كجػؾد عػدـ أكػدت جيػة ىشػاؾ أبحػاث فسػؽ
 "مؾسـبروك ىيرز ـرج" دراسػات فػنف أخػرى  جيػة كمػؽ م"تـالمؾر وويـزكليكـرت "ك (1955) "كروكيـ ك
يعػؾد  الشتػائج فػي اختبلفيسػا مػؽ بيشيسػام بػالرغؼ عبلقػة كجػؾد عمػى تؤكد (1957) "كايؾيلك باترسؾن "ك

كاألداءم فػي  الؾعيفي الرضا مؽ كل في تؤثر التي السختمفػة الستغيرات كضبط السفاليؼم تحديد ذلػ في
 1."فذرك ييردك فروم"حيؽ بيؽ بعزيا عدـ كجؾد ىذه العبلقة بذكل مباشر مثل دراسة 

كفػي  الرػشاعي السيػداف فػي أنجػزت معغسيػا الدػابقة الدراسػات فػي ىػذا الرػدد يسكششػا القػؾؿ أف
 الؾقؾؼ محاكليؽ كضبظوم ميداف اإلدارة الرياضية كلؾج إال عميشا كاف فسا التربؾي أك اإلداريم السيداف
 ذلػػ لشػا يػتؼ كلػؽ كاألداء الػؾعيفيم الؾعيفي الرضا بيؽ عبلقة ارتباطية كجؾد يؤكدكف  الذيؽ صف في
مػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب  يعيذػيا التػي الغػركؼ إطػار فػي العبلقػة ىػذه بدراسػة إال

 .كالرياضة
العبلقػػة القائسػػة بػػيؽ الرضػػا الػػؾعيفي كاألداء الػػؾعيفي لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كبغيػػة التعػػرؼ عمػػى 

كمشذآت قظاع الذباب كالرياضػةم تػأتي دراسػتشا ىػذه لكذػف الغظػاء عػؽ ذلػػم مسػا سيدػيؼ فػي عػرض 
نتائج الدراسة كاالقتراحات بظريقة عمسية كمخرجات تفيد السختريؽ في ىذا السجاؿم كعميو كعمى ضؾء 

 :التالي الرئيس عمى الذكل الدؤاؿ الدراسة في مذكمة ما تقدـ تتبمؾر
ىـل تؾجـد عالقـة يـيؽ الرضـا الـؾعيفي واألداء الـؾعيفي لـدى مـدراء مؤسدـات ومشذـ ت قظــا  

 ؟(α 0005)الذباب والرياضة عشد مدتؾى داللة 

                                                        
 عمـ  أجـري  مدـحي بـ دائيؼ بحـث وعالقتـو والرياضـية البدنيـة التر يـة ألسـاترة الـؾعيفي الرضاشعبلؿ عبد السجيدم  1

 لعمػـؾ العمسيػة م السجمػةتمسدـان( تيدسدـيم ، )مدـتاانؼ، الثانؾيات والةـات بعض في والرياضية البدنية التر ية أساترة
 -بتررؼ–. 74-72م ص.ص 2005 م الجزائرمجامعة مدتغانؼ م5كالرياضيةم العدد  البدنية األنذظة كتقشيات
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كضػبط  تحديػد يسكػؽ معالجتػوم إلػى السقترحػة الدراسػة تيػدؼ كالػذي التدػاؤؿ العػاـ مػؽ إنظبلقػا
 :التالية التداؤالت السقترحة في الدراسةمحاكر إشكالية 

طبيعػػػػة كعػػػػركؼ العسػػػػل لػػػػدى مػػػػدراء  ؽ الرضػػػػا عػػػػؽىػػػػل تؾجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحرػػػػائية بػػػػي .1
 (؟α 0005داللة )المؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة كأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى 

مػػدراء مؤسدػػات كالحػػؾافز لػػدى  الراتػػب الرضػػا عػػؽ ىػػل تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية بػػيؽ .2
 ؟ (α 0005داللة )الكأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة 

اإلدارة اإلشػػػرافية لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات  الرضػػػا عػػػؽ ىػػػل تؾجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيؽ .3
 ؟(α 0005داللة )الكأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة 

مػػػدراء مؤسدػػػات  لػػػدىفػػػرص الترقيػػػة  الرضػػػا عػػػؽ ىػػػل تؾجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيؽ .4
 ؟ (α 0005داللة )الكأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة 

مدراء مؤسدات كمشذآت زمبلء العسل لدى  الرضا عؽ ىل تؾجد عبلقة ذات داللة إحرائية بيؽ .5
 ؟ (α 0005داللة )الكأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى قظاع الذباب كالرياضة 

مػدراء لػدى العؾامػل الذخرػية كاالجتساعيػة  الرضػا عػؽ ىل تؾجد عبلقة ذات داللػة إحرػائية بػيؽ .6
 ؟ (α 0005داللة )الكأدائيؼ الؾعيفي عشد مدتؾى مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة 

 الدراسة: فرضيات -2

 ة:ــة العامــــالفرضي -2-1
واألداء الرضا الؾعيفي  ( ييؽα 0005تؾجد عالقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )

 مدراء مؤسدات ومشذ ت قظا  الذباب والرياضة.دى لالؾعيفي 
 الفرضيات الجزئية: -2-2
طبيعػػػػة  الرضػػػػا عػػػػؽ ( بػػػػيؽα 0005تؾجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػد مدػػػػتؾى الداللػػػػة ) .1

 لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. الؾعيفي كعركؼ العسل كاألداء
 اتػػبلر ا الرضػػا عػػؽ ( بػػيؽα 0005تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة ) .2

 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. لدى الؾعيفيكاألداء  كالحؾافز
اإلدارة  الرضػػػػا عػػػػؽ ( بػػػػيؽα 0005تؾجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػد مدػػػػتؾى الداللػػػػة ) .3

 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. لدى الؾعيفياإلشرافية كاألداء 
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فػرص الترقيػة  الرضػا عػؽ ( بيؽα 0005تؾجد عبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ) .4
 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.  لدى الؾعيفيكاألداء 

زمػبلء العسػل  الرضػا عػؽ ( بػيؽα 0005داللة إحرائية عشد مدػتؾى الداللػة )تؾجد عبلقة ذات  .5
 لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. الؾعيفيكاألداء 

العؾامػػػل  الرضػػػا عػػػؽ ( بػػػيؽα 0005تؾجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة ) .6
 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.  لدى الؾعيفيالذخرية كاالجتساعية كاألداء 

 :نسؾذج الدراسة -3

 فنف متغيرات الدراسة تتسثل فيسا يمي: مدراستشا الحاليةتشاكليا تبشاءا عمى الفرضيات التي س
 كعؾاممو ىي:  مالرضا الؾعيفي الستاير السدتقل: -أ 

 طبيعة كعركؼ العسل. -
 الراتب كالحؾافز. -
 .اإلشرافية اإلدارة -
 العسل.زمبلء  -
 فرص الترقية. -
 الذخرية كاالجتساعية. العؾامل -

 األداء الؾعيفي. الستاير التابر:  -ب 
 – (Reseach Hypothetical Model) دراسة(: السخظط الفرضي لم1الذكل رقؼ ) -

 
 
 
 
 

  
 
 

 -الباحث مؽ إعدادالسردر: -               

الرضــــــــا 
 الؾعيفي

 

 األداء

 يـالؾعيف

 طبيعة وظروف العمل

 الراتـب واحلوافـــــز

 اإلشرافية اإلدارة

 فـــــرص الرتقيــة

 زمـــــــــالء العمل
 ية واالجتماعيةصالعوامل الشخ 

 

في
وظي

ا ال
رض

ل ال
وام

ع
 

 

 ؤديــــــلتحقيق                         
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 أىسية الدراسة: -4

 مػدراءلػدى  الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي الرضػا بػيؽ العبلقػة فػي تبحػئ تكسؽ أىسية ىذه الدراسػة أنيػا -
الدراسػات العمسيػة الدػابقة  أغمبيػة حيػئ تختمػف عػؽ مقظػاع الذػباب كالرياضػةمؤسدػات كمشذػآت 

 كالجامعي أك عمؾـ مالتعميؼ في الستؾسطم كالثانؾي  مياديؽفي  إما مفي مجاالت أخرى  أجريت التي
 .مؽ األسبلؾ العسالية كغيرىا كالتجارةم مكاإلدارةفي البشؾؾم  التديير كاالقتراد

مشذػآت قظػاع مؤسدػات ك  مػدراء ألداء السدػتؾى الحػالي معرفػة فػي الدراسػة ىػذه أىسيػة كسػا تكسػؽ -
 كسبل االرتقاء بو إلى أحدؽ مدتؾى مؽ األداء. مالذباب كالرياضة

أبعػاد مقترحػة  م حدػبمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةمؤسدػات ك  سػدراءالػؾعيفي ل الرضػا دراسػة -
 كمشقحة.

 م كاإلدارةزػػػػػػػكالحؾاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالرات كعػػػػػركؼ العسػػػػػػػػػلم: طبيعػػػػػة الرضػػػػػػػا عػػػػػػػػػؽ ة بػػػػػيؽػػػػػػػالعبلق ةػدراسػػػػػ -
 داءاألكعبلقػػة ذلػػ بػػ مالذخرػية كاالجتساعيػة عؾامػػلكالكزمػبلء العسػلم الترقيػػةم فػرص م ك اإلشػرافية
 كالرياضة. مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب سدراءل الؾعيفي

إثػػراء السكتبػػة الؾطشيػػة لسعاىػػد عمػػـؾ كتقشيػػات الشذػػاطات البدنيػػة كالرياضػػية بدراسػػة ميدانيػػة جديػػدة  -
 تسس قظاع ىاـ لو عبلقة مباشرة بخريجي السعاىد.

مشذػآت قظػاع الذػباب مؤسدػات ك  مدراءلرضا الؾعيفي لدى ا استبيافإضافة أداة جديدة تتسثل في  -
 كالرياضة.

مشذػػآت قظػػاع مؤسدػػات ك  مػػدراءلػػدى  الػػؾعيفي األداءتقيػػيؼ اسػػتبياف تتسثػػل فػػي  إضػػافة أداة جديػػدة -
 الذباب كالرياضة.

 البذػري  كىػؾ السػؾرد ممؤسدػة أي فػي مػؾرد أىػؼ عمػى الزػؾء خػبلؿ إلقػاء مػؽ الدراسػة أىسيػة تشبػع -
 فػي الدراسػة مػؽ نتػائج االسػتفادة السسكػؽ مػؽ كسػا عشػوم رضاه العسل أك في أدائو ناحية مؽ سؾاء
 كتػشعكس السػدراءم كتظػؾير أداء الػؾعيفي الرضػا زيػادة فػي تدػاعد كالدياسػات التػي الخظػط رسػؼ

 .ذات العبلقة األخرى  كزارة الذباب كالرياضة كالسؤسدات عمى باإليجاب

 أىداف الدراسة: -5

 ة:ـاليدف العام لمدراس -5-1
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مؤسدػات كمشذػآت قظػاع  مػدراءلػدى الػؾعيفي كاألداء  الػؾعيفي الرضػا بػيؽ العبلقػة الكذػف عػؽ -
 الذباب كالرياضة.

 ة:ــــداف العسميــــاألى -5-2
مؤسدػات  دى مػدراءلػالؾعيفي كاألداء  طبيعة كعركؼ العسلالرضا عؽ التعرؼ عمى العبلقة بيؽ  -

 .كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة
مؤسدػػػات  دى مػػػدراءلػػػالػػػؾعيفي كاألداء  الراتػػػب كالحػػػؾافزالرضػػػا عػػػؽ التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيؽ  -

 .كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة
مؤسدػػػات  دى مػػػدراءلػػػ الػػػؾعيفي كاألداءاإلشػػػرافية  اإلدارةالرضػػػا عػػػؽ التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيؽ  -

 .كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة
مؤسدػات كمشذػآت  دى مػدراءلالؾعيفي كاألداء  فرص الترقيةالرضا عؽ التعرؼ عمى العبلقة بيؽ  -

 .قظاع الذباب كالرياضة
مؤسدػات كمشذػآت  دى مػدراءلػ الػؾعيفي كاألداء زمبلء العسلالرضا عؽ لتعرؼ عمى العبلقة بيؽ ا -

 .قظاع الذباب كالرياضة
 دى مػدراءلػالػؾعيفي كاألداء  العؾامػل الذخرػية كاالجتساعيػةالرضػا عػؽ التعرؼ عمى العبلقة بيؽ  -

 .مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة

 :أسباب اختيار السؾضؾ  -6

تشحرػػر فػػي دائػػرة الكذػػف عػػؽ ماليػػة  األسػػباب التػػي دفعػػت بشػػا إلػػى اختيػػار ىػػذا السؾضػػؾعإف 
لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة الػػؾعيفي العبلقػػة بػػيؽ الرضػػا الػػؾعيفي كاألداء 

بؾالية بدػكرةم مػؽ خػبلؿ معرفػة األبعػاد كالعؾامػل السػؤثرة فػي مدػتؾى الرضػا كتأثيرىػا عمػى األداءم ككػذا 
التظػػػرؽ إلػػػى مختمػػػف مؤشػػػرات انعػػػداـ الرضػػػا كمػػػدى تأثيرىػػػا عمػػػى السػػػدراءم كبسػػػا أف ىػػػذا األخيػػػر ىػػػؾ 
 .السحرؾ األساسي في إدارة كتديير السؤسدة أك السشذأة لسا لو مؽ دكر في تفعيميا كحركيتيا...الخ

 إف اختيارنا لسؾضؾع الدراسة كاف لو عدة اعتبارات مشيا:
الستسثمػة فػي الرابػة الذخرػية لمكذػف عػؽ األكضػاع السيشيػة كاالجتساعيػة  االعتبارات الراتية: -6-1

التػػي يعايذػػيا مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة بؾاليػػة بدػػكرةم كالتػػي تػػؤثر بذػػكل أك 
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لػػدى ات السختمفػػة لمرضػػا كعػػدـ الرضػػا الػػؾعيفي بػػآخر عمػػى أدائيػػؼ الػػؾعيفيم ككػػذا الكذػػف عػػؽ السدػػبب
 و.السدير في بيئة عسم

الستسثمة في معرفة مختمف األطر الشغرية لسؾضؾع الدراسة في جسيع  االعتبارات السؾضؾعية: -6-2
جؾانبوم كمدى مقاربتيا لسؾضؾع دراسػتشا الحاليػة ككػذلػ الكذػف عػؽ مختمػف أبعػاد كآليػات عػدـ الرضػا 

أثيرىػا عمػى الؾعيفيم بالؾصف كالتحميل برؾرة كاقعية تكذف لشػا عػؽ أىػؼ عؾامػل عػدـ الرضػا كمػدى ت
 األداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.

حيئ ال يزاؿ مؾضؾع الرضا الؾعيفيم الذيؽ سبقؾنا في دراسة الرابة في متابعة ما قاـ بو الباحثيؽ  -
م مؽ الؾعيفي يعتريو الغسؾض في مجاؿ الكذف عؽ العبلقة بيؽ الرضا الؾعيفي كاألداء ىذا السؾضؾع

 .في اإلدارة الرياضية متؾاضع في مجاؿ البحئ العمسيعمسي إضافة عسل أجل 

 تحدلد السفاليؼ والسرظمحات: -7
 فػي الػؾاردةالعمسيػة  السرػظمحاتالسفػاليؼ ك أبػرز  تؾضػيح فػي الدراسػات العمسيػة الزػركري  مػؽ
 مػا كاستيعاب ترفح كيدتظيعكدقيقة  كاضحة رؤيةكالباحئ في صفحاتيا  ارئياقل تكؾف  حتى مالدراسة
كسػا  عشيػا التعبيػر الباحػئ يريػد التػي األفكػاريكػؾف ذلػػ عبػر التعبيػر عػؽ ك  غسػؾضم دكف ا فييػ جػاء

 تحدده طبيعة الدراسة الحاليةم كقد تؼ تحدد أىؼ السفاليؼ كالسرظمحات التالية:

 :(Job Satisfaction) الرضا الؾعيفي -7-1
 التعريف الماؾي:  -
كر القمب ِبسدِر  :الرضا - رد اءمسد في المغة ضد الدخطم كارتزاهم رآه لو أىبلم كرضي عشو أحبػو ك  1القعزع

 2كأقبل عميو.
 3.]111ادل ئفة   [﴾ ...زَِّضَي الّلُه َعْنُهِن َوَزُضىْا َعْنُه... ﴿ ق ؿ هللا تع ىل 

                                                        
م تحقيػػق كدراسػػة   صػػديق السشذػػاكيم دار الفزػػيمة لمشذػػر معجــؼ التعريفــاتعمػػي بػػؽ   الدػػيد الذػػريف الجدرجػػانيم  1

 .96م ص 2004كالتؾزيع كالترديرم القاىرةم مررم 
م مجمػة الرضـا الـؾعيفي ألسـاترة التر يـة البدنيـة والرياضـية وعالقتـو بجـؾدة الحيـاةصابر بؽ عيدى كالدعيد مزركعم  2

 .32م ص 2017جؾاف  الجزائرم مالبؾيرة م جامعة22معارؼم العدد 
م 2009 سػؾريةم م دار الذربجي لمظباعػة كالشذػر كالتؾزيػعم دمذػقم10م ط القرآن الكريؼم سؾرة السائدةم (119)اآلية  3

 .127ص 
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كربسػا  ؽ عسل أك إطعاـ أك رزؽ كغير ذلػػؽ معيع ف: ما يد عد مؽ الؾعيفة جسع كعائفم ككد الؾعيفي:  -
 1دمة.خاستعسمت بسعشى السشرب كال

كالدػػػعادة إلشػػػباع الحاجػػػات  مكاالرتيػػػاح مىػػػؾ ذلػػػػ الذػػػعؾر الشفدػػػي بالقشاعػػػة التعريـــف االصـــظالحي: -
كاالنتسػاء  مكالػؾالء مكمع اإلحداس بالثقػة مكمحتؾى بيئة العسل مكالتؾقعات مع العسل نفدو مكالرابات
 2لمعسل.

الحالػػة الشفدػػية التػػي يذػػعر بيػػا كاألحاسػػيس ك السذػػاعر عبػػارة عػػؽ مختمػػف ىػػؾ  :اإلجرائــي التعريــف -
السدير في قظاع الذباب كالرياضة نحؾ كعيفتو التي يعسل بيػام كيكػؾف بػذلػ راضل عمػى أنيػا تحقػق 
لو مختمف احتياجاتو كراباتوم كتؾفر لو جؾا مؽ الراحة كالظسأنيشة في العسل مػع الػزمبلءم كتكفػل لػو 

 عائف في القظاعات العسؾمية األخرى.العيش الكريؼ مقارنة ببكية الؾ 
ى حيئ يحتؾي عمػكعباراتوم أعد ليذه الدراسة في محاكره  الذي االستبياف كفق قياسو يسكؽ ذيكال

تحديػد  مػؽ السػدراءمػب كطد  معبػر عػؽ حالػة الرضػا أك عدمػوتد  ممحػاكر (6) مؾزعة عبر سػتة عبارة (48)
 (م تتسثل في:الخساسي مدى الرضا بسكياس يتكؾف مؽ خسس درجات )مكياس ليكرت

 تعشي شعؾر السدير بأف العسل يعظيو أكثر مسا يتؾقعو. راضي جدا: -
 تعشي شعؾر السدير بأف عسمو يعظيو ما يتؾقعو. راضي: -
تعشي شعؾر السدير أنو محايد في مؾقفو فيؾ ال يدري إف كاف راض أك غير راض عؽ عسمو  محالد: -

 الحالي.
 تعشي شعؾر السدير بأف عسمو يعظيو أقل مسا يتؾقعو. غير راضي: -
 تعشي شعؾر السدير بأف عسمو يعظيو أقل بكثير مسا يتؾقعو. غير راضي تساما: -

 :(Job Performance) الؾعيفي األداء -7-2
  التعريف الماؾي: -

 3بسعشى إيراؿ الذيءم القزاءم تشفيذ العسل كتحكيقو "ىؾ حدؽ األداء".أداء: 
 1.إليو السرسل إلى الذيء إيراؿ كاألداء أكصمو :الذيء أدى

                                                        
 .907م ص 1946م م السظبعة الكاثؾليكيةم بيركتم لبشاف19م ط السشجد في الماة واألدب والعمؾملؾيس معمؾؼم  1
 .38مشاؿ أحسد الباركديم مرجع سبق ذكرهم ص  2
م دار الكتاب السرػري كدار الكتػاب المبشػانيم القػاىرة السعجؼ العر ي السيدرأحسد زكي بدكي كصديقة يؾسف محسؾدم  3

 .45بدكف سشةم ص مرر كلبشافم كبيركتم 
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ات ػػػػػػص مػػػؽ مدؤكليػػػػػة التػػػي يقػػػـؾ بيػػػا الذخػػػػػػػاء الؾعيفػػػػػػػػاـ بأعبػىػػػؾ القيػػػ التعريـــف االصـــظالحي: -
السفركض أداؤه مؽ العامػل الكػفء السػدربم ىػذا كيسكػؽ معرفػة ىػذا السعػدؿ ككاجباتم كفقا لمسعدؿ 
 2عؽ طريق تحميل األداء.

يستمكيػػا كيقػـؾ بيػػا السػػدير فػػي قظػػاع  كالخبػرات التػػي السيػػارات مجسؾعػػة ىػػؾالتعريــف اإلجرائــي:  -
مػػػؽ سػػػؾاء عشيػػػا  كالسعبػػػر الذػػػباب كالرياضػػػة أثشػػػاء إدارتػػػو كتدػػػييره لمسؤسدػػػة أك السشذػػػأة الرياضػػػيةم

كسا يسكؽ م ألدائو حرائيات كتقييؼ الجيات الؾصيةمختمف اإل عبرعمييا  الستحرلخبلؿ الشتائج 
 الدراسػة اسػتبياف في مؽ خبلؿ الشتائج الستحرل عشيا مؽ خبلؿ اإلجابة عؽ العبارات ر عشويعبالت
لػػدى  الػػؾعيفي تقيػػيؼ األداءعبػػر عػػؽ تد  ممؾزعػػة عبػػر أربعػػة محػػاكر عبػػارة( 32)ى يحتػػؾي عمػػ الػػذي
 (م تتسثل في:الخساسي بسكياس يتكؾف مؽ خسس درجات )مكياس ليكرت السدراء

 رأي السدير بأف مدتؾى األداء أكثر مؽ السظمؾب. تعشي :مؾافق تساما -
 رأي السدير بأف مدتؾى األداء كسا ىؾ مظمؾب. تعشي :مؾافق -
 بذلػ الذكل أك ال.مدتؾى أدائو محايد في مؾقفو فيؾ ال يدري إف كاف أف السدير  تعشي محالد: -
 رأي السدير بأف مدتؾى األداء أقل مؽ السظمؾب. تعشي :مؾافقغير  -
 رأي السدير بأف مدتؾى األداء أقل بكثير مؽ السظمؾب. تعشي تساما: مؾافقغير  -

 :(Institutions Youthالذبانية )السؤسدات  -7-3
أشػػػخاص طبيعيػػػيؽ أك ىػػػي كػػػل جساعػػػة ذات تشغػػػيؼ مدػػػتسرم تتػػػألف مػػػؽ عػػػدة التعريـــف الماـــؾي:  -

كإتاحة الغركؼ السشاسبة لتشسية قدراتيؼ عػؽ  ماعتبارييؽ كيكؾف الغرض مشيا تحقيق الرعاية لمذباب
طريػػػق تػػػؾفير الخػػػدمات الرياضػػػية كاالجتساعيػػػة كالشفدػػػية كالرػػػحية كالتركيحيػػػة فػػػي إطػػػار الدياسػػػة 

  3العامة لمدكلة.
 4إطار كاحد.مجسؾعة مؽ األشخاص الذيؽ يعسمؾف سؾيا في السؤسدة:  -
م التػػي تعشػػى السشجػػزة مػػؽ طػػرؼ الدكلػػة الجزائريػػة يةنالسؤسدػػات الذػػبا كػػلىػػي التعريــف اإلجرائــي:  -
عمػػى مدػػتؾى  كالثقافيػػة كالعمسيػػة ية كالرياضػػيةنالذػػباكالفعاليػػات األنذػػظة احتزػػاف كتشغػػيؼ مختمػػف ب

                                                                                                                                                                        
 .6م ص 2008بيركتم لبشافم  م دار السذرؽم43م ط واإلعالم الماة في السشجدلؾيس معمؾؼم  1
م 2008م السجسؾعػػة العربيػػة لمتػػدريب كالشذػػرم القػػاىرةم مرػػرم 1م ط األداء اإلداري الستسيــزمػػدحت   أبػػؾ الشرػػرم  2

 .44ص 
 دراسة -السؤسدة الرياضية  في الؾعيفي الرضا مدتؾى  عم  وانعكاسو القرار صشرزحاؼ   كمؤذف بؾجسعةم  3

م 1م مجمة تفؾؽ في عمـؾ كتقشيات الشذاطات البدنية كالرياضيةم السجمد أدرار لؾالةة والرياضة الذباب بسدلرية ميدانية
 .17م ص 2016ماي م الجزائرم م السركز الجامعي البيض2العدد 

4 Learner O. s pocket Dictionary. 2003. New York: Oxford University: 28. 
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حدػػب  الذػػباب بشذػػاطاتالتػػي تعشػػى  السؤسدػػاتكىػػي فػػي دراسػػتشا كػػل م كالؾاليػػات البمػػدياتالقػػرى ك 
دار الذػبابم بيػت الذػبابم قاعػػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػػددة كالستسثمة في كل مػؽ: م تقديؼ كزارة الذباب كالرياضة

 ..إلخ..السركز الثقافيالشذاطػػػػػػػػاتم 

 :(Establishments Sports) السشذ ت الرياضية -7-4
ــــف االصــــظالحي:  - خريرػػػػا لمسسارسػػػػات البدنيػػػػة مشذػػػػأة مفتؾحػػػػة لمجسيػػػػؾر كمعػػػػدة ىػػػػي كػػػػل التعري

 1.كالرياضية
كالسخررػػة لسسارسػػة مػػؽ طػػرؼ الدكلػػة الجزائريػػة اليياكػػل السشجػػزة مختمػػف ىػػي  اإلجرائــي: التعريــف -

 تقشيػةكمؾاصػفات شػركط ك عؾامػل األمػؽ كالدػبلمة  تتػؾفر فييػاال بػد أف م ك كالرياضػية األنذظة البدنيػة
دراسػػتشا كػػل السشذػػآت التػػي تعشػػى بالرياضػػة م كىػػي فػػي أخػػرى حدػػب أنػػؾاع الرياضػػات السسارسػػة فييػػا

القاعػػػة الجػػػؾاريم السركػػػب الرياضػػػي م كالستسثمػػػة فػػػي كػػػل مػػػؽ: حدػػػب تقدػػػيؼ كزارة الذػػػباب كالرياضػػػة
 ....إلخممعب كرة القدـم السدبح شبو األكلسبيم السدبح األكلسبيم الستعددة الرياضات

 الدابقة: الدراسات -8
مػؽ  كىػذا أك مذػابية لدراسػتوم مرتبظػة سػابقة كبحػؾث يدػتعيؽ الباحػئ فػي دراسػتو عمػى دراسػات

البحئ ككذلػ االنظبلؽ مسا تؾصل  تكرار مام دكف  مؾضؾع معالجة في بيشيا فيسا البحؾث تشاسق أجل
إليو الباحثؾف الدابقؾف في تعزيز األفكارم كالحرؾؿ عمى نتػائج جديػدة تحػاكي الؾاقػع كالزمػاف كالسكػاف 

كنجػد أف مؾضػؾع الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي مػؽ السؾاضػيع اليامػة  مكالستغيرات السختمفة لمدراسػة
التػػي تشاكليػػا عػػدد كبيػػر مػػؽ البػػاحثيؽم لكػػؽ اختمػػف نػػؾع السيػػاديؽ الخاصػػة بالدراسػػة كتشؾعػػت الستغيػػرات 

 الستعمقة بيسام كيعؾد ذلػ االختبلؼ الى مجاؿ التخرصم كحجؼ مجتسع البحئم كطبيعة العيشة.
مرػػظمح يػػراد بػػو مراجعػػة الدراسػػات الدػػابقة التػػي تشاكلػػت السؾضػػؾع أك بعػػض ة كالدراسػػات الدػػابق

جؾانبو حتى يتدشى لمباحئ أف يبدأ مسا انتيػى غيػرهم كأف يؾضػح مػدى االخػتبلؼ كالتذػابو بػيؽ دراسػتو 
  2كبيؽ مؽ سبقو مؽ دراسات.

                                                        
م السػػؤرخ فػػي 416-91مرســؾم تشفيــري رقــؼ الجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة الذػػعبيةم رئاسػػة الحكؾمػػةم م (2)السػػادة  1
م يحػػدد شػػركط إحػػداث السشذػػآت الرياضػػيةم الجريػػدة ـ1991نػػؾفسبر سػػشة  02السؾافػػق ق  1412ربيػػع الثػػاني عػػاـ  25

 .2131 م ص1991نؾفسبر سشة  03السؾافق  1412ربيع الثاني عاـ  26م الرادرة بتاريخ 54الرسسيةم العدد 
 .46م ص 2008م دار دجمةم األردفم 1م ط مقدمة في مشي  البحث العمسيرحيؼ يؾنس كرك العزاكيم  2
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عػػػدـ كجػػػؾد كقػػػد تبػػػيؽ لشػػػا بعػػػد البحػػػئ كالتسحػػػيص الػػػدقيق لسختمػػػف الدراسػػػات الدػػػابقة كالسرتبظػػػة 
دراسات سابقة مذابية في نفس الستغيرات لدراستشا الحاليةم كعميو تؼ جسػع الدراسػات ذات العبلقػة بأحػد 

 (.الدراسةالستغيرات مع كجؾد اختبلفات في طبيعة السجاؿ البذري لمدراسة )مجتسع كعيشة 

 الدراسات الجزائرية: -8-1

 الدراسة األول : -8-1-1

 .جامعة قدشظيشة ،أطروحة دكتؾراه ،(2008)دراسة مدعؾد يؾرغدة دمحم 
 عشؾان الدراسة: -

 الرضا الؾعيفي ألساترة التر ية البدنية والرياضية وعالقتو ب دائيؼ
 اليدف مؽ الدراسة: -

 التعرؼ عمى مدتؾى الرضا الؾعيفي ألساتذة التربية البدنية كالرياضية. -
 كالرياضية.الؾقؾؼ عمى مدتؾيات أداء أساتذة التربية البدنية  -
التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيؽ خرػػائص العيشػػة )الجػػشس كالخبػػرة كعبلقػػة العسػػل كااللتحػػاؽ بقدػػؼ  -

 التربية البدنية كالرياضية( كالرضا الؾعيفي ألساتذة التربية البدنية كالرياضية.
دراسػػة العبلقػػة بػػيؽ خرػػائص العيشػػة )الجػػشس كالخبػػرة كعبلقػػة العسػػل كااللتحػػاؽ بقدػػؼ التربيػػة  -

 كالرياضية( كأداء أساتذة التربية البدنية كالرياضية. البدنية
معرفػػة مػػا إذا كانػػت ىشػػاؾ فػػركؽ ترجػػع لستغيػػرات: الجػػشس كالخبػػرة كعبلقػػة العسػػل كااللتحػػاؽ  -

 بقدؼ التربية البدنية كالرياضية في الرضا الؾعيفي كفي األداء.
ر األداءم كالجػػػشس دراسػػػة قػػػؾة العبلقػػػة بػػػيؽ الرضػػػا الػػػؾعيفي كمتغيػػػرات: األداء الكمػػػي كمحػػػاك  -

 كالخبرةم كعبلقة العسلم كااللتحاؽ بأقداـ التربية البدنية كالرياضية.
التؾصػػل إلػػى تؾصػػيات يسكػػؽ أف تدػػاىؼ فػػي تحدػػيؽ أداء أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية  -

 كرفع مدتؾى رضاىؼ الؾعيفي.
 الدراسة:  تداؤالت  -
 ألساتذة التربية البدنية كأدائيؼ؟ىل تؾجد عبلقة بيؽ الرضا الؾعيفي التداؤل العام:  -
 التداؤالت الجزئية: -
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ىػػل أسػػػاتذة التربيػػػة البدنيػػة كالرياضػػػية راضػػػؾف عػػؽ كعيفػػػتيؼ كعػػػؽ عؾامػػل عػػػركؼ العسػػػل  .1
 كالعبلقة مع الزمبلء كالترقية كاألجر كاإلشراؼ كالتبلميذ؟

التدريدػػي ىػػل أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية يستمكػػؾف الكفايػػات البلزمػػة ألداء نذػػاطيؼ  .2
كفػػق السحػػاكر التػػي بشيػػت عمييػػا اسػػتبانة البحػػئ: التخظػػيط كالتشفيػػذ كالتقػػؾيؼ كتشغػػيؼ كإدارة 

 الفرل؟
ىل ىشاؾ فركؽ ذات داللة إحرائية لمرضا الؾعيفي كلؤلداء تعزى لخرائص الذخرػية:  .3

 الجشس كالخبرة كعبلقة العسل كااللتحاؽ بقدؼ التربية البدنية كالرياضية؟
 بيؽ الخرائص الذخرية ككل مؽ الرضا الؾعيفي كاألداء؟ىل تؾجد عبلقة  .4
 ىل تؾجد عبلقة بيؽ عؾامل الرضا الؾعيفي كاألداء؟ .5
ىل ىشاؾ تأثير لستغيرات الدراسػة )الخرػائص الذخرػيةم كمحػاكر األداءم كاألداء الكمػي(  .6

 عمى الرضا الؾعيفي ألساتذة التربية البدنية كالرياضية؟
 السشيج الؾصفي. استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 أستاذ لمتربية البدنية كالرياضية. (115)عيشة عذؾائيةم تسثمت في الدراسة:  عيشة -
 استبياف لمرضا الؾعيفيم كاستبياف لتقييؼ أداء األساتذة. استخدـ الباحئ البحث: أداة -
 الدراسة: نتائ  -

 يسكؽ اعتبار أساتذة التربية البدنية كالرياضية غير راضييؽ كعيفيا. -
 أساتذة التربية البدنية كالرياضية ال يستمكؾف الكفايات البلزمة ألداء نذاطيؼ التدريدي. -
–عػػػدـ كجػػػؾد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية حدػػػب الخرػػػائص الذخرػػػية )مرسػػػؼم مدػػػتخمف -

 االلتحاؽ بأقداـ التربية البدنية كالرياضية( في الرضا الؾعيفي.
لذخرػػية )الجػػشس كالخبػػرة( فػػي عػػدـ كجػػؾد فػػركؽ ذات داللػػة إحرػػائية حدػػب الخرػػائص ا -

 الرضا الؾعيفي.
كجػػػؾد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية حدػػػب الخرػػػائص الذخرػػػية )عبلقػػػة العسػػػل كااللتحػػػاؽ  -

 بالقدؼ( في الرضا الؾعيفي.
 كجؾد عبلقة بيؽ الخرائص الذخرية )الجشس كالخبرة باألداء( كالرضا الؾعيفي. -
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كااللتحػػػاؽ بالقدػػػؼ( كالرضػػػا  عػػػدـ كجػػػؾد عبلقػػػة بػػػيؽ الخرػػػائص الذخرػػػية )عبلقػػػة العسػػػل -
 الؾعيفي.

بػػػيؽ عؾامػػػػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػػا الػػػؾعيفي  (0.01) كجػػػؾد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى  -
 كاألداءم كلؼ تؤثر عدـ كجؾد عبلقة بيؽ كل مؽ الرضا عؽ اإلشراؼ كالتقؾيؼ في الشتيجة.

 التربية البدنية كالرياضية. يعتبر األداء أقؾى متغير يؤثر عمى الرضا الؾعيفي ألساتذة -

 الدراسة الثانية: -8-1-2

 .(، رسالة ماجيدتير، جامعة باتشة2008دراسة جبارة سامية )
 عشؾان الدراسة: -

 رضا األستاذ الجامعي وعالقتو باألداء الؾعيفي في الجامعة الجزائرية
 اليدف مؽ الدراسة: -
لمؾقؾؼ عمى بعض العؾامل السؤثرة عمى رضاه الدراسة األكاديسية لؾاقع ميشة األستاذ الجامعي  -

 عؽ عسمو كمدى تأثيرىا عمى أدائو في الجامعة.
تحميػػػل الؾاقػػػع السيشػػػي الػػػذي يعيذػػػو األسػػػتاذ داخػػػل الجامعػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ الكذػػػف عػػػؽ عبلقاتػػػو  -

 باألطراؼ الثبلثة: اإلدارةم زمبلء العسل كالظالب.
العسميػػػػة التكؾيشيػػػػة كالبحثيػػػػة بالجامعػػػػة كمػػػػدى إبػػػػراز طبيعػػػػة الػػػػدكر الفعػػػػاؿ لؤلسػػػػتاذ فػػػػي إنجػػػػاح  -

 مداىستو في تحقيق أىدافيا.
 التعرؼ عمى مدتؾى رضا عزؾ ىيئة التدريس كعبلقة ذلػ بأدائو الؾعيفي. -
التعػػرؼ عمػػى كاقػػع األداء البيػػداغؾجي لؤلسػػتاذم كمعرفػػة االتجاىػػات الدػػائدة فيسػػا يخػػص الرضػػا  -

انب األداء األكاديسيم كعبلقػة ذلػػ برضػاه عػؽ عؽ العسلم كالؾقؾؼ عمى أراء األساتذة في جؾ 
 العسل.

الكذف عؽ العؾامل السدببة لعدـ الرضام كتأثيرىػا عمػى األداء البيػداغؾجي لؤلسػتاذ فػي جامعػة  -
 باتشة.

 تفدير العبلقة القائسة بيؽ الرضا عؽ العسل كاألداء الؾعيفي لدى األستاذ الجامعي. -
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التي يتعػرض ليػا عزػؾ ىيئػة التػدريس بالجامعػات إلقاء الزؾء عمى بعض العكبات كالسذاكل  -
الجزائرية برفة عامة كجامعة باتشة برفة خاصػة كالتػي ليػا دكر كبيػر فػي التػأثير عمػى األداء 

 الؾعيفي لؤلستاذ.
 الدراسة:  تداؤالت -
 التداؤل العام: -

 ىل تؾجد عبلقة بيؽ رضا األستاذ الجامعي كأدائو الؾعيفي في الجامعة الجزائرية؟
 ؤالت الجزئية:التدا -

 ىل الؾضعية السيشية كاالجتساعية لؤلستاذ الجامعي تؤثر عمى أدائو البيداغؾجي؟ .1
 ما العبلقة بيؽ العؾامل السؤثرة في رضا األستاذ الجامعي كأدائو األكاديسي؟ .2
 ىل رضا األستاذ الجامعي عؽ األجؾر كالحؾافز يؤثر عمى أدائو الؾعيفي في الجامعة؟ .3
 معي عؽ عبلقات العسل يؤثر عمى أدائو الؾعيفي؟ىل رضا األستاذ الجا .4
ىل رضا األستاذ الجامعي عؽ الشغاـ البيداغؾجي كالتشغيسي يؤثر عمى أدائو الؾعيفي فػي  .5

 الجامعة؟
 السشيج الؾصفي. استخدمت الباحثةالدراسة:  مشي   -
 أستاذ جامعي.( 120) عيشة عذؾائية طبكية غير ندبيةم تسثمت فيالدراسة:  عيشة -
 السقابمةم كاالستبيافم كالؾثائقم كالدجبلت. استخدمت الباحثةالبحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -

عػػدـ رضػػا األسػػتاذ الجػػامعي عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ العؾامػػل يػػؤثر عمػػى أدائػػو البحثػػي كالتػػدريس  -
 كاإلداري.

 مدتؾى رضا األستاذ الجامعي عؽ األجؾر كالحؾافز يؤثر عمى أدائو الؾعيفي. -
دريس عمػػػػى العؾامػػػل السختمفػػػػة يػػػػؤثر عمػػػى أدائػػػػو الػػػػؾعيفي فػػػػي عػػػدـ رضػػػػا عزػػػػؾ ىيئػػػة التػػػػ -

 الجامعة.
 عدـ الرضا عؽ العسل ألسباب كعؾامل مادية كاجتساعيةم تشغيسية كبيداغؾجية. -

 :الثالثةالدراسة  -8-1-3

 .(، رسالة ماجدتير، جامعة الذمف2009دراسة العر اوي سحشؾن )



 االطار العام للدراسة الفصل التمهيدي
 

43  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  ء الوظيفيالرضا الوظيفي ابألداعالقة   ص

 

 عشؾان الدراسة: -
 بالرضا الؾعيفي لدى أساترة التر ية البدنية والرياضيةالزاؾط السيشية وعالقتيا 

 اليدف مؽ الدراسة: -
 تحديد نؾع العبلقة بيؽ الزغؾط السيشية كالرضا الؾعيفي لدى أساتذة التربية البدنية كالرياضية. -
 التعرؼ عمى الزغؾط السيشية ألساتذة التربية البدنية كالرياضية. -
 البدنية كالرياضية في عل الزغؾط السيشية. معرفة الرضا الؾعيفي ألساتذة التربية -
 تحديد نؾع العبلقة بيؽ الزغؾط السيشية ألستاذ التربية البدنية كالرياضية كالرضا الؾعيفي. -
 الدراسة:  تداؤالت -
 التداؤل العام: -

 ما نؾع العبلقة بيؽ الزغؾط السيشية كالرضا الؾعيفي لدى أساتذة التربية البدنية كالرياضية؟
 الجزئية: التداؤالت -

 ماىي الزغؾط السيشية ألساتذة التربية البدنية كالرياضية؟ .1
 ىل أساتذة التربية البدنية كالرياضية راضؾف كعيفيا في عل ىذه الزغؾط السيشية؟ .2
 ىل ىشاؾ عبلقة بيؽ الزغؾط السيشية ألساتذة التربية البدنية كالرياضية كالرضا الؾعيفي؟ .3

 ج الؾصفي.السشي استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 أستاذ.( 100) تسثمت فيالدراسة:  عيشة -
 مكياس الزغؾط السيشيةم كاستبياف الرضا الؾعيفي. استخدـ الباحئالبحث:  أداة -
 
 

 الدراسة: نتائ  -
إف أسػػػاتذة التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية راضػػػيؽ فػػػي عسميػػػؼ مػػػؽ خػػػبلؿ العبلقػػػة مػػػع التبلميػػػذ  -

 كالرياضية.كتفاعميؼ أثشاء حرة التربية البدنية 
تػػربط أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية بػػندارتيؼ عبلقػػة غيػػر حدػػشة مسػػا تػػؤثر عمػػى أدائيػػؼ  -

 السيشي.
 أساتذة التربية البدنية كالرياضية غير راضييؽ كعيفيا في حياتيؼ السيشية برفة عامة. -
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ئػري يؾاجيػؾف إف أساتذة التربية البدنية كالرياضية لمتعميؼ الثانؾي ببعض كاليػات الغػرب الجزا -
 ضغؾطات ميشية تشعكس عمييؼ بالدمب في مردكد عسميؼ.

 الدراسة الرابعة: -8-1-4

 .4العدد ، جامعة السديمة، (، مجمة اإليدا  الرياضي2011) دراسة مدعؾد يؾرغدة دمحم وآخرون 
 عشؾان الدراسة: -

 الرضا الؾعيفي لسؤطري الشذاط البدني والرياضي لفئة ذوي االحتياجات الخاصة
 اليدف مؽ الدراسة: -
دراسػػة الرضػػا الكمػػي لسػػؤطري الشذػػاط البػػدني كالرياضػػي لػػذكي االحتياجػػات الخاصػػةم كرضػػاىؼ  -

عػػػؽ خسدػػػة عؾامػػػل ىػػػي: عػػػركؼ العسػػػل كالػػػزمبلء كاإلشػػػراؼ كالترقيػػػة كاألجػػػر كالتبلميػػػذم مسػػػا 
مػل يداعد عمى معرفػة جؾانػب الػشقص كالقػؾة فػي السشغؾمػة التربؾيػة كدرجػة اىتساميػا بيػذه العؾا

 التي تعتبر ضركرية لتحديؽ دافعية السؤطر نحؾ ميشتو.
 الدراسة:  تداؤالت -

 ما ىؾ مدتؾى الرضا الؾعيفي لسؤطري الشذاط البدني كالرياضي لذكي االحتياجات الخاصة؟
 السشيج الؾصفي. استخدـ الباحثيؽالدراسة:  مشي  -
 مؤطر.( 115) تسثمت فيالدراسة:  عيشة -
 استبياف لمرضا الؾعيفي. الباحثيؽاستخدـ البحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -
عػػدـ رضػػا مػػؤطري الشذػػاط البػػدني كالرياضػػي لػػذكي االحتياجػػات الخاصػػة عػػؽ معغػػؼ العؾامػػل  -

 الستسثمة في: عركؼ عسميؼم عركؼ أجؾرىؼم زمبلئيؼ في العسلم عامل اإلشراؼم التبلميذ.
 الخاصة كعيفيا.عدـ رضا مؤطري الشذاط البدني كالرياضي لذكي االحتياجات  -

 الدراسة الخامدة: -8-1-5

 .5العدد ، جامعة السديمة، مجمة اإليدا  الرياضي ،(2012دراسة بذير حدام وقالتي لزيد )
 عشؾان الدراسة: الرضا الؾعيفي لمسدير الرياضي وعالقتو يبعض الستايرات -
 اليدف مؽ الدراسة: -
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 الرياضييؽ العامميؽ في الجامعات.التعرؼ عمى مدتؾى الرضا الؾعيفي لدى السذرفيؽ  -
التعػػػرؼ عمػػػى عبلقػػػة كػػػل مػػػؽ متغيػػػرات العسػػػر كالسؤىػػػل العمسػػػي كسػػػشؾات الخبػػػرة بسدػػػتؾيات  -

 الرضا الؾعيفي لدييؼ.
 الدراسة:  تداؤالت -
 التداؤل العام: -

 ما مدتؾى الرضا الؾعيفي لدى السذرفيؽ الرياضييؽ العامميؽ في الجامعات؟
 التداؤالت الجزئية: -

فركؽ ذات داللة إحرائية في مدتؾيات الرضا الؾعيفي لمسذرفيؽ الرياضييؽ ىل ىشاؾ  .1
 العامميؽ في الجامعات تعزى لستغير العسر؟

ىػػػػل ىشػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية فػػػػي مدػػػػتؾيات الرضػػػػا الػػػػؾعيفي لػػػػدى السذػػػػرفيؽ  .2
 الرياضييؽ العامميؽ في الجامعات تعزى لستغير السؤىل العمسي؟

إحرػػػػائية فػػػػي مدػػػػتؾيات الرضػػػػا الػػػػؾعيفي لػػػػدى السذػػػػرفيؽ  ىػػػػل ىشػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات داللػػػػة .3
 الرياضييؽ العامميؽ في الجامعات تعزى لستغير الخبرة؟

 السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي. استخدـ الباحثافالدراسة:  مشي  -
 مذرؼ كمذرفة مؽ جامعة أـ البؾاقي.( 20)تسثمت في  الدراسة: عيشة -
 لمرضا الؾعيفي.استخدـ الباحثاف استبياف البحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -

مدػػتؾى الرضػػا الػػؾعيفي لػػدى السذػػرفيؽ الرياضػػييؽ كػػاف متؾسػػظا فػػي مجػػاالت العبلقػػة مػػع  -
 الزمبلء كالعبلقة مع اإلدارة السباشرةم كعركؼ العسل كطبيعتوم كالعبلقة مع الظبلب.

كالراتػػػب مدػػػتؾى الرضػػػا الػػػؾعيفي كػػػاف مػػػشخفض فػػػي مجػػػالي فػػػرص الترقيػػػة كالشسػػػؾ السيشػػػيم  -
 كالسكافآت.

 تفؾؽ مجاؿ الرضا عؽ العبلقة مع الزمبلء كالعبلقة مع اإلدارة السباشرة في مراتب أكلى. -
عدـ كجؾد فركؽ ذات داللػة إحرػائية تعػزى لمعسػر عمػى كافػة مجػاالت الرضػا الػؾعيفي فػي  -

سػشا الدراسة باستثشاء مجاؿ عركؼ العسل كطبيعتو فقد تبيؽ أف السذرفيؽ الرياضييؽ األكبػر 
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سػػشة فسػػا دكف  30سػػشة كػػانؾا أكثػػر رضػػا مػػؽ زمبلئيػػؼ فػػي الفئتػػيؽ األخػػرييؽ  40أكثػػر مػػؽ 
 سشة في مجاؿ عركؼ العسل كطبيعتو. 40-31ك

عػػدـ كجػػؾد فػػركؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي مجػػاالت العبلقػػة مػػع الػػزمبلءم كعػػركؼ العسػػل  -
عيػػرت فػػركؽ دالػػة  كطبيعتػػوم كفػػرص الترقيػػةم كالشسػػؾ السيشػػيم كالعبلقػػة مػػع الظػػبلبم بيشسػػا

إحرػػائياا فػػي مجػػالي العبلقػػة مػػع اإلدارة السباشػػرةم كالراتػػب كالسكافػػآت كلرػػالح حسمػػة شػػيادة 
 الساجدتير فأكثر.

كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية تعزى لستغير الخبرة عمى مدتؾى الرضا الؾعيفي لمسذرفيؽ  -
 السيشي.الرياضييؽ في مجالي عركؼ العسل كطبيعتوم كفرص الترقية كالشسؾ 

 الدراسة الدادسة: -8-1-6

 .12العدد ، جامعة الجمفة، (، مجمة السحترف2016) دراسة شرفي عامر
 عشؾان الدراسة: -

 الرياضية السشذ ت في العامميؽ لدى الؾعيفي بالرضا وعالقتو التشغيسي السشاخ
 اليدف مؽ الدراسة: -
 فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي السشػاخ بػيؽ العبلقػة عػؽ الكذػف فػي يتسثػل -

 .الرياضة السشذآت
 السشذػآت فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي الييكػل بػيؽ العبلقػة عمػى التعػرؼ -

 الرياضية.
 الرياضية. السشذآت في العامميؽ لدى الؾعيفي كالرضا الكيادة بيؽ العبلقة عمى التعرؼ -
 السشذػآت فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسيػة الكػيؼ بػيؽ العبلقػة عمػى التعػرؼ -

 .الرياضية
 الدراسة:  تداؤالت -
 التداؤل العام: -
 العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي السشػاخ بػيؽ إحرػائيا دالة ارتباطية عبلقة تؾجد ىل -

 الرياضية؟ السشذآت في
 التداؤالت الجزئية: -
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 لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي الييكػل بعػد بػيؽ إحرػائيا دالػة ارتباطيػة عبلقػة ىػل تؾجػد -
 الرياضية؟ السشذآت في العامميؽ

 فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا الكيػادة بعػد بػيؽ إحرػائيا دالػة ارتباطيػة عبلقػة ىػل تؾجػد -
 الرياضية؟ السشذآت

 في العامميؽ لدى الؾعيفي كالرضا التشغيسية الكيؼ بيؽ إحرائيا دالة ارتباطية عبلقة ىل تؾجد -
 الرياضية؟ السشذآت

 فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا العسػل طبيعة بيؽ إحرائيا دالة ارتباطية عبلقة ىل تؾجد -
 الرياضية؟ السشذآت

 الؾصفي. السشيج استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 الرياضات. الستعددة السركبات مدتذار في دكاكيؽ (34)تسثمت في الدراسة:  عيشة -
 الؾعيفي. الرضا التشغيسي كاستبياف السشاخ استبياف استخدـ الباحئالبحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -
 فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي السشػاخ بػيؽ إحرػائيا دالػة ارتباطية عبلقة تؾجد -

ياضيَّة زادت السشذأة في جيدا التشغيؼ كاف كدمَّسا ِإذ   السشذآت الرياضيةم ػا ندبة الرِ   العػامميؽ ِرضع
لد  التي األعساؿ عؽ  إليو. يشتسؾف  الذي بالتشغيؼ لثقتيؼ كذلػ إلييؼم تدؾكع

 فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا التشغيسػي الييكػل بػيؽ إحرائيا دالة ارتباطية عبلقة تؾجد -
 ال التشغيسػي الييكػل أفَّ  الرياضػيَّة السشذػآت فػي العػامميؽ معغػؼ يعتقػد ِإذ   السشذػآت الرياضػيةم

ميا التػي األعسػاؿ جػؾدة تحدػيؽ فػي أيزا يداعد بل السشذأةم طبيعة مع فقط يتشاسب  كػل   تقػدِ 
 طبيعتيا. حدب مشذأة

 السشذػآت فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا الكيػادة بػيؽ إحرػائيا دالػة ارتباطيػة عبلقػة تؾجػد -
ػمبي التػأثير دكف  األزمػات مػع التَّعامػل فػي مػرف  أسػمؾب   لمقائػد كػاف فكدمَّسػا الرياضػيةم  عمػى الدِ 
مَّسا قيادتيؼم عؽ رضاىؼ زاد العامميؽ  بيػا يقػؾـ مػا حػؾؿ كاضػحة كرؤيا نعغعر بدعدد  لمقائد كاف ككد
 الرياضية. لمسشذأة الحدؽ الدير كبالتالي مرؤكسيو كبيؽ بيشو الثِ قة زادت
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 الدراسات العر ية: -8-2

 الدراسة األول : -8-2-1

 .الدعؾدةة ماجيدتير، (، رسالة2002) الذيري  ةحي  يؽ دراسة عمي
 باإلنتاجية وعالقتو الؾعيفي عشؾان الدراسة: الرضا -
 اليدف مؽ الدراسة: -
 بسشظقػة الجسػارؾ مفتذػي لػدى األداء الدػائدم كمدػتؾيات الرضػا الػؾعيفي كاقػع عمػى التعػرؼ -

 .الرياض
 :كالؾعيفيػة الذخرػية لمستغيػرات كفقػا اإلنتاجيػة كمدػتؾى  الػؾعيفي الرضػا مدتؾى  عمى التعرؼ -

 العسػل كعػركؼ الػؾعيفي كاألمػؽ كالعسػر كالراتػب التعميسػي كالسؤىػل الخدمػة كسػشؾات الجػشس
 .العسل في كالتقدـ كالسرؤكسيؽ كالترقية الرؤساء بيؽ كالعبلقة

التؾصػػػل إلػػػى تؾصػػػيات يسكػػػؽ أف تدػػػاىؼ فػػػي تحدػػػيؽ مدػػػتؾى الرضػػػا الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػؾعفي  -
 الجسارؾ كبالتالي تحديؽ مدتؾى اإلنتاجية لدييؼ.

 الدراسة:  تداؤالت -
 ما مدتؾى الرضا الؾعيفي لدى مفتذي الجسارؾ بسشظقة الرياض؟ .1
مػػػا ىػػػي العؾامػػػل التػػػي تػػػؤثر عمػػػى مدػػػتؾيات الرضػػػا الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػؾعفي الجسػػػارؾ مشظقػػػة  .2

 الرياض؟
 ما مدتؾى اإلنتاجية لدى مؾعفي جسارؾ مشظقة الرياض؟ .3
م سػػػػشؾات الخدمػػػػػػػػةم السؤىػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػا ىػػػػؾ دكر بعػػػػض العؾامػػػػػػػػػػػػػػل الذخريػػػػػػػة لكػػػػل مػػػػؽ )الجشػػػػػػس .4

 العمسيم العسر( في مدتؾى الرضا الؾعيفي؟
مػػا ىػػؾ دكر بعػػض العؾامػػل الؾعيفيػػة )الراتػػػبم األمػػؽ الػػؾعيفيم عػػركؼ العسػػلم العبلقػػة بػػػيؽ  .5

الرؤسػػػػاء كالسرؤكسػػػػيؽم الترقيػػػػة كالتقػػػػدـ الػػػػؾعيفي( فػػػػي تعزيػػػػز الرضػػػػا الػػػػؾعيفي لػػػػدى مػػػػؾعفي 
 الجسارؾ؟

 السشيج الؾصفي كالؾثائقي كالسشيج الؾصفي االرتباطي. استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 مفتش جسركي.( 233)تسثمت في  الدراسة: عيشة -
 االستبياف. استخدـ الباحئالبحث:  أداة -
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 :الدراسة نتائ  -

 أي طرديػةم عبلقػة العبلقػة اإلنتاجيػةم ىػذه كمدػتؾى  الػؾعيفي الرضػا مدػتؾى  بيؽ عبلقة كجؾد -
 اإلنتاجية. زادت الرضا زاد كمسا

 مسػا الجسػارؾ مرػمحة في كاإلتقاف بالكفاءة ترتبط فبل الترقية أما العسلم بسحيط اإلنتاجية تأثر -
 .الرضا حاالت تقميل عمى يعسل

 كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية تعزى لستغير الجشسم حيئ يزداد الرضا عشد اإلناث. -
 سا تقدـ العسر قل الرضا.كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية تعزى لستغير الدؽم كم -
 كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية لرالح ذكي السرتبات العميا. -
 كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية يؾضح زيادة الرضا عشد فئات سشؾات الخدمة األقل. -
 كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية يؾضح زيادة الرضا عشد ذكي السؤىبلت الدنيا. -

 الدراسة الثانية: -8-2-2

 .، الدعؾدةةفيرسة مكتبة السمػ فيد الؾطشيةكتاب، (، 2002دراسة سيف يؽ صالح الدلبحي )
 عشؾان الدراسة: -

 أثر العؾامل الؾعيفية والفردةة عم  الرضا الؾعيفي وانعكاساتيا عم  كفاءة األداء
 اليدف مؽ الدراسة: -
محتػػػؾى العسػػػلم دراسػػػة أثػػػر العؾامػػػل الؾعيفيػػػة عمػػػى الرضػػػا الػػػؾعيفي كيذػػػسل ذلػػػػ: األجػػػؾرم  -

 جساعة العسلم الكيادة كاإلشراؼم الترقية كالتقدـ الؾعيفي.
دراسة أثر العؾامل الفردية عمى الرضػا الػؾعيفي كيذػسل ذلػػ: العسػرم السرتبػةم التعمػيؼم الخبػرةم  -

 التدريبم الحالة الزكاجية.
ضػػػػا تؾضػػػيح العبلقػػػػة بػػػيؽ الرضػػػػا الػػػػؾعيفي كاألداء كمعرفػػػة إلػػػػى أي مػػػػدى يػػػؤثر انخفػػػػاض الر  -

 الؾعيفي لمسؾعف عمى أدائو لعسمو.
اقتػػراح التؾصػػيات البلزمػػة لتحدػػيؽ مدػػتؾى الرضػػا الػػؾعيفي فػػي إمػػارة مشظقػػة الريػػاض كبالتػػالي  -

 تحديؽ مدتؾى األداء.
 الدراسة:  تداؤالت -
 التداؤل العام: -
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 إلى أي حد تؤثر العؾامل الؾعيفية كالفردية عمى رضا السؾعف كبالتالي عمى أدائو لعسمو؟
 اؤالت الجزئية:التد -
إلػػى أي حػػد تػػؤثر العؾامػػل الؾعيفيػػة عمػػى الرضػػا الػػؾعيفي فػػي إمػػارة مشظقػػة الريػػاض؟ كيذػػسل  .1

 ذلػ: األجؾرم محتؾى العسلم جساعة العسلم الكيادة كاإلشراؼم الترقية كالتقدـ الؾعيفي.
لػ: إلى أي حد تؤثر العؾامل الفردية عمى الرضا الؾعيفي في إمارة مشظقة الرياض؟ كيذسل ذ  .2

 العسرم السرتبةم التعميؼم الخبرةم التدريبم الحالة الزكاجية.
مػػا ىػػي آثػػار انخفػػاض الرضػػا الػػؾعيفي عمػػى أداء السؾعػػف فػػي إمػػارة مشظقػػة الريػػاض؟ كبعبػػارة  .3

أخرى: ىل السؾعف الذي يتستػع بسدػتؾى عػاؿ مػؽ الرضػا الػؾعيفي يتستػع أيزػا بسدػتؾى عػاؿ 
 مؽ األداء؟ كىل العكس صحيح؟

 السشيج الؾصفي التحميمي. استخدـ الباحئسة: الدرا مشي  -
 مؾعف. (100)عيشة عذؾائيةم تسثمت في الدراسة:  عيشة -
 االستبيافم كالسقابمة. استخدـ الباحئالبحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -
يذعر السؾعفؾف في إمارة مشظقة الرياض بسدتؾى متؾسط مؽ الرضا الؾعيفي العاـم كبسدتؾى  -

االحتػػراـ كالتقػػدير مػػؽ الػػزمبلءم كبسدػػتؾى مرتفػػع مػػؽ الرضػػا عػػؽ  عػػاؿ مػػؽ الرضػػا عػػؽ متغيػػر
الستغيػػػػرات التاليػػػػة: التعػػػػاكف الستبػػػػادؿ بػػػػيؽ زمػػػػبلء العسػػػػلم اعتػػػػراؼ الػػػػزمبلء بجػػػػدارة كجيػػػػػػػػػػؾد 
السؾعػػػفم تقػػػارب درجػػػات الثقافػػػة العمسيػػػة كالفكريػػػة لػػػزمبلء العسػػػلم االحتػػػراـ كالتقػػػدير مػػػؽ قبػػػل 

ء الػرأيم الحريػة كاالسػتقبلؿ فػي أداء العسػل مػع بقػاء السدػؤكلية الرؤساءم الفػرص الستاحػة إلبػدا
 عؽ نتائج العسلم كفاية الربلحيات كالدمظات السسشؾحة لمسؾعف لمكياـ بأعساؿ كعيفتو.

شػػػػعؾر السػػػػؾعفيؽ بسدػػػػتؾى متؾسػػػػط مػػػػؽ الرضػػػػا عػػػػؽ الستغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات التاليػػػػػػػػة: كفايػػػػػػػػػػة الراتػػػػب  -
مػػع السجيػػؾدم تحقيػػق كإشػػباع الؾعيفػػة لمظسؾحػػات الذخرػػيةم تػػؾافر  الذػػيريم مبلئسػػة الراتػػب

الفػرص الكتدػاب ميػارات جيػدة فػي العسػلم الفػرص الستاحػة لمكيػاـ بأعسػاؿ متشؾعػةم السدػػؤكلية 
التػػػي يحتؾييػػػا العسػػػلم الفػػػرص الستاحػػػة لمتجديػػػد كاإلبػػػداع فػػػي مجػػػاؿ العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم االستقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 

 تقدير اإلدارة إلنجازات العامميؽم العبلقة بيؽ الترقيات كزيادة السدؤكليات الؾعيفية. الؾعيفيم
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شعؾر السؾعفيؽ بسدتؾى مشخفض مػؽ الرضػا عػؽ الستغيػرات التاليػة: الػربط بػيؽ أداء السؾعػف  -
كالحؾافز كالعؾائد التي تعظى لوم تكافؤ الفرص بػيؽ الػزمبلء لمترقيػة فػي العسػلم الدػقف الزمشػي 

 لمترقية.
 ال يؾجد مدتؾى ضعيف مؽ الرضا عؽ أي متغيرات الرضا الؾعيفي. -
( بػػيؽ الرضػػا الػػؾعيفي العػػاـ 0,05كجػػؾد عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحرػػائية بسدػػتؾى معشؾيػػة ) -

 عؽ العؾامل الؾعيفية كبيؽ الرضا عؽ اإلنجازات العسمية كاألداء الؾعيفي.
الرضػػا عػػؽ العؾامػػل ( بػػيؽ 0,05معشؾيػػة ) كجػػؾد عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحرػػائية بسدػػتؾى  -

الؾعيفية )محتؾى العسلم جساعة العسلم الترقيػة كالتقػدـ الػؾعيفي( كبػيؽ الرضػا عػؽ اإلنجػازات 
 العسمية كاألداء الؾعيفي.

الرضػػا عػػؽ الركاتػػب ( بػػيؽ 0,05كجػػؾد عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحرػػائية بسدػػتؾى معشؾيػػة ) -
 عؽ اإلنجازات العسمية كاألداء الؾعيفي.ككذلػ عؽ الكيادة كاإلشراؼ كالرضا 

( بػػيؽ العؾامػػل الفرديػػة 0,05عػػدـ كجػػؾد عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحرػػائية بسدػػتؾى معشؾيػػة ) -
الرضػػػػا التاليػػػػة )العسػػػػرم السؤىػػػػلم الخبػػػػرةم التػػػػدريبم الحالػػػػة الزاكجيػػػػةم الراتػػػػب الذػػػػيري( كبػػػػيؽ 

 الؾعيفي.
الرضػػػا عػػػؽ لفرديػػػة سػػػالفة الػػػذكر كبػػػيؽ بػػػيؽ العؾامػػػل ا عػػػدـ كجػػػؾد عبلقػػػة ذات دالػػػة إحرػػػائيا -

 اإلنجازات العسمية كاألداء الؾعيفي.

 الدراسة الثالثة: -8-2-3

 .(، رسالة ماجدتير، جامعة اإلسكشدرية، مرر2011) دراسة مش  دمحم عبد الدالم خميل
دراســة تحميميــة لسعــالير الرضــا الــؾعيفي لــدى العــامميؽ بسدلريــة الذــباب عشــؾان الدراســة:  -

 بسحافغة اإلسكشدرية والرياضة
تيدؼ ىػذه الدراسػة إلػى تحميػل معػايير الرضػا الػؾعيفي لػدى العػامميؽ بسديريػة أىداف الدراسة:  -

  الذباب كالرياضة بسحافغة اإلسكشدرية كذلػ مؽ خبلؿ التعرؼ عمى:
 الذعؾر باألماف كاالستقرار الؾعيفي لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. -
 أك االكتفاء السالي لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. اإلشباع -
 تحقيق السكانة الؾعيفية لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. -
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 قبؾؿ سياسات كلؾائح العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. -
 العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية.تقبل نسط الكيادة كاإلشراؼ الدائد في  -
 الرضا عؽ عركؼ كبيئة العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. -
 التؾافق االجتساعي داخل بيئة العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية. -
 امميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية.قبؾؿ أساليب تقؾيؼ األداء الستبعة لدى الع -

 تداؤالت الدراسة:  -
 ما مدى شعؾر العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية باألماف كاالستقرار الؾعيفي؟ .1
 ما مدى اإلشباع أك االكتفاء السالي لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية؟ .2
 فية لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية؟ما مدى تحقيق السكانة الؾعي .3
 ما مدى قبؾؿ سياسات كلؾائح العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية؟ .4
مػػػػا مػػػػدى تقبػػػػل نسػػػػط الكيػػػػادة كاإلشػػػػراؼ الدػػػػائد فػػػػي العسػػػػل لػػػػدى العػػػػامميؽ بسديريػػػػة الذػػػػباب كالرياضػػػػة  .5

 باإلسكشدرية؟
 بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية عؽ عركؼ كبيئة العسل؟ما مدى رضا العامميؽ  .6
 ما مدى التؾافق االجتساعي داخل بيئة العسل لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية؟ .7
 ما مدى قبؾؿ أساليب تقؾيؼ األداء الستبعة لدى العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة باإلسكشدرية؟  .8

 السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي. استخدمت الباحثةالدراسة:  مشي  -
( 403) اختيػػرت العيشػػة بالظريقػػة العسديػػةم كتسثمػػت عيشػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة األساسيػػػػػػػةعيشــة الدراســة:  -

 فرد مؽ خارج عيشة البحئ األساسية. (34)فػػرداام كتسثمت عيشة الدراسة االستظبلعية في 
 ستبياف.اال استخدمت الباحثةالبحث:  أداة -
 

 الدراسة: نتائ  -
 الذعؾر باألماف كاالستقرار الؾعيفي.عدـ  -
 إشباع أك اكتفاء مالي مسا يؤثر سمبا عمى الرضا الؾعيفي لمعامميؽ.ال يؾجد  -
 العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة راضيؽ عؽ نغرة السجتسع لؾعيفتيؼ.  -
 كلؾائح العسل.قبؾؿ سياسات العاممؾف بسديرية الذباب كالرياضة يؤكدكف  -
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 بسديرية الذباب كالرياضة. عدـ تقبل نسط الكيادة كاإلشراؼ في العسل -
 الرضا عؽ عركؼ كبيئة العسل. -
 العامميؽ راضيؽ عؽ عبلقاتيؼ مع زمبلئيؼ العامميؽ داخل العسل.  -
 ال تعتسد عسمية تقؾيؼ األداء عمى أسس كمعايير مؾضؾعية كاضحة كمعركفة لجسيع العامميؽ. -
اإلدارة بشتػػػػػائج تقػػػػػؾيؼ األداء كتدػػػػػتخدميا فػػػػػي تػػػػػدعيؼ سياسػػػػػاتيا )التحفيػػػػػزم كالترقيػػػػػة  ال تدػػػػػتفيد -

 التدريبم كالتشقل...الخ(. 
 ال تدتخدـ اإلدارة مؤشرات مرنة في تقييؼ أداء العامميؽ.  -
 ال يتؼ تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميؽ بشاءا عمى نتائج تقييؼ األداء. -

 الدراسة الرابعة: -8-2-4

 .(، رسالة ماجدتير، جامعة اإلسكشدرية، مرر2014) سشبل محسؾد أحسد دراسة دمحم
 عشؾان الدراسة: -

 بسحافغة اإلسكشدرية والرياضة الذباب بسدلرية اإلداري  األداء لتظؾير مقترحة استراتيجية
 اليدف مؽ الدراسة: -

 الذػباب بسديريػة اإلداري  األداء لتظػؾير مقترحػة اسػتراتيجية كضػع إلػى الدراسػة ىػذه تيػدؼ
 :عمى التعرؼ خبلؿ مؽ كذلػ اإلسكشدرية بسحافغة كالرياضة

 الذػباب بسديرية اإلداري  باألداء ترتقي أف يسكؽ التي كالتيديدات كالفرص القؾة كالزعف نقاط -
 .اإلسكشدرية بسحافغة كالرياضة

 .اإلسكشدرية بسحافغة كالرياضة الذباب بسديرية اإلداري  لؤلداء االستراتيجية األىداؼ -
 اإلسكشدرية. بسحافغة كالرياضة الذباب بسديرية اإلداري  لؤلداء التشفيذية اإلجراءات -
 .اإلسكشدرية بسحافغة كالرياضة الذباب بسديرية اإلداري  لؤلداء الشجاح كمؤشرات تقييؼ -
 الدراسة: تداؤالت -
 الذػباب كالرياضػة بسديريػة اإلداري  لػؤلداء كالتيديػدات كالفػرص كالزػعف القػؾة نقػاط ىػي مػا .1

 اإلسكشدرية؟ بسحافغة
 اإلسكشدرية؟ بسحافغة كالرياضة الذباب بسديرية اإلداري  لؤلداء االستراتيجية ىي األىداؼ ما .2
 اإلسكشدرية؟ بسحافغة كالرياضة الذباب بسديرية اإلداري  لؤلداء التشفيذية ما ىي اإلجراءات .3
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 بسحافغػة كالرياضػة الذػباب بسديريػة اإلداري  لػؤلداء الشجػاح كمؤشػرات التقيػيؼ نغػاـ مػا ىػؾ .4
 اإلسكشدرية؟

 السدحي. باألسمؾب الؾصفي السشيج استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 مفحػؾص بشدػبة (435)عػددىؼ  حيػئ العذػؾائية العيشػة كفػق الظريقػة اختيار تؼالدراسة:  عيشة -

 مفحػؾص (35) فػي الدراسػة االسػتظبلعية عيشػة كتسثمػت مػؽ مجتسػع الدراسػةم( %  62.14)
 األساسية. البحئ عيشة خارج مؽ

 .االستبياف استخدـ الباحئ :البيانات جسر أدوات -
 نتائ  الدراسة: -
 :في تتسثل والرياضة باإلسكشدرية الذباب بسدلرية اإلداري  باألداء ترتقي أن ةسكؽ التي القؾة نقاط

 .حالياا  الستاحة كالبذرية السادية اإلمكانيات مع األىداؼ تشاسب -
 .السديرية في العالسيؽ لتأىيل تدريبية برامج كجؾد -
 .بالسديرية العامميؽ بتدريب لمقائسيؽ مشاسب لتحفيز نغاـ -
 : في باإلسكشدرية تتسثل والرياضة الذباب بسدلرية اإلداري  األداء عم  تؤثر التي الزعف نقاط

 .كالرياضة الذباب بسديرية العامميؽ لتدريب مؤىمة غير قيادات كجؾد -
 .كالرياضة الذباب بسديرية السختمفة كالبرامج لؤلنذظة الدميؼ التخظيط عدـ -
 .الجساعي العسل ركح إلى كالرياضة الذباب مديرية في العامميؽ يفتقد -
 :في تتسثل والرياضة باإلسكشدرية الذباب بسدلرية اإلداري  باألداء ترتقي أن ةسكؽ التي الفرص
 مرػر األخرى داخل السدني السجتسع كمؤسدات كالسديريات السديرية بيؽ جيدة عبلقات كجؾد -

 . الخبرات لتبادؿ الفرصة يتيح بسا كخارجيا
 .مدتؾى الجسيؾرية عمى كالرياضة الذباب مديريات مع متبادؿ تعاكف  عبلقة كجؾد -

 الدراسة الخامدة: -8-2-5

 .والتكشؾلؾجيا لمعمؾم الدؾدان (، رسالة ماجدتير، جامعة2015) دم بذيرآدراسة لؾسف حدؽ 
 العالي بالتظبيق التعميؼ مؤسدات في العامميؽ أداء عم  الؾعيفي الرضا عشؾان الدراسة: أثر -

 التكشؾلؾجيا لمعمؾم اإلمارات كمية عم 
 اليدف مؽ الدراسة: -
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 التعرؼ عمى الرضا الؾعيفي كالؾقؾؼ عمى مدبباتو. -
 في السؤسدات العامة كالخاصة. الؾقؾؼ عمى أىؼ العؾامل البيئية السؤثرة عمى أداء العامميؽ -
 تحقيق الرضا الؾعيفي كرفع مدتؾى األداء. في الحؾافز كدكرىا تؾضيح أىسية -
 دراسة العبلقة بيؽ الرضا الؾعيفي كاألداء كانعكاساتو عمى إنتاجية العامميؽ في السؤسدات. -
 الدراسة:  تداؤالت -

 السؤسدات؟ما ىؾ دكر نغاـ الحؾافز في زيادة أداء العامميؽ في  .1
 ىل تؤثر عركؼ كبيئة العسل عمى أداء العامميؽ؟ .2
 ما العبلقة بيؽ درجة الرضا الؾعيفي كبيؽ األداء الؾعيفي لمعامميؽ في السؤسدات ؟ .3

 السشيج الؾصفي التحميمي. استخدـ الباحئالدراسة:  مشي  -
 عامل. (81)عيشة عذؾائية البديظةم تسثمت في الدراسة:  عيشة -
 االستبياف. ـ الباحئاستخدالبحث:  أداة -
 الدراسة: نتائ  -

 الؾعيفي. كاألداء الحؾافز نغاـ بيؽ إحرائية داللة ذات عبلقة ىشالػ -
 تحميػل خػبلؿ مػؽ كذلػػ األداء زيػادة فػي كدكرىػا العسػل بيئػة عػركؼ أىسيػة الدراسػة بيشػت  -

 بيئػة عػركؼ متغيػر أىسيػة عمػى العيشػة مفػردات مؾافقة عمى دلت الؾصفيم كالتي اإلحراء
 بالسؤسدات. األداء في كدكرة العسل

 مػؽ كذلػػ الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي الرضػا بػيؽ العبلقػة درجػة أىسيػة عمػى الدراسػة أكػدت  -
 . األىسية ىذه عمى دلت التي الؾصفي التحميل نتائج خبلؿ

 أكضحت الدراسة أف ىشالػ اىتساـ اإلدارة بالشغافة مؽ أجل تؾفير جؾ مبلئؼ لمعسل. -
عمػػػى أىسيػػػة نؾعيػػػة األعسػػػاؿ التػػػي تؾكػػػل لمعامػػػلم كمػػػدى تأثيرىػػػا فػػػي األداء أكػػػدت الدراسػػػة  -

 الؾعيفي.
بيشػػػت الدراسػػػة أف أغمبيػػػة العػػػامميؽ فػػػي الكميػػػة يتستعػػػؾف بالجديػػػة كالثقافػػػة كالقػػػدرة عمػػػى تحسػػػل  -

 السدؤكلية.
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 التعميق عم  الدراسات الدابقة: -8-3

 بسؾضػؾع كالسرتبظػة الدػابقة لدراسػاتالسختمػف  الباحػئ فػي ىػذا الفرػل اسػتعراض خػبلؿ مػؽ
الكتػبم كالسجػبلتم كالرسػائل  مػؽ لسجسؾعػة العمسػي السدػح عسميػة بعػد جػاءت الحاليػةم كالتػي دراسػتشا

ؽ ػػػػػؾراهم كرسالتيػػػػ( دراسػات جزائريػة )أطركحػة دكت6العمسية في الساجدتير كالدكتؾراهم كتسثمت في: ستة )
( دراسػات عربيػة 5مجبلت عمسية محكسػػػػػػػة(م كخسدػة ) ( دراسات مشذؾرة في3رم كثبلثة )ػػػ( ماجدتي2)

م حيػػئ أف كػػل ىػػذه الدراسػػات سػػابقة ب(ماجدتيػػػػػػػػرم كدراسػػة كاحػػدة مشذػػؾرة فػػي كتػػارسػػائل ( 4)أربعػػة )
م كىذا مػا يػدؿ عمػى تشؾعيػا 2016إلى غاية سشة:  2002الذكر حديثة كمشذؾرة خبلؿ الفترة مؽ سشة: 

الزمشي كالجغرافيم كنبلحظ أف مختمف الدراسات الستظرؽ ليا في ىذا الفرلم فييا نػؾع مػؽ االخػتبلؼ 
(م حيػػئ طبقػػت األغمبيػػة مشيػػا سػػؾاء فػػي الدراسػػةفػػي معغسيػػا فيسػػا تعمػػق بسجػػاؿ الدراسػػة البذػػري )عيشػػة 

( أك فػػي السيػػداف السػػديريؽ فػػي مػػدارس التعمػػيؼ العػػاـم كاألسػػاتذةم كالسعمسػػيؽالسيػػداف التربػػؾي كاألكػػاديسي )
م كعسػػاؿ( كنجػػد قمػػة مشيػػا طبقػػت فػػي مجػػاؿ الذػػباب كالرياضػػة )العػػامميؽ مفتذػػي الجسػػارؾالرػػشاعي )ك 

لشذػػػػػاط البػػػػػدني كالرياضػػػػػي لفئػػػػػة ذكي االحتياجػػػػػات الخاصػػػػػةم بسديريػػػػػة الذػػػػػباب كالرياضػػػػػةم كمػػػػػؤطري ا
 م لكػؽ(كالسذرفيؽ الرياضييؽ العامميؽ في الجامعاتم كمدتذاري دكاكيؽ السركبات الستعػددة الرياضػات

دراستشػػػػا الحاليػػة سػػؾاء تعمػػق األمػػر  متغيػػرات بنحػػدى ليػػا عبلقػػػػػػػػة مباشػػػػػػػػرة مختمػػف الدراسػػات الدػػابقة
ػػػػػل الرضػػػػا الؾعيفػػػػػي أك الستغيػػػػر التػػػابع األداء الػػػؾعيفيم كنجػػد أف ىشػػػاؾ مجسؾعػػػة مػػػؽ بػػالستغير السدتق

يم كقػػػد ارتػػػبط ذلػػػػ فييػػػا بستغيػػػرات أخػػػرى مثػػػل: الدافعيػػػةم ػا الؾعيفػػػػػػػػؾع الرضػػػػػالدراسػػػات درسػػػت مؾض
أما عػؽ  إلخمكفاعمية الشذاط الرياضي السدرسيم كالدمػػػؾؾ التشغيسيم كاإلنتاجية... كالزغؾط السيشيةم 

ػػل الدراسػػات الدػػابقة التػػي تػػؼ عرضػػيام  مؾضػػؾع األداء الػػؾعيفي فقػػد ارتػػبط ارتبػػاط كثيػػق بالرضػػا فػػي جد
حيػػئ تػػػؼ فييػػػا دراسػػػة الرضػػػا الػػػؾعيفي ألسػػاتذة التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية كعبلقتػػػو بػػػأدائيؼم كػػػذلػ أداء 

ألداء الػػؾعيفي فػػي الجامعػػة العػػامميؽ فػػي مؤسدػػات التعمػػيؼ العػػاليم كرضػػا األسػػتاذ الجػػامعي كعبلقتػػو بػػا
الجزائريةم كأثر العؾامل الؾعيفية كالفردية عمى الرضا الؾعيفي كانعكاساتيا عمػى كفػاءة أداء السػؾعفيؽم 

 كالرياضة باإلسكشدرية مرر. الذباب بسديرية اإلداري  األداء لتظؾير كاقتراح استراتيجية
ة الذكر إلى إبػراز أىسيػة مؾضػؾع لفاألجشبية سازائرية كالعربية أك كقد سعت مختمف الدراسات الج

الرضا الؾعيفي كعبلقتو أك تأثيره عمى أداء العامميؽم كضركرة تحدػيؽ عػركفيؼ كالكذػف عػؽ الشقػائص 
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الستؾفرة في ميداف عسميؼم كذلػ مؽ خػبلؿ عسميػات تقيػيؼ األداء الػؾعيفيم كالشتػائج التػي تؾصػمت إلييػا 
 تؾصيات كاالقتراحات ترب في مرمحة العامميؽ.تمػ الدراساتم كتقديؼ جسمة مؽ ال

ــ"(م ك2008) "دةـؾد دمحم يؾرغـــمدعــ"ككذػػفت نتػػائج الدراسػػات الدػػابقة لكػػل مػػؽ:  ـــارة ساميـجب  "ةـ
ــاوي ســحشؾن "(م ك2008) (م عػػؽ عػػدـ كجػػؾد رضػػا كعيفػػي لػػدى األسػػاتذةم كسػػا كذػػفت 2009) "العر 

( عػػؽ عػػدـ رضػػا مؤطػػػػػري الشذػػػػػػاط البػػدني كالرياضػػي 2011) "مدــعؾد دمحم يؾرغــدة وآخــرون "دراسػػة 
( التػي تؾصػمت إلػى 2011) "مش  دمحم عبد الدـالم خميـل"لػػػذكي االحتياجػػػات الخاصةم باستثشاء دراسة 

أف العامميؽ بسديرية الذباب كالرياضة راضيؽ عؽ نغرة السجتسع لؾعيفتيؼم كعؽ عركؼ كبيئػة العسػلم 
فقػد  (2012) "بذـير حدـام وقالتـي لزيـد" دراسةمبلئيؼ العامميؽ داخل العسلم أما كعؽ عبلقاتيؼ مع ز 
مدػػتؾى الرضػػا الػػؾعيفي لػػدى السذػرفيؽ الرياضػػييؽ كػػاف متؾسػػظا فػػي مجػػاالت العبلقػػة تؾصػمت إلػػى أف 

م كمشخفض في بمع الزمبلء كالعبلقة مع اإلدارة السباشرةم كعركؼ العسل كطبيعتوم كالعبلقة مع الظبل
فػػرص الترقيػػػة كالشسػػؾ السيشػػػيم كالراتػػب كالسكافػػػآتم بيشسػػا تفػػؾؽ مجػػػاؿ الرضػػا عػػػؽ العبلقػػة مػػػع مجػػالي 

 الزمبلء كالعبلقة مع اإلدارة السباشرة في مراتب أكلى.
ال يؾجػػد  أنػػو (2002) "ســيف يــؽ صــالح الــدلبحي" كسػػا بيشػػت نتػػائج الدراسػػات الدػػابقة لكػػل مػػؽ

 "سـشبل محسـؾد أحسـد دمحم" ؾعيفيم كذىبت دراسػةمدتؾى ضعيف مؽ الرضا عؽ أي متغيرات الرضا ال
الجسػاعيم فيسػا  العسػل ركح يفتقػدكف إلػى كالرياضػة الذػباب مديريػة فػي العػامميؽ إلػى أف (2014)

 بػيؽ ةػإحرائيػ ةػػػدالل ذات عبلقػة ػػىشالػ ( إلػى أف2015) "رـدم بذيـآؽ ـلؾسـف حدـ" تؾصمت دراسػة
 زيػادة فػي كدكرىػا العسػل بيئػة عػركؼ أىسيػة ذات الدراسػة كاألداء الػؾعيفيم كسػا بيشػت زػػػالحؾاف اـػنغػ

 الؾعيفي. كاألداء الؾعيفي الرضا بيؽ العبلقة درجة أىسية عمى األداءم كأكدت
لقػػػد اسػػػتخدمت معغػػػؼ الدراسػػػات الدػػػابقة أداة االسػػػتبياف لجسػػػع البيانػػػات باسػػػتثشاء دراسػػػة كػػػل مػػػؽ 

(م فقػد اسػتخدمؾا باإلضػافة الػى 2008) "جبـارة سـامية" (م كدراسػة2002) "سيف يؽ صـالح الـدلبحي"
كعفت كل الدراسػات الدػابقة السػشيج الؾصػفي كاختمفػت فقػط فػي األسػمؾب الستبػع ذلػ أداة السقابمةم كقد 

 في ذلػ.
 انيػػػػػػػالسكالبذػػػػػػري ك ا ػػػػػػػئ مجاليػة مػػػػؽ حيػػػػػػػػػػات الدابقػػػػػػكسػػػػا تختمػػػػف دراسػػػػتشا الحاليػػػػة عػػػػؽ الدراس

ا عمى مدتؾى قظاع الذباب كالرياضة بؾالية بدكرةم كتختمف أيزػا حيئ قاـ الباحئ بتظبيقي كالزمانيم
الدراسػات السظبقػة عميػوم كىػذا  مػؽ ناحيػةقمػة فيو في كؾنيا ركزت عمى ىذا السجاؿ البذري الذي يؾجد 
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ما لؼ تركز عميو معغػؼ الدراسػات الدػابقةم األمػر الػذي دعػا الباحػئ إلػى خػؾض غسػار البحػئ فػي ىػذا 
 السؾضؾع. 
 :ىي االستشتاجات مؽ بسجسؾعة الخركج يسكؽ ىذه الدراسات خبلؿ كمؽ

 دراستشا الحالية. في الحاؿ ىؾ كسا الؾصفيم السشيج أتبعت الدراسات ىذه غالبية -
الحاليػة )الرضػا الػؾعيفي/األداء  الدراسػة متغيػرات بأحػد عبلقػة ليػا السعركضػة الدراسػات كػل -

 . الؾعيفي(
 الدراسػة فػي السدػتخدمة األداة  حيػئ مػؽ الدراسػات السػذكؾرة غالبيػة مػع تتفػق الحاليػة الدراسػة إف -

السيدانيػػػة كىػػػؾ االسػػػتبياف السؾجػػػو سػػػؾاء لكيػػػاس الرضػػػػػػػػػػا الػػػؾعيفي أك تقيػػػيؼ األداء الػػػؾعيفي لػػػدى 
 .كالسقابمة عمى أدكات أخرى  اعتسدت ىشاؾ بعض الدراسات أف السدراءم غير

مػل الرضػا الػؾعيفيم كفػي دراسػتشا الحاليػة قػد لعؾا مختمفػة تقدػيسات إلػى ذىبػت معغؼ الدراسات إف -
تػػػؼ االعتسػػػاد عمػػػى سػػػتة عؾامػػػل كذلػػػػ بشػػػاءا عمػػػى رأي لجشػػػة الخبػػػراء فػػػي دراسػػػتشا لبشػػػاء اسػػػتبياني 

 .-(3السمحق رقؼ )-الدراسةم كسا ىؾ مؾضح في 
 جػرطبيعػة كعػركؼ العسػلم كاألكػاآلتي:  عؾامػل الرضػا الػؾعيفي تشاكلػت الدػابقة الدراسػات جػل -

م التبلميذالعبلقة مع ك  مكالعبلقة مع الزمبلءكاإلشراؼم  ماإلدارةك كالشسؾ السيشيم كالترقيةم كالحؾافزم 
  ػيم ...إلخ.األمؽ الؾعيفك 
األداء الػؾعيفي لػدى األسػاتذة أك مػؾعفي اإلدارات السختمفػةم كقػل  تشاكلػت الدػابقة الدراسػات أغمبية -

كالسشذػػآت الرياضػػيةم كىػػؾ مػػا حػػتؼ عميشػػا بشػػاء اسػػتبياف مػػا تػػؼ التظػػرؽ فييػػا إلػػى مػػدراء السؤسدػػات 
لتقيػػػػػػيؼ األداء الػػػػػػؾعيفي يحػػػػػػاكي الؾاقػػػػػػع كذلػػػػػػػ بشػػػػػػاءا عمػػػػػػى رأي لجشػػػػػػة الخبػػػػػػراء كنتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة 

 االستظبلعية.
أخػرى ترقػى بالبحػئ العمسػي  بدراسػات الكيػاـ ضػركرة إلػى تؾصػياتيام فػي الدراسػات أغمبيػة تذػير -

 ا نتفق فيو سؾاء.كالحرؾؿ عمى نتائج أخرىم كىؾ م
إف الباحػػئ يأمػػل فػػي نيايػػة دراسػػتو الحاليػػة أف يكػػؾف قػػد قػػدـ دراسػػة مؾضػػؾعية تتؾافػػق مػػع التقػػدـ 
كالتظػػػؾر الحاصػػػل فػػػي مجػػػاؿ البحػػػئ العمسػػػي عسؾمػػػام كالدراسػػػات السيدانيػػػة فػػػي ميػػػداف عمػػػـؾ كتقشيػػػات 

اجػة الفعميػة لزيػادة فاعميػة م كيحاكي بيػا الحاإلدارة الرياضية خاصكبذكل الشذاطات البدنية كالرياضية 



 االطار العام للدراسة الفصل التمهيدي
 

59  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  ء الوظيفيالرضا الوظيفي ابألداعالقة   ص

 

الرضا الؾعيفي كتشسية األداء الؾعيفي لدى مدراء السؤسدات كالسشذآت الرياضيةم مدتفيدا مػؽ مختمػف 
 الدراسات كالبحؾث الدابقة في ىذا السجاؿ.

 الدابقة: الدراسات مؽ الباحث استفادة جؾانب -8-4

إف الدراسػػات الدػػابقة بسثابػػة إلقػػاء الزػػؾء عمػػى كثيػػر مػػؽ السعػػالؼ التػػي تفيػػد كتشيػػر الظريػػق أمػػاـ 
دراستشا الحاليةم حيئ حاكؿ الباحئ تؾعيف كافة الجيػؾد الدػابقة لمؾصػؾؿ إلػى تكػؾيؽ فكػرة عامػة عػؽ 

الخظػػة  اإلطػػار الشغػػري لمدراسػػة الحاليػػةم كتذػػخيص دقيػػق لمسذػػكمة كمعالجتيػػا بذػػكل شػػسؾليم كلتحديػػد
 الشتائج.كتفدير كالسشيج ككذلػ أدكات جسع البيانات ككيفية عرض كمشاقذة 

 التالية: فسؽ خبلؿ تحميل مختمف الدراسات الدابقة تؼ االستفادة مشيا في الشقاط
 .بالسؾضؾع عبلقة ليا التيكالبحؾث كالدراسات  كالسراجع الكتب مؽ العديد عمى التعرؼ -
 لمدراسة.اثراء اإلطار الشغري  -
 .مدراسةل السشاسبسشيج ال اختيار -
 اختيار أدكات جسع البيانات السشاسبة. -
 قدرة الباحئ عمى ترسيؼ استسارة االستبياف كتحديد السحاكر الرئيدية بيا. -
 .السيدانية لمدراسة السشاسبة اإلحرائية كاألساليب الستبعة اإلجراءات تحديد -
تحديػد الخظػؾات اإلجرائيػػة التػي يجػػب إتباعيػا فػي معالجػػة البيانػاتم كتػػدعيؼ الشتػائج كمشاقذػػتيا  -

 .كالدراسات في ضؾء نتائج ىذه األبحاث
 مشاقذة كعرض الشتائج في ضؾء ما تؾصل إلييا الباحثؾف سابقا. -
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 د:ــــيتسي

اليامة فػي  الدراساتك السؾاضيع السدتجدة  يعتبر مؽ بيؽ أىؼ الؾعيفي الرضا أف مؾضؾع شػ ال
 يؤكػد مػا كمياديشػو السختمفػةم كىػذا ومجاالتػ فػي إلييػا التعػرض يػتؼ مػا كثيػرا التػي مجاؿ البحئ العمسػيم

 باعتباره يعشى بسجاؿ العسل. ؽ تظرقؾا إلى ىذا السؾضؾعالذيكالسختريؽ مؽ الباحثيؽ  العديد عميو
 االرتيػاح مػؽ عاليػة درجػة تحقيػق يتظمػب نؾعػو كػاف أيػاا  العسػل نجػاح كلػديشا قشاعػة راسػخة أف

 كاالقتشاع كالرابة بالعسل لدى العاملم كىذا ما أكدتو مختمف الدراسات التي طبقت في ىذا السجاؿ.
 داخػل العػامميؽم لػدى الرفاليػة يحقػق ألنػو مىػذا األخيػر سػسات أىػؼ مػؽ الػؾعيفي الرضػا تبركيع

كتعػزز لديػو  مإنتاجيتػو عمػى تػشعكس معشؾيػة دالالت لػو أف كسػا فييػام يعسمػؾف  التي السؤسدة أك السشذأة
 الرابة في العسل كالتحفيز كالشذاط كلديو انعكاسات خارج العسل أيزا.

 السؤسدػة أك السشذػأة فيسػا فػي السػدير سػعادة عػؽ مباشػر بذػكل يعبر قد الرضا أف نجد كبالتالي
 يحقػق كبػذلػ راباتػوم كإشػباعطسؾحاتو  تحقيق يعشي مسا مياـم مؽ إليو يؾكل أك ما عسل مؽ بو يقؾـ

 عػدة اسػتعراض خػبلؿ مػؽ الػؾعيفي الرضػا مؾضػؾعفػي ىػذا الفرػل  نتشػاكؿ كسػؾؼم سعادتو كاسػتقراره
 اػػػػػػػػالرض ؾـػػػػا الػؾعيفيم كمفيػػػػػػة عػؽ الرضػػػػػػػػػلسحػة تاريخيتقػديؼ  :كىػي السؾضػؾع ىػذا ضػسؽ نقػاط

السؤسدػات  مػدراءيفيم كعؾامػل الرضػا لػدى الؾعيفيم كخرائص الرضا الؾعيفيم كعؾامل الرضا الػؾع
ات الرضػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػؾعيفيم كنغريػػػػػػػػػػقيػػػػاس الرضم ك ييفػػػػػػالؾعا ػة الرضػػػػػػػػػػػػػػػةم كأىسيػػػػػػػػآت الرياضيػػػػػػػػػػػكالسشذ

 .خبلصة الفرلالرضا الؾعيفيم كمذاكل عدـ الرضا الؾعيفيم كختاما  كقياسالؾعيفيم 
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 الؾعيفي: لسحة تاريخية عؽ الرضا -1

الرضػا يػتؼ أف مؽ مشغػؾر  م حيئ تؼ دراستويعؾد تاريخ الرضا الؾعيفي إلى أكائل القرف العذريؽ
ىػػذه الشغػػرة مؾجػػؾدة فػػي ك تحديػػده مػػؽ خػػبلؿ خرػػائص معيشػػة لمؾعػػائف كخرػػائص بيئػػة العسػػل نفدػػيام 

كمختمػف الدراسػات فػي مرػانع  "تـالمؾرك ىـاوزر"األدبيات مشػذ الدراسػات األكلػى التػي قػاـ بيػا كػل مػؽ 
كيدترف إلكتريػ في ىؾثؾرفم كتتبع ىذه الدراسات االفتراض بأنو عشد كجؾد مجسؾعة معيشة مػؽ شػركط 

سػػيتبع ذلػػػ مدػػتؾى معػػيؽ مػػؽ الرضػػا الػػؾعيفيم كتعتبػػر دراسػػات ىؾثػػؾرف أىػػؼ عسميػػة بحػػئ فػػي  العسػػل
م كقػػد تػػؼ إنجازىػػا فػػي مرػػشع كيدػػترف األبعػػاد اإلندػػانية لمعبلقػػات الرػػشاعية فػػي أكائػػل القػػرف العذػػريؽ

خػػػبلؿ الدػػػشؾات  (1924)إلكتريػػػػ لميؾاتػػػف فػػػي شػػػيكاغؾ بالؾاليػػػات الستحػػػدة األمريكيػػػة مػػػع بدايػػػة عػػػاـ 
 داد الكبير.األكلى مؽ الك

ريؽ ػػػػػػػػػػػػػػػحيػػػئ أنذػػػأ مرػػػشع ىؾثػػػؾرف قدػػػؼ لؤلبحػػػاث الرػػػشاعية فػػػي أكائػػػل عذػػػريشيات القػػػرف العذ
سػػؾعفيؽ تجػػارب الستكذػػاؼ التػػأثيرات السختمفػػة لغػػركؼ العسػػل عمػػى (م كطػػؾر مػػدراء شػػؤكف ال1920)

 السعشؾيات كاإلنتاجية.
كتجػػدر اإلشػػارة أف "تػػأثير ىؾثػػؾرف" يذػػير إلػػى حالػػة يكػػؾف فييػػا إدخػػاؿ شػػركط تجريبيػػة مرػػسسة 

كقػد أشػار تػأثير ىؾثػؾرف األكلػي  ملتحديد الجؾانب البارزة لمدمؾؾ نتيجة لتغييػر الدػمؾؾ الػذي تػؼ تحديػده
إلػػى مبلحغػػة أف إنتاجيػػػة العسػػاؿ ازدادت مػػع مػػػركر الؾقػػت مػػع كػػػل اخػػتبلؼ فػػي عػػػركؼ العسػػل التػػػي 

 أدخمتيا التجارب.
ػػا إلػػى بدايػػة عمػػؼ الػػشفس التظبيقػػي ىػػذه  مكسػػا نعرفػػو اليػػؾـ كسػػا يذػػير تظػػؾر دراسػػات ىؾثػػؾرف أيزا

رضػػػػػا الػػػػػؾعيفي الستعمػػػػػق ببيئػػػػػة العسػػػػػل كالترػػػػػسيؼ الدراسػػػػػات السبكػػػػػرة تذػػػػػير إلػػػػػى كالدة البحػػػػػئ عػػػػػؽ ال
 1.إلنتاجيةكا

 تيػارات مثػل مثميػا عمسيػة كتيػارات بسراحػل مػر قػد الػؾعيفي الرضػا يبقػى التاريخيػة الشاحيػة مػؽ
 فمكل لؤلحداثم العاـ بالتؾجو خاص مدار عؽ تعبر معيشة فترات تذكل كىي كغيرىام كالكيادة التشغيؼ
 ىي السظركحة اإلشكالية أف عتبارا  عمى العمسية البحؾث مدار تؾجيو في تؤثر التي خرائريا مرحمة

                                                        
1 Resheske MG. A descriptive study of job satisfaction and its relationship with group 

cohesion (A Research Paper for the Master of Science Degree, University of Wisconsin-

Stout Menomonie), 2001: 9-10. 
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 بسختمف اإلندانية فالعمؾـ بالزمؽم مقارنة قميمة كىي الشغريات أك بالسدارس عشيا تعبر مرحمية إشكالية
 خػبلؿ مػؽ آخػركفم كركاد "فيبـرك مفـالؾلك ممـالؾ إلتـؾن ك ،تـالمؾر" ذكػر عػؽ تدػتغشي ال تخرراتيا
 اتجاىػات باسػؼ الرسػسيؾف  الشػاطقؾف  يعتبػركف  فيػؤالء يؾجييػا الػذي الشغػري  اإلطػار لتػاريخ عرضػيا
 1.ىؤالء عؽ يدتغشي ال بدكره الؾعيفي لمرضا التاريخي الشغري  كاإلطار السعاشةم السرحمة كإشكاليات

 الػدكؿ فػي الحػالي القػرف  بدايػة مشػذ لمعػامميؽ الػؾعيفي الرضػا بسؾضػؾع االىتسػاـ كقػد تزايػد
 كالء لزػساف الرػشاعيةم الثػؾرة مشػذ السدػتسرة اإلدارة سحػاكالتب االىتسػاـ ذلػػ معػرد كلعػل ةمػػػػػػػػػػالستقدم
 تحكيقػو فػي مكذػؾفاا بػات الػؾالء ىػذا أف إال بيػام يعسمػؾف  التػي السؤسدػات ألىػداؼ كتأييػدىؼ العػامميؽ
 السشافدػة كحػدة التقشيػةم اسػتخداـ كزيػادة السؤسدػاتم حجػؼ فػي السدػتسر التزايػد بيشيػا مؽ عديدة لعؾامل
 .اإلدارية القرارات عمى الؾاضح كتأثيرىا العسالية كاألجيزة الشقابات قؾة زيادة إلى باإلضافة الستزايدةم
 تؾاجػو كجعميػا العاممػةم القػؾى  عمػى الدػيظرة عمػى كقػدرتيا اإلدارة سػمظة مػؽ أضػعف مػا كىػذا
 أىػداؼ لتحقيػق العػامميؽم جانب مؽ كالؾالء اإليجابيم التعاكف  ضساف كيفية في متسثمة أساسيةم مذكمة

 .مياميا أداء مؽ يسكشيا بسا لدمظتيا الذرعية إيجاد أك كبشاء السؤسدةم
 كأحػد الػؾعيفي الرضػا بدراسػة االىتسػاـ زيػادة فػي سػببا مجتسعػة الدػابقة العؾامػل كانػت كقػد
 الرضػا مؾضػؾع كأصػبح اإلدارةم مػع كتعػاكنيؼ العػامميؽ كالء تحقػق التػي اإلداريػة األدكات أك األسػاليب
 كعمػؼ اإلدارة عمسػاء جانػب مػؽ كالعسميػة العمسيػة لمدراسػة تعرضػت التي السؾضؾعات أكثر مؽ الؾعيفي
 2االجتساع كغيرىا. كعمؼ الشفس

كالؾاقػع أف اىتسػػاـ اإلدارة بالجانػب السعشػػؾي لؤلفػراد يعػػد مػػؽ التحػؾالت الحديثػػة فػي مجػػاؿ دراسػػات 
إذ كػػاف كػػل مػػا ييػػؼ اإلدارة فػػي الساضػػي ىػػؾ أف يكػػؾف أداء األفػػراد  مشػػؤكف السػػؾعفيؽإدارة األفػػراد كإدارة 

إال أف الدراسػػػات  ممرضػػػيام كال ييػػػؼ بعػػػد ذلػػػػ أف يكػػػؾف األفػػػراد راضػػػيؽ عػػػؽ أعسػػػاليؼ أك غيػػػر راضػػػيؽ
مى كجيات نغر األفرادم كذلػ نتيجػة عاإلدارية بدأت مع مظمع القرف الحالي تيتؼ بذكل أكثر بالتعرؼ 

اسػػات العديػػدة التػػي أجريػػت فػػي مجػػاؿ الدػػمؾؾ اإلندػػاني فػػي اإلدارة كغمبػػت السػػدخل الدػػمؾكي عمػػى لمدر 
كمػػؽ ثػػؼ بػػدأت اإلدارة فػػي كضػػع البػػرامج التػػي تيػػدؼ إلػػى تشسيػػة  مدراسػػات إدارة األعسػػاؿ كاإلدارة العامػػة

                                                        
م رسػػػالة محـــددات الرضـــا الــؾعيفي لـــدى العامـــل الجزائـــري فـــي إطـــار نغريـــة دافيـــد ماكيالنـــد لمدافعيـــةبػػؾكذف نبيمػػػةم  1

 .26م ص 2006/2007الجزائرم ماجدتيرم جامعة قدشظيشةم 
 الجزائػػػػػرم م أطركحػػػػػة دكتػػػػػؾراهم جامعػػػػػة بدػػػػػكرةمالرضـــــا الـــــؾعيفيالعالقـــــات اإلندـــــانية وأثرىـــــا عمـــــ  بؾنػػػػػؾة عمػػػػػيم  2

 -بتررؼ-. 110م ص 2015/2016
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كردكد  الؾسػػائل كاألسػػاليب السؤديػػة إلػػى اكتذػػاؼ كتفدػػير مذػػاعر كأحاسػػيس كعؾاطػػف كرابػػات األفػػراد
الفعل لدييؼم كطرح الخظط التي تيدؼ إلى تخفيف ردكد الفعل الدمبية لدى األفراد كتشسيتيؼ كالسحافغة 

كىػذا يػؾحي بػأف الرضػا الػؾعيفي مدػألة ميسػة بالشدػبة لؤلفػرادم ذلػػ  معمى الركح السعشؾيػة العاليػة لػدييؼ
كاالجتساعيم كسا أف الرضػا يػرتبط أف رضا الفرد عؽ كعيفتو يعد األساس األكؿ لتحقيق تؾافقو الشفدي 

 1بالشجاح في العسل.
( كمػػا أطمػػق عميػػو 1900) "دريػ تــالمؾريــفر "كيعػػؾد الفزػػل فػػي بدايػػة دراسػػة ىػػذا السؾضػػؾع إلػػى 

 :ىي نذكرىا فرضيات عمى بحؾثو بشا الذيالسادية( كىؾ  حركة اإلدارة العمسية )دراسة الحؾافز
 األجر. زيادة ىؾ العسل صاحب مؽ العامل يظمبو ما أىؼ إف -
 .تكمفة بأقل اإلنتاج زيادة ىؾ العامل مؽ العسل صاحب يظمبو ما أىؼ إف -
 صاحب مؽ لكل األداء عؽ كالرضا االرتياحم إلى التشغيؼ داخل الكيادي الشسط يؤدي أف البد -
 .كالعساؿ العسل

 بزيػادة كطيػدة عبلقػة ذات عديػدة لستغيػرات ةػػػػػػػػػدراس مػؽ ةػػػػػالعمسي اإلدارة ةػػػػػحرك بػو تػػػقام كمػا
 أي كالعسػاؿم العسػل صػاحب مػؽ كػل يرضػي فعػاؿ تشغػيؼ تحقيػق إلػى تيػدؼ كميػا كانػت ةمػػػػػػػػػاإلنتاجي
 كالرضا؟ االرتياح لتحقيق العسل بغركؼ الستعمقة العؾامل في نتحكؼ كيف

 اإلندػانية العبلقػات إىسػاؿ أف إال الغػرضم ليػذا خدمة الستغيرات مؽ العديد إلى التظرؽ  تؼ كلقد
 2.اإلندانية العبلقات بسدرسة تعرؼ جديدة حركة عيؾر إلى أدى الؾعيفي الرضا إحداث في كدكره

 ليمتحق بعد ذلػ عدد كبير مؽ الباحثيؽ كالعمساء في دراسة مؾضؾع الرضا الؾعيفي.
 مفيؾم الرضا الؾعيفي: -2

كالسخترػػؾف فػػي كضػػع تعريػػف مؾحػػد لمرضػػا الػػؾعيفي )الرضػػا عػػؽ العسػػل أك  البػػاحثؾف اختمػػف 
 ةالكبلسػيكيإلى السدارس الخاصة بيػؼ بػيؽ إما الرضا السيشي(م كذلػ نغرا لعدة أسباب كاعتبارات ترجع 

سػػؾاء كػػاف  يػػامجالاخػػتبلؼ فػػي دراسػػاتيؼم ك  الشغريػػات السعرفيػػة التػػي يعتسػػدكنيابػػاختبلؼ  كأكالحديثػػةم 

                                                        
م مظبؾعات مكتبة السمػػ الرضا الؾعيفي لمعامميؽ في السكتبات الجامعية بالسسمكة العر ية الدعؾدةةسالؼ   الدالؼم  1

 .35م ص 1997/1417م الرياضم (23) فيد الؾطشيةم الدمدمة األكلى
 -بتررؼ–. 26م ص مرجع سبق ذكرهنبيمةم  بؾكذف 2
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دراسػتشا  خػبلؿ مػؽكسػشحاكؿ الػذي تخػتص بػو الدراسػة  ...إلخمأك صشاعي تربؾي أك  إداري  اقترادي أك
 الرضا الؾعيفي.  ماليةعرض مجسؾعة مؽ السفاليؼ كالتعريفات التي تبرز بذكل عاـ كتؾضح الحالية 

 تظؾر مفيؾم الرضا الؾعيفي: -2-1
عبػر مؾاقػف صػشاعية كعػركؼ  شيد مفيـؾ الرضا الؾعيفي تظؾرا ممسؾسام باستخداماتو الستعددة
 "إلتـــــؾن مـــــالؾ"عػػػػػد ي م حيػػػػػئاجتساعيػػػػػة كاقترػػػػػادية مختمفػػػػػةم تػػػػػأثرت باالتجاىػػػػػات الفكريػػػػػة السعاصػػػػػرة

(E.Mayo) (1880-1949 أكؿ السيتسػػػػيؽ بدراسػػػػػة الرضػػػػا الػػػػػؾعيفي مػػػػؽ خػػػػػبلؿ تجػػػػارب مرػػػػػانع )
مفيػػـؾ الرضػػا  األكلػػى( بالؾاليػػات الستحػػدة األمريكيػػةم كقػػد كعفػػت البحػػؾث كالدراسػػات 1927) ىػػاكثؾرف 

بدءا بأبحاث  كسحرؾ لمتكيف الشفدي كاالجتساعيم مؽ خبلؿ العبلقة بيؽ سسات الذخرية كاالتجاىات
 كغيره. (Mc.Murry, 1932) "مؾري  ماك"

كسحػػػػػ الرتفػػػػاع  كسػػػػا اسػػػػتخدمت مدرسػػػػة العبلقػػػػات اإلندػػػػانية مفيػػػػـؾ الػػػػركح السعشؾيػػػػة لمعػػػػامميؽ
إلػػػػى تقؾيػػػػة الدافعيػػػػة كالذػػػػعؾر  مرػػػػدر اإلحدػػػػاس بالرضػػػػا الػػػػؾعيفي لػػػػدييؼةم بحيػػػػئ يرجػػػػع ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلنتاجي

مػػؽ البػػاحثيؽ األكائػػل الػػذيؽ عػػالجؾا الرضػػا الػػؾعيفي كاتجػػاه يزػػؼ  "ىؾ ــؾك"كيعػػد  مباإلشػػباع لحاجػػاتيؼ
تثيػػر لػػدى الذػػخص شػػعؾرا بالرضػػا عػػؽ عسمػػوم فزػػبل عػػؽ  عؾامػػل كشػػركطا بيئيػػة كفدػػيؾلؾجية كنفدػػية

مػػؽ  التػػي كانػػت تيػػدؼ إلػػى تحديػػد الرضػػا عػػؽ العسػػل (R.S.Uhrbrock, 1934) ىربػػركؾإ  بحػػؾث
ؾيػػة لمراضػػيؽ كغيػػر الراضػػيؽ عػػؽ عسميػػؼم ثػػؼ انتقمػػت إلػػى دراسػػات مقارنػػة بػػيؽ رضػػا ئخػػبلؿ الشدػػبة الس
م كتمتيػا كسحاكلػة لتحدػيؽ عػركؼ العسػل رضػاككػذا تحميػل مرػادر الرضػا كسػؾء ال العامميؽ عؽ ميشيؼ
 التي تؾصمت إلى تحديد عؾامل الرضا الؾعيفي كالتالي: (1958تذياؿ لمتأميؽ )دراسة شركة بركد 

 االعتزاز بجساعة العسل. .1
 الذعؾر بالرضا الشاتج عؽ طبيعة العسل. .2
 درجة االندماج في الذركة كاالعتزاز بيا. .3
الرضا عؽ األجر الحالي كالسترقبم كالسركز الحالي كالستؾقع مػؽ الذػركةم حيػئ أثبتػت الشتػائج  .4

 1كجؾد عبلقة بيؽ االعتزاز بجساعة العسل كالكفاية اإلنتاجية.

                                                        
م مخبر تظبيقات عمـؾ الشفس كعمـؾ التربية مؽ أجل التشسية في الجزائػرم جامعػة كىػرافم الرضا عؽ العسل  بالرابحم  1

 -بتررؼ- .74-73م ص.ص 2011الجزائرم  ديؾاف السظبؾعات الجامعيةم
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شػػػسمت الخرػػػائص الفرديػػػة  فقػػػد كضػػػع ثبلثػػػة أبعػػػاد لمرضػػػا (Blum.M, 1956) "يمـــؾم"أمػػػا 
كعشاصػػر العسػػػل ثػػؼ العبلقػػػات االجتساعيػػةم كنػػػؾه بتػػػأثير الفػػركؽ الفرديػػػة عمػػى الرضػػػا فػػي حػػػاالت شػػػدة 

 عتبػػػرا  (V.Vroom, 1964) "مرو ــــــف ؾرـفكتـــ"اعم غيػػػر أف ػػػػػػػػؾح كاإلشبػؾى الظسػػػػات كمدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرغب
يعكػػس عػػدـ الرضػػا  اتجاىػػا ايجابيػػا يػػربط التؾجيػػو الؾجػػداني لمعػػامميؽ بػػأدكارىؼ فػػي العسػػلم بيشسػػا الرضػػا

الحػػؾافز  –محتػػؾى العسػػل  –كحػػدد أبعػػاد الرضػػا بالعؾامػػل التاليػػة: االتجػػاه نحػػؾ اإلدارة  االتجػػاه الدػػمبي
 عركؼ العسل.  –زمبلء العسل  – ةفرص الترقي –السالية 

( فػػي دراسػػتيا الببميؾغرافيػػة بػػيؽ سػػشؾات A. P. Aكتؾصػػمت الجسعيػػة األمريكيػػة لعمػػؼ الػػشفس )
بحثا مؽ رسائل عمسية ككتػب كمقػاالت عالجػت الرضػام كبمغػت ( 111)إلى إحراء ( 1967-1972)

 اػػػػػػػػػػا عػػؽ الرضػػػػػمؾضؾع( 3350)حػػؾالي  (1972)إلػػى  (1957)بػػيؽ  رة مػػاػػػػػػػػػػات فػػي الفتػندػػبة الدراسػػ
 مؽ خبلؿ اتجػاىيؽ أساسػييؽ الؾعيفيكالسؤكد أف معغؼ الدراسات الدابقةم قد عالجت الرضا  مالؾعيفي
 :ىسا

I. :بحيػػئ يذػػكل الرضػػا  تشػػاكؿ الرضػػا عػػؽ العسػػل كغػػاىرة أحاديػػة ذات بعػػد كاحػػد االتجــاه األول
 كانبثق عؽ ىذا االتجاه نسؾذجيؽ مختمفيؽ: الغاىرةكعدموم طرفي نكيض لذات 

 بدراسة الستغيرات الستعمقة بذخرية الفرد كأثرىا في الرضا. ىتؼا  :الشسؾذج األول -
 اقترر لبحئ العؾامل السرتبظة ببيئة العسل. :الشسؾذج الثاني -
II. :ال يسثل  الؾعيفيباعتبار أف الرضا  كغاىرة ذات بعديؽ عالج الرضا الؾعيفي االتجاه الثاني

عػػدـ الرضػػام إذ أف انعػػداـ مرػػدر مػػؽ مرػػادر الرضػػا يػػؤدي إلػػى دنػػؾ درجتػػو كلكػػؽ أثػػره ال 
 يرل إلى درجة عدـ الرضا.

كنغػػػػرا ألىسيػػػػة الرضػػػػا الػػػػؾعيفي كتػػػػأثيره فػػػػي الرفػػػػع مػػػػؽ الكفايػػػػة اإلنتاجيػػػػةم فقػػػػد تجػػػػاكزت كثافػػػػة 
سػػػشة  الػػػؾعيفيعػػػؽ مؾضػػػؾع الرضػػػا  الدراسػػػات كالبحػػػؾث التػػػي أجريػػػت فػػػي مجػػػاؿ عمػػػؼ الػػػشفس اإلداري 

دراسػػػةم حيػػػئ مكشػػػت السػػػدراء مػػػؽ تذػػػخيص بيئػػػة العسػػػل كالكذػػػف عػػػؽ  (3000)أكثػػػر مػػػؽ ( 1976)
 لػباعتبػػار أف الرضػػا الػػؾعيفي تقيػػيؼ شػػامل لمعسػػم االرتيػػاح كاالسػػتياء كالتحقػػق مػػؽ الحاجػػة إلػػى التػػدريب
  1ىدييا التغيير السظمؾب. التي يتؼ عمى يتدشى مؽ خبللو تحديد الجؾانب اإليجابية كالدمبية

                                                        
 -بتررؼ–. 75-74م ص.ص مرجع سبق ذكره  بالرابحم  1
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 الػذي نحػؾ العسػل الفػرد بيػا يذػعر التػي الؾجدانيػة السذػاعر مػؽ مجسؾعػة بأنػو :"السالكي" عرفوك 
 الفرد يترؾر الذي مدى اإلشباع عؽ تعبر كىي ايجابيةم أك سمبية تكؾف  قد السذاعر كىذه حالياا يذغمو
ا يحقػق عسمػو أف الفػرد ترػؾر كػاف ككمسػا ومعسمػ مػؽ يحققػو نػوأ  كانػت كمسػا لحاجاتػو كبيػراا  لػو إشػباعا

 عسمػو أف الفػرد ترػؾر كمسػا كلكػؽ عػؽ عسمػو راضػياا كػاف كمسػا أي ايجابيػةم العسػل ىػذا نحػؾ مذػاعره
  1عسمو. عؽ راض غير كاف كمسا أية سمبي العسل نحؾ ىذا مذاعره كانت كمسا اإلشباع ىذا مؽ يحرمو

فآت التي يحرل عمييػا السؾعػف لسدػتؾى قدرتػو ابأنو: مدى مؾافقة السك "يؾتر ولؾلر"عرفو بيشسا 
"ردة فعػػل السؾعػػف العاطفيػػة أك : كىشػػاؾ مػػؽ حػػدد مفيػػـؾ الرضػػا الػػؾعيفي عمػػى أنػػو مككفائتػػو الخدميػػة

نقظػة التعػادؿ مػا بػيؽ  :نػوأبيشسا تشغػر اإلدارة إلػى مفيػـؾ الرضػا الػؾعيفي عمػى  مالتقييسية نحؾ كعيفتو"
 لسخرجات.السدخبلت كا

ف الرضا الؾعيفي ما ىؾ إال مجسؾع السذاعر الؾجدانية كالسؾقف العػاـ أ "الحسيري "يرى في حيؽ 
(attitude toward the job) إشػباع حاجػات كرابػات الفػرد العامػل  كالذػعؾر الشفدػي بالقشاعػة فػي

 2لمعسل.كالؾالء كاالنتساء ( morale)كتؾقعاتو عؽ الؾعيفةم مع ارتفاع الركح السعشؾية 
 عرفػو الػذي م(1976) "لـؾك" ىػؾ تعريػف الؾعيفي لمرضا استخداما األكثر البحثي التعريفف إك 

 3.الؾعيفية" الخبرات أك الؾعيفة تقييؼ عؽ ناجسة إيجابية أك مستعة عاطفية بأنو: "... حالة
يدػتسده  الػذي الكمػي الرضػا فػي يتسثػل األبعػاد متعدد مفيؾـ الؾعيفي الرضا "الذسالمة" اعتبركقد 

 مػؽ ككػذلػ إلشػرافيؼم يخزػع الػذيؽ كمػؽ معيػا يعسػل التػي العسػل جساعػة كمػؽ كعيفتػو مػؽ الفػرد
 4.فييا يعسل التي كالبيئة السؤسدة
 .الؾعيفي لمرضا مؾحد تعريف تحديد فيكالسخترؾف  الباحثؾف  أختمف كلقد

                                                        
 فـي الؾطشيـة الشجـاح جامعـة التدريدـية فـي الييئـة أعزـاء لـدى الـؾعيفي الرضـا درجـةمشرػؾرم  مرػظفى مجيػد 1

 .801م ص 2010م فمدظيؽم 1العدد  م 12السجمد اإلندانيةم العمـؾ سمدمة -بغزة  األزىر جامعة م مجمةفمدظيؽ
أفكــار حدلثــة ورؤيــة  –فــي صــشاعة الفشــادق ىشدســة الســؾارد البذــرية مؾفػػق عػػدناف الحسيػػري كأمػػيؽ أحسػػد السػػؾمشيم  2

 .170-169م ص.ص 2010م دار إثراء لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 1م ط مدتقبمية
3 Saari LM, Judge TA. Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource 

Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, 

The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources 

Management. 2004 Dec;43(4): 396. 
 البحػر جامعػة م مجمػةاألردنيـة الساليـة وزارة فـي العـامميؽ أداء عمـ  وأثـره الـؾعيفي الرضـاالذػسايمةم  محسػؾد أحسػد 4

 -بتررؼ–. 64م ص 2015ديدسبر  الدؾدافمم 8 العدد األحسرم
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عبػارة عػؽ مجسؾعػػة  يعتبػر مدػألة الرضػػا الػؾعيفي (Hoppock) "ىؾ ــؾك"فػنف  "ىاشـؼ"حدػب ك 
مؽ االىتسامات بالغركؼ الشفدػية كالساديػة كالبيئيػة كالتػي تحسػل السػرء عمػى القػؾؿ برػدؽ: "أنشػي راض 

 عػؽ يشػتج كأنػو أعسػاليؼ تجػاه العػامميؽ مذػاعر عػؽ عبػارة بأنػو الػؾعيفي الرضػا كيعرؼ 1مفي كعيفتي"
 لبلتجاىػات محرمة أنو كسا كعائفيؼ مؽ عميو يحرمؾا أف يشبغي كلسا مليؼ تقدمو الؾعيفة لسا إدراكيؼ
 كمزايػا لػػػػػػالعس تشغػيؼ فػي اإلدارة بدياسػة كالستسثمػة مبالعسػل الستعمقػة مختمػف العشاصػر نحػؾ الخاصػة
 كالتقدير. كاالعتراؼ كانجازه العسل كمدؤكليات األماف بالعسل مالسؤسدة في لػػػالعس

 بعػض يػرى  حيػئ مأكجػو عػدة كلػو مركػب مفيػؾـ العسػل عػؽ الػؾعيفي الرضػا مفيػؾـ أف كسػا
 األىسيػة يعظػؾف  كآخػركف  بالرضػام الخاصػة السحػددات أحد ىؾ العامميؽ حاجات إشباع أف السختريؽ
 ؼػيػػبعزمػع  ؽػالعامميػ تػربط التػي الرػداقة كأكاصػر ركابػط مثػلم ةػػػػػػػػػاالجتساعي الجؾانػب لػبعض
 الػذي اإلشػراؼ كنسػط رؤسػائيؼ مػؽ السرؤكسػيؽ مؾقػف إلػى الرضػا مدػتؾى  يرجع مؽ كمشيؼ ضمػػػػػػػػػػالبع

 فزل العسل محيط في تكامميا كمدى بالذخرية الخاصة االعتبارات يعظي مؽ كىشاؾ لوم يخزعؾف 
 .الرضا ىذا تحقيق

 يدتسده الذي الكمي الرضا في يتسثل األبعاد متعدد مفيؾـ الؾعيفي الرضا أف القؾؿ يسكؽ كعميو
 مػؽ ككػذلػ إلشػرافيؼم يخزػع الػذيؽ كمػؽ معيػا يعسػل التػي العسػل جساعػة كمػؽ كعيفتػو مػؽ الفػرد

 في كاستقراره اإلنداف لدعادة دالة ىؾ الؾعيفي الرضا فنف كباخترار فييام يعسل التي كالبيئة السؤسدة
 2.لحاجاتو كإشباع كفاء مؽ العسل ىذا لو يحققو كما عسمو
 الرضا عؽ العسلم مؽ خبلؿ ثبلثة أبعاد مؽ الرضا كىي: (Gritez) "غريتز"يعرؼ ك 

ــراتي: . أ كيتعمػػق بػػاألحؾاؿ الشفدػػية كالظبيعيػػة ألداء الفػػردم كيتزػػسؽ العسػػل كالسكػػاف كاليػػؾاء  الرضــا ال
 السظمق كالتستع بسذاركة الزمبلء.

ــداخمي: . ب كيحرػػل مػػؽ الدػػعادة التػػي يحققيػػا نذػػاط العسػػل الجػػذابم كالتحقػػق مػػؽ القػػدرات  الرضــا ال
 اإلحداس باإلنجاز.ك 
 كيتسثل في السكافآت عؽ العسلم مثل السرتبات كالعبلكات كغيرىا. الرضا الخارجي: . ت
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كالؾاقع أف تعريف الرضا عؽ العسل يختمف باختبلؼ الشغريات كاآلراءم فأحيانا يفدر بسعشى الركح 
السكافػأة كغيرىػام السعشؾيةم كفي بعض الحاالتم يعتبػر نتيجػة كلػيس سػببام كػأثر مػؽ آثػار التػدريب أك 

كيرى اتجاه آخرم إضافة عسل بديلم كسؤثر في الرضا عؽ العسلم حيئ يدتسر السؾعػف راضػيا عػؽ 
 1عسمو إلى أف يرادؼ شغبل آخر يؾفر لو مزيدا مؽ االرتياح.

اط مباشػػػر بالعسػػػل كبسػػػدى يتزػػػسؽ الرضػػػا الكمػػػي عػػػؽ العسػػػلم جسمػػػة عؾامػػػل متفاعمػػػةم ذات ارتبػػػ
يحققيػام كىػي عمػى الشحػؾ التػالي: الرضػا عػؽ اإلشػراؼ كاإلدارة ع الرضػا عػؽ  شباعات التياالالسشافع ك 

األجػػػر ع الرضػػػا عػػػؽ فػػػرص الترقػػػي ع الرضػػػا عػػػؽ جساعػػػة العسػػػل ع الرضػػػا عػػػؽ عػػػركؼ العسػػػلم أمػػػا 
كيعكػػس الرػػؾرة التػػي يأخػػذىا السذػػرفؾف كالرؤسػػاء كالػػزمبلء عػػؽ العامػػلم كتحػػدده  اإلرضػػاء أك الكفايػػة
 .كفاية كإنتاجية العامل

 –الولر ك يؾرتر"كرغؼ التأييد الذي القتو ىذه الفرضيةم مؽ بعض البحؾث مثل دراسات كل مػؽ 
ف نتؾى الػػػػؾعيفيم فػػػػػا عػػػػؽ السدػػػػػػػػػػػػػؾى الرضػتػػػػػم بتأكيػػػػد االرتبػػػػاط الظػػػػردي بػػػػيؽ مد"ؽــــــستال –د ـإناالنــــ
ؽ الفشػػػػي ػػػػػػكالتكؾيات ػػػػػػتجاىالخػػػػتبلؼ اال ات أخػػػػرى لػػػػؼ تحرػػػػل عمػػػػى معػػػػامبلت ارتبػػػػاط عاليػػػػةػػػػػػػػػػػدراس
مػؽ خػبلؿ الرضػا عػؽ جانػب معػيؽ دكف  يجؾز عسميػا الحكػؼ بؾجػؾد رضػا كمػي م كبالتالي الؽػػػػػػػػػػػػػػلمعاممي

باقي الجؾانب األخرى لمعسػلم حيػئ تػؤدي قػدرات األفػراد الستفاكتػة عمػى التكيػف كالظسػؾح إلػى اخػتبلؼ 
 رضا عالي ة عمى التكيف كالقشاعةدرجة الرضا عؽ عشاصر العسلم إذ يبدي العاممؾف ذكك القدرة العالي

 ات محدكدة عمى التكيف.سيزكف بقدر مؽ أكلئػ الذيؽ يت عؽ جؾانب العسل
 وػػػػػػػػػاح فيػػػػػاف الشجػػػػػػد أساسػػي لزسػػػػػػػزازه بػػوم كبعػػػػػػػو كاعتػػػػػحػػب العامػػل لعسم الػػؾعيفييعكػػس الرضػػا 

يدفعػو لبػػذؿ مزيػد مػػؽ الجيػد كالتقميػػل مػؽ األخظػػاء كالرفػػع مػؽ اإلنتاجيػػة كتحدػيشوم مقابػػل مػا يشجػػر عػػؽ 
خظػػػاء كارتفػػػاع الغيابػػػات كتعػػػدد الذػػػكاكي كالتسػػػارض عػػػدـ الرضػػػا الػػػؾعيفي مػػػؽ سػػػمبياتم مثػػػل كثػػػرة األ

كغيرىػا مػؽ الغػؾاىر الدػػيئة التػي قػد تشتذػر بػػيؽ العػامميؽم مدػببة ليػؼ التعاسػػة كعػدـ الرضػا عػؽ الحيػػاة 
 كميا.
ل ػػػف كػاف التكيػف يذسإيعتبػر الرضػا الػؾعيفي مػؽ أىػؼ مغػاىر التؾافػق السيشػيم ك  الرضا والتكيف: -

ألنو ال يدؿ عمػى الدػؾاء أك التؾافػقم فػالتؾافق يعشػي الرضػا كالعكػس غيػر  الرضاإال أنو ال يعشي  اػالرض
تحكيقػا لمرضػا عػؽ الػشفس كتخفيػف التػؾتر  فالتكيف ىؾ كسيمة أك عسميػة إشػباع لحاجػات الفػردم صحيح
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 اتػػػػػػؽ كتحقيػػق الرغبػػػػػػػػػػةم حيػػئ يتحقػػق التؾافػػق بنجػػادة التعامػػل مػػع اآلخريػػػػػػػػالشاشػػع عػػؽ الذػػعؾر بالحاج
يذػاىد  كلتفادي الغػركرم حيػئ يذػبو السغػركر بالذػخص الؾاقػف فػؾؽ قسػة جبػل إرضاء لمشفس كاآلخريؽ

اا. الشاس كىؼ في األرض صغاراا  مع كيركنو قزع
1 

بأنػو: حرػيمة العؾامػل الستعمقػة بالعسػل الرضػا الػؾعيفي  "سـترون "قػد عػرؼ ل  "البارودي"حدػب 
 2في بدء يؾمو دكف أي غزاضة.كالتي تجعل الفرد محبا لو كمكببل عميو 

لقد كرد مفيؾـ الرضا الؾعيفي في التراث اإلسبلمي كذلػ عشدما أشار القرآف الكػريؼ إلػى الجػزاء ك 
العغيؼ كالفؾز الكبير الذي يفؾز بػو الرػادقيؽ السؾحػديؽ بػربيؼ مػؽ خػبلؿ حرػؾليؼ عمػى رضػا   عػز 

 قاؿ تعالى: 3كجل عشيؼم
 4.}111سظرة ادل ئفة  يي  {( َينَفُع الصََّاِدِقيَن ِصِدُقُهِن... ذَِٰلَك اْلَفِىُش اْلَعِظيُنَقاَل اللََُّه هََٰرا َيِىُم )

يتحػػدث السؾعفػػؾف دائسػػا عػػؽ مػػدى مػػا يتحقػػق ليػػؼ مػػؽ رضػػا كعيفػػيم كىػػؼ يػػؤدكف أعسػػاليؼ كقػػد 
ؼ مػع ػػػػػػػػػػػػالتبلحوم ذلػ أنو كسيمتيا فػي ػػػػػػػكىذا الرضا الؾعيفي ىؾ الذي تدعى اإلدارة إلى تحكيق ماليؾمية

الرضا الؾعيفي ما ىؾ كائؽ مقارنة بسا يشبغي  بأف كآخركف  (Hiniman) "ىيشيسان"السؾعفيؽم كيعرؼ 
 أف يكؾف مؽ عشاصر تحقق الرضا لمسؾعفيؽم كىي:

 سياستيا في الركاتبم كالترقيات كاألمؽ الؾعيفي. مثبل :كمسارستيا اإلدارية السؤسدةسياسة  -1
 إجساال. السؤسدةزمبلئيؼ في العسل أك أعساؿ  -2
 نؾعية العسل الذي يقؾمؾف بأدائو. -3

إف اتجاه السؾعف نحؾ كعيفة أك عسػل لػو األثػر فػي سػمؾكياتو مػؽ حيػئ االلتػزاـ بالػدكاـ كالتعميسػات 
 5كاالستسرار بالخدمة.
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بأنػو الذػعؾر الشػاتج كػرد فعػل تجػاه مػا يحرػل عميػو الفػرد مػؽ كعيفتػوم  "حالقك مييؾب" يعرفػوك 
مقارنػػػة بسػػػا يتؾقػػػع الحرػػػؾؿ عميػػػو مػػػؽ اجسػػػالي عؾامػػػل الرضػػػا الستاحػػػةم كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ قيامػػػو بػػػأداء 

 1كعيفتو أثشاء فترة حياتو الؾعيفية.
مختمػف عبػارة عػؽ  ؾىػ مالتعريف اإلجرائي السشاسب لمرضا الػؾعيفي فػي دراسػتشا الحاليػةأما عؽ 
السػدير فػي قظػاع الذػباب كالرياضػة نحػؾ كعيفتػو الحالة الشفدػية التػي يذػعر بيػا ك كاألحاسيس السذاعر 

راضل عمػى أنيػا تحقػق لػو مختمػف احتياجاتػو كراباتػوم كتػؾفر لػو جػؾا مػؽ  بػذلػ التي يعسل بيػام كيكػؾف 
قارنػة ببكيػة الؾعػائف فػي القظاعػات كتكفل لو العػيش الكػريؼ م مالراحة كالظسأنيشة في العسل مع الزمبلء

 األخرى.العسؾمية 

 خرائص الرضا الؾعيفي: -3
  يسكؽ أف نحدد أىؼ خرائص الرضا الؾعيفي فيسا يمي:

أشػػار الكثيػػر مػػؽ البػػاحثيؽ فػػي ميػػداف الرضػػا الػػؾعيفي إلػػى تعػػدد  تعــدد مفــاليؼ طــرق الكيــاس: -3-1
التعريفػػػات كتبايشيػػػا حػػػؾؿ الرضػػػا الػػػؾعيفي كذلػػػػ الخػػػتبلؼ كجيػػػات الشغػػػر بػػػيؽ العمسػػػاء الػػػذيؽ تختمػػػف 

 مداخميؼ كأرضياتيؼ التي يقفؾف عمييا.
لػؾعيفي غالبػا مػا يشغػر إلػى أف الرضػا ا الشغر إلـ  الرضـا الـؾعيفي عمـ  أنـو مؾضـؾ  فـردي: -3-2

ف مػػا يسكػػػؽ أف يكػػؾف رضػػا لذػػػخص قػػد يكػػػؾف عػػدـ رضػػػا لذػػخص آخػػػر نفػػػ منػػو مؾضػػػؾع فػػرديأعمػػى 
كقػد انعكػس ىػذا كمػو عمػى  مفاإلنداف مخمؾؽ معقد لديو حاجات كدكافع متعددة كمختمفة مؽ كقت آلخر

 تشؾع طرؽ الكياس السدتخدـ.
نغػرا لتعػدد كتعقيػد  اإلندـاني:الرضا الؾعيفي لتعمـق بالعدلـد مـؽ الجؾانـب الستداخمـة لمدـمؾك  -3-3

كتػػداخل جؾانػػب الدػػمؾؾ اإلندػػاني تتبػػايؽ أنساطػػو مػػؽ مؾقػػف آلخػػر كمػػؽ دراسػػة ألخػػرىم بالتػػالي تغيػػر 
نتائج متشاقزة كمتزاربة لمدراسات التي تشاكلت الرضا ألنيا ترؾر الغركؼ الستبايشة التي أجريت في 

 2عميا تمػ الدراسات.

                                                        
ــي نػػزار مييػػؾب كبظػػرس حػػبلؽم  1 ــات العامــةمقدمــة ف م ص 2004/2005م مشذػػؾرات جامعػػة دمذػػقم سػػؾريةم العالق
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م 1 م طتخظـيط السدـار الـؾعيفيخبراء السجسؾعػة العربيػة لمتػدريب كالشذػر تحػت إشػراؼ محسػؾد عبػد الفتػاح رضػؾافم  2
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ــة مــؽ الق -3-4 ــؾل:الرضــا الــؾعيفي حال يتسيػػز الرضػػا الػػؾعيفي بأنػػو حالػػة مػػؽ القشاعػػة  شاعــة والقب
كعػػػؽ إشػػػباع الحاجػػػات كالرابػػػات  مكالقبػػػؾؿ ناشػػػئة عػػػؽ تفاعػػػل الفػػػرد مػػػع العسػػػل نفدػػػو كمػػػع بيئػػػة العسػػػل

كالظسؾحاتم كيؤدي ىذا الذعؾر بالثقة في العسل كالؾالء كاالنتساء لو كزيادة الفاعمية في األداء كاإلنتاج 
 عسل.لتحقيق أىداؼ ال

حيػئ يعػد الرضػا الػؾعيفي  لمرضا عؽ العسل ارتباط بدياق تشغـيؼ العسـل والشغـام االجتسـاعي: -3-5
فيكذػػف عػػؽ نفدػػو فػػي تقػػدير  ميػػر السحبؾبػػة السرتبظػػة بالعسػػلغمحرػػمة لمعديػػد مػػؽ الخبػػرات السحبؾبػػة ك 

كيدػػػتشد ىػػػذا التقػػػدير بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى الشجػػػاح الذخرػػػي أك الفذػػػل فػػػي تحقيػػػق  مالفػػػرد لمعسػػػل كإدارتػػػو
 األىداؼ الذخرية كعمى الظريقة التي يقدميا لمعسل كإدارة العسل في سبيل الؾصؾؿ إلى ىذه الغايات.

إف رضػا الفػرد عػؽ  يؽ ليس دليال عم  رضاه عؽ العشاصر األخـرى:عرضا الفرد عؽ عشرر م -3-6
كسػا أف مػا قػد يػؤدي لرضػا  مسثػل ذلػػ دليػل كػافي عمػى رضػاه عػؽ العشاصػر األخػرى عشرر معػيؽ ال ي

كذلػػػػػ نتيجػػػػة الخػػػػتبلؼ حاجػػػػات األفػػػػراد  مفػػػػرد معػػػػيؽ لػػػػيس بالزػػػػركرة أف يكػػػػؾف لػػػػو نفػػػػس قػػػػؾة التػػػػأثير
 1كتؾقعاتيؼ.
 نقػاط خػبلؿ مػؽ لمرضػا الػؾعيفي شؾعيػةال خرػائصال ىػذه فػي البحػئ السخترػؾف  تشػاكؿ كلقػد
 السفاليؼم كتسثمت فيسا يمي: مؽ غيره مع الؾعيفي لمرضا االختبلؼ كنقاط االلتقاء

 في يدخل مشو الشفؾر أك السيشة أك العسل تقبل كاف كمسا :السيشية واالتجاىات الؾعيفي الرضا -أ 
 الرضا في أيزا تؤثر السيشية االتجاىات تكؾيؽ في تؤثر التي العؾامل فنف مختمف ماالتجاىات إطار

 معيشة بجؾانب تتعمق أنيا بسعشى طبيعتيام في عامة ليدت السيشية االتجاىات فنف كمع ذلػ مالؾعيفي
 االجتساعيػة كاألطر الترقية كفرص العسل كعركؼ كاإلشراؼ لمعسل الداخمية الجؾانب مثل العسلم في

 نػؾاحي مػؽ معيشػة بشاحيػة يخػتص ال أنػو بسعشػى عامػة طبيعة ذك فيؾ الؾعيفي الرضا بعكس كغيرىام
 عؽ الؾعيفي الرضا يتسيز كسا العسلم مؽ السختمفة االتجاىات مؽ مؤلفا الرضا يعتبر كأحيانا ملالعس

 .الؾعيفي الرضا األحياف في بعض تمحتؾا األخيرة ىاتو كؾف  في السيشية االتجاىات
 الديشاميػة بأنػو" عبـاس عـؾض" يعرفػو كسػا السيشػي فػالتؾافق :السيشـي والتؾافق الؾعيفي الرضا -ب 

 كالسحافغػة كاالجتساعيػة الساديػة السعشيةم البيئة كبيؽ بيشو التبلؤـ لتحقيق الفرد بيا يقؾـ التي السدتسرة
 .التبلؤـ ىذا عمى

                                                        
 .39ذكرهم ص حسد الباركديم مرجع سبق أمشاؿ  1
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 كالتػي السدػتسرة الديشاميػة العسميػة تمػػ ىػؾ السيشػي التؾافػق أف نجػد التعريػف ىػذا خػبلؿ مػؽ
 كيشػتج الشفدػيم كاالرتيػاح االطسئشػاف إلى الؾصؾؿ بغية الشفدية الحاجيات مختمف إشباع يتؼ بؾاسظتيا
 بالتػدريب االىتسػاـ مػع كىػذا كاحتياجاتػوم العسػل متظمبات مع العامل قدرات تشاسب عؽ السيشي التؾافق
 بدػيؾلة العسػل أدكار أداء عمػى العامػل ىػذا يدػاعد مسػا كالستظػؾرةم السدػتحدثة اآلالت عمػى السدػتسر
 .العسل ىذا في العامل تؾافق استسرار يحقق مسا معؾقات دكف  كيدير

 إلػى الرضػا يػؤدي حيػئ عسمػوم نحػؾ الفػرد كاتجاىػات مذاعر عؽ عبارة ىؾ الؾعيفي الرضا أما
 العسل. في الرابة نقراف إلى الرضا عدـ بالدعادةم كيؤدي الفرد شعؾر

 أف ىػؾ الػؾعيفيم كالرضػا السيشػي التؾافػق بػيؽ الفػرؽ  أف نجػد التعػريفيؽ ليػذيؽ تشاكلشػامؽ خػبلؿ 
 السفيػؾميؽ ىػذيؽ تػربط التػي العبلقػة أمػا الفػردم يذػعره شػعؾر فيػؾ الثاني أما الفردم يدمكو سمؾؾ األكؿ
 .السيشي التؾافق لتحقيق األساسية العؾامل مؽ الرضا أف في فتتسثل

  (Guathiq et Fish, 1972) "فـيشك قاثيـػ" حدػب: السعشؾيـة والـروح الـؾعيفي الرضـا -ج 
 "     غــؾردون " إدراكيػػةم أمػػا حالػػة أي ليػػدؼ بالشدػػبةعقميػػة  حالػػة عػػؽ تعبػػر السعشؾيػػة فػػالركح

(Gordon, 1955)  األفراد مؽ فرد عشد نفدية كجدسية براحة إحداس ىي السعشؾية الركح بأف فيرى 
 حاجاتو. مؽ حاجة أك حاجاتو أشبعت
 السعشؾيػة كالرضػا الػركح بػيؽ ليسيػز السؤقتػة الخاصػية اسػتعسلفقػد  (Vitel, 1953) "فيتـال"أمػا 
 البدء تؼ ما مؾاصمة في الرابة أنيا السدتقبل أي نحؾ مؾجية السعشؾية الركح الؾاقع في فيي مالؾعيفي
 عمػى أكبػر برػفة يرتكػز الػؾعيفي الرضػا لمشذػاطم بيشسػا جديػدا عظػي دفعػات الػذي الػشفس كىػي فيػوم

 .ارتكاز نقظة سؾى  يسثل فبل الساضي أما الحاضرم
 بأنػو يحػس العسػل فػي أىدافػو يحقػق الػذي أف اعتبػار عمػى السعشؾيػةم الػركح شػرط الػؾعيفي فالرضػا
 .الفذل عرؼ أك فذل قد الذي مؽ أمشا أكثر

 كحػافز مدػبق رضػا عػؽ تعبػر نفدػية حالػة ىي العسل جاذبيةالعسل:  وجاذيية الؾعيفي الرضا -د 
 .السعشؾية كالركح الرضا عؽ تختمف فيي كبالتالي لشتيجتو بالشدبة داخمي

 أساسا متعمق العسل كجاذبية السعشؾية كالركح الرضا بيؽ كاالختبلؼ العبلقة بأف نبلحظ بالتسعؽ
  1ؼ.معم مؽ انظبلؽ لشقظة بالشدبة زمشية مدافات ىي أي الزمؽ بعامل

                                                        
 -بتررؼ–. 34-33م ص مرجع سبق ذكرهنبيمةم  بؾكذف 1
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 :الؾعيفي الرضا عؾامل -4
آراء اختمفت تقديسات عؾامل الرضا الؾعيفي باختبلؼ مجاالت الدراسة فػي التخرػص السيشػي ك 

م كسػػشحاكؿ تدػػميط الزػػؾء عمػػى مختمػػف العؾامػػل الستػػؾفرة لمرضػػا الػػؾعيفي حدػػب كالسخترػػيؽ البػػاحثيؽ
 كأصحابيا.األكاديسية الدراسات مختمف 

( كىػؾ الذػيير الػذي كػاف MSQلمرضا الؾعيفي ) 1 (Minnesota)قديؼ مكياس ميشدؾتا نجد ت
 الرضػا عؾامػل تحديػد تػؼكتػؼ ترجستػو كاسػتخدامو فػي العديػد مػؽ الػدكؿ األخػرىم فقػد م 1967فػي سػشة 
 :كسا يمي عامبل عذريؽ فيو في الؾعيفي

 "كـؾرني أنـي "بيػا قػاـ التػي الدراسػة الػؾعيفي الرضا عؾامل إلى تظرقت التي الدراسات أىؼ كمؽ
(Cornet Annie, 1995)الدراسػات مجسؾعػة طريػق عػؽ العؾامػل ىػذه خبلليػا مػؽ تحديػد م حػاكؿ 

  .السؾضؾع تشاكلت التي كالتظبيكية الشغرية
 :كل عامل إلى تظرقؾا الذيؽ كالباحثيؽ كالعمساء العؾامل ىذه يحدد التالي الجدكؿ
 
 

                                                        
1 Weiss DJ, Dawis RV, England GW. Manual for the Minnesota satisfaction 

questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation. 1967: 1-2. 
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 -والتظبيكية الشغرية الدراسات حدب الؾعيفي الرضا عؾامل ترشيف (:1رقؼ ) جدول-
 عؾامل

 ؾن ــــــــــوالباحث اءــــــــــــالعمس الؾعيفي الرضا

 االشتراك
 
  في
 
 العسل

Ashford s.J, lee C et BobKo P, 1989 
Breaugh J.A, 1985 
Cacioppe R et Mock .P, 1984 
Caldwell D.F et O’reilly C.A,1982 
Cook J.D et Alii,.1984 
Doutriaux F, Lebeaux M.O et Simon M,1984 
Hackman J.R.et Oldham G.R,1980 
Johnson C et Alii, 1984 
Kanungo R.N, 1982 
KoysD.J et Decotiis T.A, 1991 
  Mogenet J.L, 1988 
Schanake M.E, 1983 
Streers R.M et Braunstein DN, 1976 
Van de Ven A et Ferry D.L, 1980 

 كبؾبكؾ كلي أشفؾرد
 بركؽ  

 كمؾؾ كاسيؾب
 كأكريي كالدكاؿ
 كأليي كؾؾ
 كسيسؾف  كلؾبؾ دكتريؾ
 كأكلياـ ىاكساف
        كأليي جؾىشدؾف 
 كانيغؾ
 كدكؾتييس كؾيز

 مؾجشات
 ششاؾ
 كبركندتيؽ ستيرز
 كفيري  دكفاف فاف

 عروف
 كسيسؾف  كلؾبؾ دكتريؾ  Doutriaux F, Lebeaux.M.O et Simon M. 1984 العسل

 
 
 الترقية

 
 والتظؾر

 
 الؾعيفي

Cross D, 1973 
Crozier M, 1966 
Doutriaux F, Lebeaux.M.O et Simon M, 1984 
Heneman R.L et Alii,1988 
Koys D.J et Decotiis T.A, 1991 
Litwin H et Stinger RA, 1968 
Motowidlo S.J, 1982 
Mount M.K, 1983 
Perry J.L et Pearce J.L, 1983 
Schnake M.E ,1983 

 كركس
 كركزيي
 كسيسؾف  كلؾبؾ دكتريؾ

 ىشساف كأليي
 كدككؾنريس كؾيز
 كستيشجر   لتؾيؽ

 مؾتؾفيدلؾ
 مؾنت
 بيرس  ك بيري 
 ششاؾ
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 العالقة
 السدؤوليؽ مر 

 Hofstede G, 1980 
Heller F et Alii, 1988 
Van de Ven A et Ferry D.L 1980 

 ىؾفدتد
 كأليي ىمر
 كفيري  دكفاف فاف

 االترال
 

 الداخمي

Crozier M, 1965 
Doutriaux F, Lebeaux M.O et Simon M, 1984 
  Godrand F, 1987 
Kleiner M.M et Bouillon M.L, 1991 
  Rojnow R.L, 1988 
Van de Ven A, et Ferry D.L, 1980 

 كركزيي
 كسيسؾف  كلؾبؾ دكتريؾ
 جؾدراند
 بؾيؾف ك  كميشر
 ركجشاك
 كفيري  دكفاف فاف

 
 
 صؾرة
 

 السؤسدة

Ashford S.J, Lee C, Bobko P, 1989 
Becker T.E et Klinoski R.J, 1989 
Crozier M, 1965 
Heller F, et Alii, 1988 
Hofstede G, 1980 
Litwin H et Stringer,R.A,1968 
Mowday R.T, Steers R et Porter L.W, 1979 
Schweiger D.M et Denisi A.S,1991     

 كبؾبكؾ  كلي أشفؾرد
 ككميشؾسكي  بيكر
 كركزيي
كأليي                   ىمر

 ىؾفدمتد
 كستريشجر لتؾيؽ

 كبؾرتر ماكداي كستيرز
 شؾيجر كديشيزي 

 -.43-42 ص.ص، 2008مدعؾد يؾرغدة دمحم، السردر: -
( في دراستيا رضا األستاذ الجامعي كعبلقتو باألداء الؾعيفي 2008) "جبارة سامية"كسا حددت 

 في الجامعة الجزائريةم عؾامل الرضا الؾعيفي في ثبلث عؾاملم تسثمت في:
 كالتشغيسي.األجؾر كالحؾافرم كعبلقات العسلم كالشغاـ البيداغؾجي 

 كعبلقتػو كالرياضػية البدنيػة التربيػة ألسػاتذة الػؾعيفي ( في دراستو الرضا2008) "يؾرغدة"كقد حدد 
 بأدائيؼم عؾامل الرضا الؾعيفي في ستة عؾاملم تسثمت في: 

 العسل. عركؼ -
 األجر. -
 الزمبلء. مع العبلقة -
 الترقية. -
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 اإلشراؼ. -
 1.التبلميذ -

 ؽػػػػػػػػػػالعاممي أداء عمػى كأثػره الػؾعيفي دراستو بعشؾاف: الرضام في 2(2015) "الذسالمة"فيسا حدد 
كالحػػػؾافزم  بػػػػػػػػالركات ة:ػػػػػػػػػةم عؾامػػػل الرضػػػا الػػػؾعيفي فػػػي األبعػػػاد التاليػػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػػػالسالي كزارة فػػػي

 العسل. الؾعيفيم كعركؼ كاالستقرار
 :كىي عؾامل خسدة إلى الرضا لعؾامل 3(2016)" سعدون "قديؼ ت أيزا نجدك 

 بػاحتراـ الفػردم الذػعؾر قػيؼ مػع العسػل الفػردم اتفػاؽ حاجػات بـالفرد: خاصـة أو داخميـة عؾامـل .1
 كعركفو. الفرد شخرية الذاتم خرائص

 الػذي كالشدػق كمياميػا نؾعيػا حيػئ مػؽ نفديا الؾعيفة محتؾى  الؾعيفة: بسحتؾى  خاصة عؾامل .2
 عميو. تدير

 العسل. كحؾافز بسكافآت األداء ارتباط باألداء: خاصة عؾامل .3
 لعسمو أداءه خبلؿ مؽ الفرد يبذلو الذي الجيد عمى يترتب ما مدى كىؾ باإلنجاز: خاصة عؾامل .4

 إلييا. يتؾصل التي كالشتائج
 الكيػادة كنػؾع كالسعشؾيػة الساديػة كالحػؾافز كالركاتػب كاإلجػراءات األنغسػة كتذػسل تشغيسية: عؾامل .5

 كعػركؼ ببيئػة ذلػػ كػل كعبلقػة الػزمبلء بػيؽ كالعبلقػات كالرقابػة كاإلشػراؼ القػرار اتخػاذ كأساليب
 الشذػاط أكجػو عمػى تفػرض التػي الرقابػة كدرجػة الدػائد اإلشػراؼ نسػط إلػى العسلم باإلضافة كنؾع
  .الفرد يسارسيا التي

 لمرضا عامل إحدى عذرم (Danica Bakotic, 2016) 4"دانيكا باكؾتيتش"كقد حددت 
 تتسثل في: الؾعيفيم

                                                        
 .44مدعؾد بؾرغدة  م مرجع سبق ذكرهم ص  1
 .63 الذسايمةم مرجع سبق ذكرهم ص محسؾد أحسد 2
 .32-31ص.ص م مرجع سبق ذكره م  سعدكف  ثائر 3

4 Bakotić D. Relationship between job satisfaction and organisational performance. 

Economic research-Ekonomska istraživanja. 2016 Jan 1;29(1): 121. 

 طبيعة العسل. -
 فرص التقدـ. -

 الراتب. -
 السؾاقف في الذركة. -
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ندػػتخمص مسػػا تبػػيؽ إف درجػػة الرضػػا التػػي يذػػعر بيػػا الفػػرد العامػػل اتجػػاه عسمػػو أك كعيفتػػو تعبػػر 
الشيػػائي لػدرجات رضػا الفػػرد عػؽ ىػذا العسػػل كمػؽ مختمػف الجؾانػػب التػي يذػغميا أك تترػػف عػؽ الشػاتج 
 بيا الؾعيفة.

   كيسكؽ ترؾير العبلقة بػيؽ مػا يسكػؽ أف ندػسيو عامػل الرضػا العػاـم كعؾامػل الرضػا الفرعيػة فػي
الترقيػة جرهم كمحتؾى عسمػوم كفرصػتو فػي أحيئ يتزح أف رضا الفرد العامل عؽ  -(2) :الذكل رقؼ-

ي يعسػػل معيػػام كسػػاعات عسمػػوم كعػػركؼ ىػػذا العسػػل تسثػػل بأجسعيػػا لتػػكرضػػاه عػػؽ رئيدػػوم كالجساعػػة ا
 1الرضا العاـ لدى الفرد عؽ عسمو.
 – (: عؾامل الرضا الؾعيفي2شكل رقؼ ) -

 -.171، ص 2010أميؽ أحسد السؾمشي، و مؾفق عدنان الحسيري السردر: -
يػػا الشدػػبية مػػؽ بيئػػة عسػػل إلػػى أعػػبله مختمفػػة بأىسيتكسػػيسا أف ىػػذه العشاصػػر الػػؾاردة فػػي الذػػكل 

لػػذلػ حاكلػػت العديػػد مػػؽ البحػػؾث تحديػػد أىسيتيػػا الشدػػبية مػػؽ خػػبلؿ إجػػراء السدػػؾحات السيدانيػػة م أخػػرى 
ة ػػػػػػػػؾي عمػػػػى خسدػػػػػػػػػػؼ يحتػػػػػػرت السكػػػػؾف مػػػػؽ سمػاس ليكػػػػػيػػػػػق مقػة كفػػػػػػػػػػػػػػػػة مرسسػػػػػػػػػػػػؽ أسئمػػػػػػػػػػػالتػػػػي تتزس

 ككاآلتي:اتم ػػػػػػػدرج
 لدت راضيا عؽ العسل الذي أقـؾ بو ألنو ليس كسا أرغب فيو. -1
 أنا راض قميبل عؽ ىذا الجانب مؽ عسمي ألنو ليس بالزبط كسا أرغب فيو. -2

                                                        
 .171م ص مرجع سبق ذكرهمؾفق عدناف الحسيري كأميؽ أحسد السؾمشيم  1

 إمكانية مزيد مؽ التعميؼ. -
 زمبلء عسل. -
 الكيادة. -
 السذرؼ السباشر. -

 عركؼ العسل. -
 كعيفة دائسة. -
 ساعات العسل. -

  لػػػػػػػػػػاـ عؽ العسػػػػػػا العػػػػػػالرض 
    
       

ا ػػػالرض
ؽ ػػػػػػع
 رػػػػػػػػػػػاألج

 
الرضا عؽ 
محتؾيات 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعس
 

الرضا عؽ 
فرص 
 ةػػػػػػػػالترقي

 
الرضا 
عؽ 
 اإلشراؼ

 
 الرضا عؽ
جساعة 
 لػػػػػػػػػػػالعس

 
الرضا عؽ 
عركؼ 
 لػػػػػػػػػػالعس
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 راض عؽ ىذا الجانب مؽ عسمي ألنو ىذا ما تؾقعت مشو. -3
 راض جدا عؽ ىذا الجانب مؽ عسمي ألنو ىذا ما تؾقعت مشو. -4
 مؽ عسمي ألنو أفزل بكثير مسا تؾقعت أف يكؾف. راض لمغاية عؽ ىذا الجانب -5

 كمؽ خبلؿ الدراسات كالبحؾث العمسية اتزح بأف أىؼ العؾامل التي تذكل الرضا الؾعيفي ىي:
 التؾزيع: عدالة تؾزيع السياـ الؾعيفية مع قدرة الفرد العامل. .1
 حب الغير: كؾف السرء نافعا كمحبا لآلخريؽ. .2
 مؽ مغريات. إغراءات العسل: ما يقدمو العسل .3
 االستقبللية: الحرية التي يستمكيا الفرد لتشغيؼ عسمو. .4
 1مظة: حق قيادة اآلخريؽ في العسل.الد .5
 الترقية: فرص الترفيع في العسل. .6
 االتراؿ: سيؾلة االتراؿ مع رؤسائو في العسل. .7
 التيؾية.. إلخ(. –اإلضاءة  –عركؼ العسل: الؾسط السادي لمعسل )الحرارة  .8
 قؾيؼ: كىي الظرائق التي يقؾـ بيا العسل.التقدير أك الت .9
 االبتكار: الفرص التي تدسح باستخداـ طرائق عسل جديدة. .10
 االعتراؼ: السديح الذي يحرل عميو الفرد عشد قيامو بعسل جيد. .11
 األجر: ما يحرل عميو الفرد لقاء الكياـ بالعسل. .12
 الدؽ القانؾنية.ضسانة العسل: األماف الؾعيفي أك استسرارية العسل حتى انتياء  .13
 اإلشراؼ اإلنداني: االىتساـ الذي يبديو الرئيس اتجاه مرؤكسيو. .14
اإلشراؼ التقشي: كيتزسؽ ذلػ السؤىبلت كاإلمكانيات كالقدرات التي يستمكيا الفرد في السجاؿ  .15

 التقشي.
( عمػػى عؾامػػل مختمفػػة تػػؤثر عمػػى الرضػػا الػػؾعيفي مشيػػا: 1993) "نســر"مػػؽ جيػػة أخػػرى يؤكػػد 

أمػػػػا  مالراتػػػب كالترقيػػػة كاألمػػػؽ كاالحتػػػراـ كالتقػػػدير كاإلشػػػراؼ كالحريػػػة فػػػي العسػػػل كالعػػػبلكات كالسكافػػػآت
( فقػػػد اعتبػػػر العؾامػػػل اآلتيػػػة لكيػػػاس الرضػػػا: اإلدارة السباشػػػرة )اإلشػػػراؼ(م كالؾعيفػػػة 1999) "الذـــمؾل"

                                                        
 .172م ص مرجع سبق ذكرهمؾفق عدناف الحسيري كأميؽ أحسد السؾمشيم  1
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سػػػػتقرار الػػػػؾعيفيم كالشسػػػػؾ السيشػػػػيم كالتقػػػػدـ الػػػػؾعيفيم كالراتػػػػب كالحػػػػؾافز الساديػػػػػة نفدػػػػيام كاألمػػػػؽ كاال
 1األخرى.

( إلػػى عشاصػػر الرضػػا الػػؾعيفي فػػي كتػػابيؼ 2009) "الشدــؾرك شــبمي"يذػػير  "السذــيخي"حدػػب 
 بعشؾاف إدارة السشذآت السعاصرةم أنيا تشقدؼ إلى ستة أقداـ كىي:

إلبػػراز ميػػارات كقػػدرات االبتكػػارم كإتاحػػة الفػػرص  كتتزػػسؽ: إتاحػػة الفرصػػة :الرضــا عــؽ الؾعيفــة .1
لمسبادلػػػة كاالبتكػػػارم كتػػػؾفير نغػػػاـ لئلشػػػراؼ العػػػاـ كلػػػيس لئلشػػػراؼ السباشػػػر مسػػػا يزيػػػد مػػػؽ خبػػػرات 

 العامميؽم كإتاحة الفرصة لمسكانة االجتساعية السشاسبة.
ذػةم إتبػاع كيتزػسؽ: تشاسػب األجػر مػع العسػلم كتشاسػب األجػر مػع تكمفػة السعي :الرضا عؽ األجـر .2

 سياسة السكافآت الحافزة كالستكررةم كتفزيل الحؾافز الجساعية عؽ الحؾافز الفردية.
نسؾ الؾعيفة التي يذغميا السؾعفم كتؾافر التأىيل  كيتزسؽ: :الرضا عؽ الشسؾ واالرتقاء الؾعيفي .3

 السشاسب.
ــادة واإلشــراف .4 العدالػػة فػػي كيتزػػسؽ: إعيػػار ركح الرػػداقة فػػي العسػػلم ك  :الرضــا عــؽ أســمؾب الكي

 معاممة السرؤكسيؽ.
كيتزػػػسؽ: االندػػػجاـ الذخرػػػي بػػػيؽ أعزػػػاء السجسؾعػػػةم كالشزعػػػة  :الرضـــا عـــؽ مجسؾعـــة العســـل .5

 االجتساعية لدى أعزاء السجسؾعة.
كيتزػسؽ: بحػئ السذػكبلت االجتساعيػة لمسؾعػف كمدػاعدتو فػي  :الرضا عؽ الشؾاحي االجتساعيـة .6

 ؿ السشاسبة لمعامميؽ.حميام تؾفير الرعاية الرحية ككسائل االنتقا
أف محػػددات الرضػػػا الػػؾعيفي ىػػػي: األجػػرم كالذػػػعؾر  ،(Dutka, 2008) "دوتكـــا"كسػػا أشػػار 

بالزػػساف كاألمػػؽم كمغيػػر العسػػلم كمركػػزه االجتسػػاعيم كعػػركؼ العسػػلم كاألقدميػػة فػػي العسػػلم كدرجػػة 
 2قرب العامل مؽ السشتج الشيائيم كزمبلء العسلم كالسذرفيؽ.

 التخررػات مختمػف تشاكلػت قػدالدراسػات كالتػي  كتحميػل مختمػف الشغػري  بحثشػا مػؽ انظبلقػا
 كنغػرا كاإلداري كالتربػؾيم الرػشاعي عمييػا كيغمػب عمييػا السجػاؿ الحرػؾؿ مػؽ شػاشتسك التػي السيشيػة

                                                        
م بحـؾث محكسـة مشتقـاة –التشغيؼ اإلدارة فـي األجيـزة الحكؾميـة وأثـره عمـ  الرضـا والـؾالء الـؾعيفي مجسؾعة خبراءم  1

 .233م ص 2014 مررم داريةم جامعة الدكؿ العربيةم القاىرةمالسشغسة العربية لمتشسية اإل
 .36-35.ص م صمرجع سبق ذكره أحسد بؽ سعيد بؽ سالؼ ميمكاف السذيخيم 2
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 في تحكيؼ -الخبراء  -السحكسيؽ  األساتذة بسداعدة ارتأيشا العؾاملم ىذه تحديد في السبلحظ لبلختبلؼ
لػدى  الػؾعيفي لمرضػا عؾامػل سػتة الػؾعيفي كعباراتػوم كصػمشا إلػى تحديػد الرضػا اسػتبيافمحػاكر بشػاء 

 مدراء السؤسدات كالسشذآت في قظاع الذباب كالرياضةم كىي كاآلتي:
 طبيعة كعركؼ العسل. .1
 الراتب كالحؾافز. .2
 .اإلشرافية اإلدارة .3
 فرص الترقية. .4
 زمبلء العسل. .5
 .العؾامل الذخرية كاالجتساعية .6

 الرضا الؾعيفي لدى مدراء السؤسدات والسشذ ت الرياضية:عؾامل  -5
اختمػػف السخترػػػيؽ كالخبػػراء فػػػي مجػػػاؿ قػػػد باعتبػػار الرضػػػا الػػؾعيفي مفيػػػـؾ متعػػدد االتجاىػػػات ك 

عمػػى مختمػػف السراجػػع كالسرػػادر  االطػػبلعبعػػد  شانفدػػأ ناكجػػد شػػااإلدارة فػػي كضػػع مفيػػـؾ مؾحػػد لػػوم فنن
أمػػاـ مجسؾعػػة كبيػػرة مػػؽ االتجاىػػات كالرسػػائل األكاديسيػػة فػػي الساجدػػتير كالػػدكتؾراه كالدراسػػات الدػػابقة 

كمحددات الرضا الؾعيفي ىي  كاالختبلفات كالتي ترب كميا في بؾتقة كاحدةم حيئ نجد كل مؽ أبعاد
غيػر مباشػرم كعميػو  أك مباشػر بذػكل كانػت سػؾاء نفدػيا مجسػؾع العؾامػل السػؤثرة فػي الرضػا الػؾعيفي

 .بذكرىا عمى ىذا األساسسشكتفي 
اختيػار لسا تؼ في رأي األساتذة السحكسيؽ كالخبراء السختريؽ فػي إبػداء الػرأي بخرػؾص  كنتاجاا 

 :رقـؼالسمحـق فػي ة ػػػػػػارة السرفقػػػػبلؿ االستسػة مػؽ خػػذه الدراسػػيػلبشاء استبيػػػاف الرضػػػػا الػؾعيفي لسحاكر ال
 كاآلتي:م فقد تؼ تحديد عؾامل الرضا الؾعيفي لدى مدراء السؤسدات كالسشذآت الرياضية (3)

 ة وعروف العسل:ـــطبيع -5-1
إف طبيعة كعيفة إدارة السؤسدات كالسشذػآت الرياضػية تختمػف بذػكل أك بػآخر عػؽ عػدة كعػائف 
إداريػػة أخػػرىم ذلػػػ لسػػا يستػػاز بػػو قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة مػػؽ ديشاميكيػػة متجػػددةم كنػػؾع الذػػريحة التػػي 
ظة يتعامػػل معيػػا كجميػػا مػػؽ الفتيػػة كالذػػبابم حيػػئ التؾزيػػع الزمشػػي ليػػؼ يختمػػف بػػاختبلؼ مؾاعيػػد األنذػػ

كالسيرجانػػات كالتغػػاىرات الرياضػػية كالذػػبابية السختمفػػةم كتدػػيؼ الؾعيفػػة لػػدى بعػػض السػػدراء فػػي إتاحػػة 
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الفرصة ليؼ في اكتداب ميارات جديدةم كاإلبداع في العسلم كتظبيق أفكارىؼ الذخريةم كترتبط طبعية 
 العسل ارتباطا كثيقا بغركؼ العسل.

كالتدفئة كالرطؾبػة كالزؾضػاء كالشغافػة كغيرىػام فزػبل  كتتسثل بيئة العسل في: اإلضاءة كالتيؾية
ام كالتػػػػي تػػػػؤثر ندػػػػبيا عمػػػػى الكفػػػػاءة اإلنتاجيػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػؽ اإلمكانػػػػات الساديػػػػة لمعسػػػػل مثػػػػل اآلالت كغيرى

رادم كرغبػػػتيؼ فػػػي العسػػػلم كإف كػػػاف مػػػؽ الزػػػركري تحقيػػػق تؾافػػػق بػػػيؽ حاجػػػة الفػػػرد كبػػػيؽ حػػػافز ػػػػػػػػػػػػػلؤلف
 1م كالذي يتؾقف عمى رابات األفراد.إمكانيات العسل

 كتذػير العسػلم بيئػة عمػى السؾعػف رضػا درجػة عمػى سػابقة الػذكر الساديػة العسػل تػؤثر عػركؼ
 2بعسمو. السؾعف تربط التي الجذب قؾة عمى تؤثر السادية العسل عركؼ جؾدة درجة أف إلى الدراسات
حيػػئ أف بعػػض العػػامميؽ يػػؤدي كعػػائفيؼ فػػي  متػػرتبط سػػاعات العسػػل بغػػركؼ العسػػل نفدػػوكسػػا 

أك فػػػي الذػػػسس كاألجػػػؾاء  السؤسدػػػة أك السشذػػػأةأمػػػاكؽ مريحػػػة كمكيفػػػةم كآخػػػريؽ يػػػؤدكف كعػػػائفيؼ خػػػارج 
 3الحارة أك الباردةم كقد يشعكس مدى تأثير ساعات العسل عمى الرضا الؾعيفي.

أسػػباب االسػػتسرار فػػي كيػػأتي الرضػػا عػػؽ محتػػؾى الؾعيفػػة كتمبيتيػػا الحتياجػػات السؾعػػف مػػؽ بػػيؽ 
 4العسل.

 الراتب والحؾافز: -5-2

الراتػػػب ىػػػؾ الحػػػق السػػػالي الثابػػػت الػػػذي يتقاضػػػاه السؾعػػػف مقابػػػل أداء العسػػػل أك الؾعيفػػػة التػػػي 
يذغميام كرغؼ أنو قد يتغير مؽ فترة إلى أخػرى )نتيجػة لمعػبلكات مػثبل(م إال أف الثبػات ىشػا يعشػي إمكػاف 

ال يسكػػؽ أف تحػػدد مقػػدما كبرػػؾرة ثابتػػةم كإنسػػا تكػػؾف متغيػػرة حدػػب  تحديػػده مقػػدما بعكػػس الحػػؾافز التػػي

                                                        
 .87ص  مرجع سبق ذكرهم  بالرابحم  1
م الجزائـر –التدريس بجامعـة الذـمف  ىيئة أعزاء لدى التشغيسي والؾالء الؾعيفي الرضا اقرو   فرحي و  زبيرم  2

الجزائػػرم م م السدرسػػة العميػػا لمتجػػارة8م العػػدد 4مجمػػة االصػػبلحات االقترػػادية كاالنػػدماج فػػي االقترػػاد العػػالسيم السجمػػد 
 .154م ص 2010

م مؤسدػة عػالؼ الرياضػة 1م ط الدمؾك الكيادي وعالقتو بالرضا الـؾعيفي لـدى مدرسـي التر يـة الرياضـيةسالؼ الفيدم  3
 -بتررؼ  –. 53م ص 2017 مررم لدنيا الظباعةم اإلسكشدريةملمشذر كدار الؾفاء 

دراســـة تحميميـــة  –العالقـــة يـــيؽ الرضـــا السيشـــي والتقاعـــد السبكـــر لـــدى الســـؾعفيؽ الكـــؾيتييؽ خالػػػد أحسػػػد الذػػػبلؿم  4
م ص 1996صػػيف  الكؾيػػتم م جامعػػة الكؾيػػتم14م الدػػشة 56م السجمػػة العربيػػة لمعمػػـؾ اإلندػػانيةم العػػدد سؾســيؾلؾجية

117. 
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أداء السؾعف كتقدير رؤسائو إلنجازاتػو بعػد إتساميػا كلػيس برػؾرة مدػبقة كسػا ىػؾ الحػاؿ فػي الراتػب أك 
 1األجر.

لؤلفراد لتحريػ  السؤسدة أك السشذأةأما الحؾافز فيي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ العؾامل التي تييئيا 
قػػػدراتيؼم بسػػػا يزيػػػد مػػػؽ كفػػػاءة أدائيػػػؼ ألعسػػػاليؼ عمػػػى نحػػػؾ أفزػػػلم بالذػػػكل الػػػذي يحقػػػق ليػػػؼ حاجػػػاتيؼ 

 .السؤسدة أك السشذأةكأىدافيؼ كغاياتيؼ كيزيد مؽ درجة رضاىؼ عؽ العسل بسا يحقق أىداؼ 
سػػيمة لػػذلػ األجػػر كالحػػافز السػػادي كىػػؾ مػػا يسثػػل متظمبػػات الػػدافع الؾاجػػب إشػػباعو فػػي شػػكل نقػػدي كالؾ 

.(م كقػد يكػؾف الحػػافز مباشػرا كػػاألجرم أك غيػر مباشػػر .أجػؾر إضػػافية. –بػػدالت  –كممحقػات )مكافػآت 
 2كىؾ ما يظمق عميو السزايا العيشيةم كىشاؾ أيزا الحؾافز اإليجابية كأخرى الدمبية.

   3ة.كيدؿ الحافز عمى مجسؾعة العؾامل التي تدفع األفراد لمتررؼ بظريقة أك طرؽ معيش
البػػد عمػػى اإلدارة مػػػؽ اسػػتخداـ أسػػاليب تحفيزيػػػة مختمفػػة حيػػئ أف العامػػػل عشػػدما يحرػػل عمػػػى ك 

مكافأة نتيجة أدائو عسل مام فننو سيحاكؿ تكرار ىذا الدمؾؾ في السػرات القادمػة كمػؽ ثػؼ زيػادة االنتسػاء 
التحفيز مشيا ما ىػؾ  م كيجب أف تعتسد اإلدارة استخداـ عدة طرؽ في عسميةمسؤسدة أك السشذأةلكالؾالء 

 4.مكاف عسميؼمادي كمشيا ما ىؾ معشؾي كيجب أف تكؾف الحؾافز شاممة لكل العامميؽ داخل 
كمػػؽ أمثمػػة الحػػؾافز: اإلعػػبلف عػػؽ مجيػػؾدات العػػامميؽ السسيػػزيؽم إرسػػاؿ الستسيػػزيؽ فػػي بعثػػػات 

 تعميسية كتدريبيةم الرحبلت السجانيةم الترقيات االستثشائية.
 نغؼ التحفيز الحديثة بالدرعة كالسركنة كالعدالة:كيجب أف تتدؼ 

 مؽ حيئ قدرتيا كاستجابتيا الدريعة لمتغيرات في بيئة العسل. :الدرعة -

                                                        
ــالتظبيق عمــ  جامعــة أحسػػد   صػػالح شسدػػافم  1 أثــر الرضــاء الــؾعيفي عمــ  كفــاءة أداء أعزــاء ىيئــة التــدريس ب

م جامعػة القػاىرةم مرػرم 6م سمدمة دراسات محكسة تردر عػؽ مركػز دراسػات كاستذػارات اإلدارة العامػةم العػدد صشعاء
 .34ص م 2001يشاير 

مرػرم  م الػدار الجامعيػةم اإلسػكشدريةم1م ط وأثرىـا عمـ  الرضـا الـؾعيفي دوافـر واحتياجـات العسـلكليد حميؼ غػازيم  2
 -بتررؼ–. 117م ص 2011

السفيـؾم والرسـالة وعالقـات  –السـدخل السيشـي إلدارة السـؾارد البذـرية الشسؾذجيـة مشرؾر بؽ عبد العزيػز السعذػؾؽم  3
 .145م ص 2011م معيد اإلدارة العامةم مركز البحؾثم الدعؾديةم االستخدام

م الؾالء التشغيسي في السؤسدات الرياضية في القرن الؾاحد والعذريؽ )رؤيـة مدـتقبمية(عبد الؾاحد صػديقم محسؾد  4
 -بتررؼ–. 83م ص 2015م دار العمؼ كاإليساف لمشذر كالتؾزيعم مررم 1ط 
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أي مػػػدى مقابمتيػػػا لمسدػػؤكليات اإلضػػػافية التػػػي يتحسميػػػا العػػػاممؾف عشػػػد السذػػػاركة فػػػي  :العدالـــة -
 التظؾير كاتخاذ القرارات كتحسل نتائج السخاطرة.

مػع التغيػرات التػي تحػدث فػي أداء  لتػتبلءـأي سرعة التغيير في األنغسػة السؾضػؾعة  :السرونة -
 1السدتقبمية. السؤسدة أك السشذأةكسمؾؾ العامميؽ لسقابمة التغيرات في أنذظة 

  :ت ثير الحؾافز عم  الدمؾك واألداء 
 الحؾافز تقمل مؽ معدؿ دكراف العسل. -
ؤ ػػػػرد برػؾرة يسكػؽ التشبػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػار أنيػا تػؤثر فػي دافعيػػػػػػػة باعتبػػالحؾافز تجذب العشاصر السؤىم -

 بيام كبالتالي مؽ الديل استغبلليا في جذب ىذه العشاصر.
يتجو األفراد بذكل دائؼ إلى الظريق الذي يحقق ليؼ السكافأةم كبالتػالي فػنف الحػافز يعتبػر دافعػا  -

 لؤلداء.
مؾؾ الفرديم كسا أنيا تتعامل مع الحاجػات غيػر السذػبعة تداعد الحؾافز عمى تعزيز أنساط الد -

 2كتعسل عمى تؾجيو الفرد لبلختيار مؽ بيؽ أنساط الدمؾؾ البديمة.

 : اإلشرافية اإلدارة -5-3

متػػى كػػاف السػػدير حداسػػاا لحاجػػات مرؤكسػػيو كمذػػاعرىؼم فننػػو يكدػػب كالءىػػؼ لػػو كرضػػاىؼ عػػؽ 
راد يتؾقػػػػػف عمػػػػػى الخرػػػػػائص الذخرػػػػػية لمسػػػػػدير العسػػػػػلم بالتػػػػػالي فػػػػػنف أثػػػػػر السػػػػػدير عمػػػػػى رضػػػػػا األفػػػػػ

كالسرؤكسيؽم كدرجة سيظرة السدير عمى الحؾافز ككسائل اإلشباعم كدرجة التفؾيض لمدمظات كالحريات 
 لتحسل السدؤكلية. ؼكتشاسبيا مع قدرات السرؤكسيؽ كاستعداداتي

)ديسقراطياا( مع مؾعفييؼم يكؾف فسديرك السؤسدات كالسشذآت الذيؽ يسارسؾف نسظاا قيادياا إندانياا 
مػػؾعفييؼ أكثػػر رضػػا مػػؽ السػػؾعفيؽ الػػذيؽ ال يسػػارس مػػديركىؼ الػػشسط الكيػػادي الػػديسقراطي أك يسارسػػؾنو 

 3.برؾرة نادرة

                                                        
 -بتررؼ–. 246-245ص.ص م مرجع سبق ذكرهمجسؾعة خبراءم  1
 .29سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  2
م دار كشػؾز السعرفػة 1ط  مالكيادة التبادلية والتحؾيمية والرضا الؾعيفي: وجيـة نغـر تر ؾيـة معاصـرةعثساف محاديؽم  3

 -بتررؼ  –. 93ص  م2015لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 
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دراؾ الفػرد بؾجػؾد الستابعػة لعسمػو كنغرتػو الػى اىتسػاـ السدػؤكؿ إكيقرد بالستابعة كاالشراؼ مػدى 
 1الستابعة تذعره بالرضا عؽ عسمو كالعكس صحيح.السباشر بذؤكنو كحسايتوم كعدالة ىذه 

عبلقػة اإلدارة العميػا مػع بكيػة اإلدارات الؾسػظى كالػدنيام ذلػػ مػؽ ناحيػة  إلػى العامػل ىػذا يذػير
بكيػػة السػػدراء عمػػى مدػػتؾى السؤسدػػات كالسشذػػآت التابعػػة لمقظػػاعم كمػػدى ك الػػؾالئي التؾاصػػل بػػيؽ السػػدير 

م كمدػتؾى تقبػل اتخاذ القػرارات فاءةالعامميؽ ككتؾفر التؾجيو كتقدير اإلبداعات كالجيؾد سؾاء لمسدراء أك 
تفيػػػػؼ اإلدارة لغػػػػركؼ م كػػػػذلػ دراسػػػػة مػػػػدى لف مػػػػؽ طػػػػرؼ بكيػػػػة السػػػػؾعفيؽ لمسػػػػديرالشقػػػػد كالػػػػرأي السخػػػػا

 .عمى مدتؾى قظاع الذباب كالرياضةمعاممتيؼ كطريقة م عساؿكاحتياجات ال

 الترقية:فرص  -5-4

الترقية ىي كصؾؿ السؾعف لسدتؾى أعمػى فػي الدػمؼ الػؾعيفي كفػي الييكػل التشغيسػي كترػاحب 
الترقيػػػػة بزيػػػػادة فػػػػي األجػػػػر كتغيػػػػر بسدػػػػتؾى اإلشػػػػراؼ كمحتػػػػؾى الؾعيفػػػػةم كسػػػػا أنيػػػػا تزيػػػػد مػػػػؽ السكانػػػػة 

 2ية كالذعؾر بالعدالة.االجتساعية كالسدئؾل
السقرػػػؾد بفػػػرص الترقيػػػة كالتقػػػدـ ىػػػؾ احتساليػػػة حرػػػؾؿ الفػػػرد العامػػػل عمػػػى مؾقػػػع جديػػػد داخػػػل 
السؤسدػػة أك السشذػػأة التػػي يعسػػل بيػػا أك خارجيػػام بحيػػئ يػػؾفر لػػو ىػػذا السؾقػػع دخػػبل أفزػػلم حيػػئ تػػتؼ 

قظػاع الذػباب كالرياضػة  عسمية الترقية مػؽ خػبلؿ حركػة الفػرد فػي السدػتؾيات التشغيسيػة السختمفػة داخػل
 كالتي تؤىمو لسؾقع جديد أكثر تقدما مسا كاف عميو بالدابق.

اـ ػػػػػػػػػة أمػػػػػػة بػػػػيؽ فػػػػرص الترقيػػػػة الستاحػػػػػػػة كقؾيػػػػػػػػة عكديػػػػػػػػؾد عبلقػػػػػػػػكتجػػػػدر اإلشػػػػارة ىشػػػػا إلػػػػى كج
ة ػػػػػػػػػستاحؽم كبػػػػيؽ معػػػػدالت دكراف العسػػػػلم فالعػػػػامميؽ الػػػػذيؽ يػػػػدركف محدكديػػػػة فػػػػرص الترقيػػػػة الػػػػػػػالعاممي
ؼم لػػػدييؼ اسػػػتعدادا أكثػػػر لتػػػرؾ العسػػػل فػػػي سػػػبيل الحرػػػؾؿ عمػػػى عسػػػل آخػػػر يػػػؾفر ليػػػؼ فرصػػػا ػػػػػػػػأمامي
ةم إف إتاحة فرص الترقية لمعامميؽ تؾلد لدييؼ شعؾر بالثقػة بػالشفس كبسزيػد مػؽ الػؾالء كااللترػاؽ ػػػػػػلمترقي

 3بالسؤسدة أك السشذأة.

                                                        
م ص 2008م دار زىػػراف لمشذػػر كالتؾزيػػعم األردفم عمــؼ الــشفس الدــياحي مفــاليؼ وتظبيقــاتنبييػة صػػالح الدػػامرائيم  1

250. 
 .51سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  2
 -بتررؼ–. 280م ص 2016اف لمشذر كالتؾزيعم األردفم م دار الجشالدمؾك التشغيسي  الفاتح محسؾد السغربيم  3
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ة طرديػػػػة بػػػػيؽ تػػػػؾفير فػػػػرص الترقيػػػػػػػػػػػػػػػػة كالرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تذػػػػير نتػػػػائج الدراسػػػػات إلػػػػى أف ىشػػػػاؾ عبلقػػػػ
الػػػؾعيفيم فكمسػػػا كػػػاف طسػػػؾح الفػػػرد أك تؾقعػػػات الترقيػػػة لديػػػو أكبػػػر مسػػػا ىػػػؾ متػػػاح كمسػػػا قػػػل رضػػػاه عػػػؽ 

 1العسػػػػػػػػػػػػلم ككمسا كاف طسؾح الترقية لديو أقل مسا ىؾ متاح فعبل كمسا زاد رضاه عؽ العسل.
أف تػؾفر فػرص الترقيػة فػي العسػل مػؽ األمػؾر اليامػة التػي تؾلػد لػدى السػدراء حػافزا  كيرى الباحئ

 كيجب أف يكؾف نغاـ الترقية بكل شفافية كمؾضؾعية. ملبلستقرار في ميشتو كتحديؽ أدائو كتؾافقو فيو

 :زمالء العسل -5-5

سيػاـ الؾعيفيػة بدأ العسل في كثير مؽ السؤسدات كالسشذآت يتحؾؿ مؽ التؾجو نحؾ الفرد حيئ ال
تؤدى برؾرة فرديةم إلى مزيد مؽ التؾجو إلى العسل كجساعة أك فريقم حيئ يعسل األفراد كل مشيؼ مع 
زمبلء عسل آخريؽم ىذا مؽ الشاحية التشغيسيػة الرسػسيةم كلكػؽ يؾجػد أيزػا دكر تػدعيسي لػزمبلء العسػل 

م الخبػرةم كالشرػائح كاإلرشػادات. يتسثل في العسل التعاكني حيػئ يتبػادؿ كػل مػشيؼ مػع اآلخػريؽ السعرفػة
 الفردم السجسؾعةم كالسؤسدة ككل. يخدـ ىذا الدكر التعاكني التدعيسي االرتقاء كاالزدىار ألداء كل مؽ

لقد كجدت بعض الدراسات كالبحؾث أف الدكر التدعيسي لزمبلء العسل كػاف لػو تػأثير إيجػابي فػي 
كلكػؽ الرضػا حػؾؿ زمػبلء العسػل  ماألسرةم كرفالية حيػاة العػامميؽ –الرضا الؾعيفيم التؾازف بيؽ العسل 

لكػػي يدػػتسر الرضػػا كنتائجػػوم كال يتحػػؾؿ إلػػى ( HRMيحتػػاج إلػػى تػػدعيؼ كرعايػػة إدارة السػػؾارد البذػػرية )
 2.عدـ رضا

كمؽ العؾامػل التػي تزيػد مػؽ ارتفػاع ركح الفػرد السعشؾيػة شػعؾره بأنػو ىػؾ نفدػو مقبػؾؿ مػؽ جساعػة 
الذيؽ يعسل معيؼم كأنو قد نجح في تكؾيؽ عبلقات إيجابية كصداقات كدية بيشو كبيػشيؼم فػنف السؾعفيؽ 

مثػػػل ىػػػذه العبلقػػػات تجعػػػل جػػػؾ العسػػػل أمانػػػا مترػػػبل كمدػػػتحبام فيقبػػػل عمػػػى العسػػػل بػػػركح عاليػػػة كىسػػػة 
عمػى نذػر الػركح  رةم كاإلدارة يسكشيا أف تمعػب دكرا كبيػرا فػي خمػق ىػذا الجػؾم كذلػػ بالعسػل الػدائؼػػػػػػػػػػػػكبي

 3االجتساعية.

                                                        
 .18م ص مرجع سبق ذكره خبراء السجسؾعة العربية لمتدريب كالشذرم 1
م دار 1م ط (OCBالرضـا الـؾعيفي مـؽ سـمؾك السؾاطشـة التشغيسيـة ) تقشيات إدارة عؾاملعبد الحكؼ أحسد الخزامىم  2

 -بتررؼ–. 143م ص 2017الفجر لمشذر كالتؾزيعم القاىرةم مررم 
م السجسؾعػػة العربيػػة لمتػػدريب كالشذػػرم القػػاىرةم 1م ط ميــارات التكيــف مــر عــروف العســلمحسػػؾد عبػػد الفتػػاح رضػػؾافم  3

 .19م ص 2012مررم 
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كعبلقػة  مفػي العسػل زمبلئػو مػعالسؤسدػة أك السشذػأة  مػدير عبلقػةمدػتؾى  إلػى العامػل ىػذا يذػير
م كمػػػدى تػػػؾفر ركح التعػػػاكف بػػػيؽ أك السفػػػتش السػػػدير الػػػؾالئيمػػػع السدػػػؤكؿ األعمػػػى رتبػػػة مشػػػو ك السػػػدير

السبذكلػػػةم كمػػػا يسثمػػػو العسػػػل مػػػؽ جػػػؾ السػػػؾعفيؽ كتبػػػادؿ السعمؾمػػػات كاالحتػػػراـ كتقػػػدير اآلخػػػريؽ لمجيػػػؾد 
األسػػػػرة الؾاحػػػػدةم فػػػػي مذػػػػاركة السػػػػؾعفيؽ بعزػػػػيؼ الػػػػبعض فػػػػي حػػػػل مذػػػػاكميؼم كتبػػػػادؿ الزيػػػػارات فػػػػي 

 السشاسبات السختمفة.

 الذخرية واالجتساعية: العؾامل -5-6

إف العؾامل الذخرػية تػرتبط بذاتيػة كشخرػية الفػردم حيػئ تػرتبط بالدػؽ كالشػؾع كالخبػرة كمدػتؾى 
ط ػػػػػػػػػػػكباسػػػػػػتعدادات كقػػػػػػدرات كميػػػػػػارات الفػػػػػػرد كمدػػػػػػتؾى كذكػػػػػػاء الفػػػػػػرد كمدػػػػػػتؾى طسؾحػػػػػػو كبشس ميؼالتعمػػػػػػ
كأمػػػػا بخرػػػػؾص العؾامػػػػل االجتساعيػػػػة فيػػػػي تػػػػرتبط  مكػػػػذلػ أىسيػػػػة الؾعيفػػػػة بالشدػػػػبة لػػػػو  1موػػػػػػػػشخريت

بػػالغركؼ العائميػػة كاألسػػرية لمسػػدير ككػػل مػػا يحػػيط بػػو داخػػل السجتسػػع مػػؽ متغيػػرات ذات الرػػمة بعسمػػو 
 كالتأثير عميو.
رضػام كقدرتػو مقرب لأكمسا احتـر ذاتو كاف أي العؾامل الذخرية التي تتعمق باحتراـ الذاتم كإف 

سكانػػػػة الكتعامػػػػل كالتكيػػػػف معيػػػػا كمسػػػػا كػػػػاف رضػػػػي عػػػػؽ العسػػػػلم ك  عمػػػػى تحسػػػػل الزػػػػغؾط فػػػػي العسػػػػل
كبػػالعكس أك بالعبلقػػات الذخرػػية  ماالجتساعيػػة حيػػئ كمسػػا ارتفعػػت مكانتػػو أك الؾعيفػػة كمسػػا زاد رضػػاه

التػػػي كؾنيػػػا السؾعػػػف فػػػي محػػػيط العسػػػل ألنيػػػا تجعمػػػو يسيػػػل إلػػػى االسػػػتقرار كالذػػػعؾر بالرضػػػا الػػػداخميم 
 ي حياتو كاف راضي عؽ عسمو.كأيزا كمسا كاف الفرد سعيد ف

الرضػػػا عػػػؽ الشػػػؾاحي االجتساعيػػػة بالبحػػػئ عػػػؽ السذػػػكبلت االجتساعيػػػة لمسؾعػػػف كمدػػػاعدتو فػػػي 
 2حميام كتؾفير الرعاية الرحية ككسائل االنتقاؿ السشاسبة لمعامميؽ.

 :الؾعيفي الرضا أىسية -6
 العمساء كالباحثيؽ كذلػ مؽ الكثير باىتساـ حغيت التي السؾضؾعات أحد الؾعيفي الرضا يعتبر

 عؽ يبحثؾا أف بسكاف األىسية مؽ العسلم كبالتالي في حياتيؼ مؽ كبيراا  جزءاا  يقزؾف  األفراد معغؼ ألف
 الرضػا أف مفادىػا نغػر كجيػة ىشالػػ أف كسػا كالسيشيػةم الذخرػية حيػاتيؼ فػي كدكره الػؾعيفي الرضػا

                                                        
 .50ذكرهم ص  سالؼ الفيدم مرجع سبق 1
 .355-336ص.ص كساؿ تذاـ كأميؽ مخفيم مرجع سبق ذكرهم  2
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 مػؽ زاد مسػا كالعػامميؽ لمسؤسدػات بالشدػبة الفائػدة عميػو كيترتػب اإلنتاجيػة زيػادة إلػى يػؤدي قػد الؾعيفي
 .السؾضؾع ىذا دراسة أىسية

 اػػػالرض ؾعػػػمؾض حػؾؿ اإلداري  الػشفس عمػؼ مجػاؿ فػي كالدراسػات البحػؾث كثػرت كبالتػالي
 مؽ أطؾؿ حياة يعيذؾف  كعيفياا  الراضيؽ األفراد أف عؽ الشقاب البحؾث نتائج بعض ككذفت ميػػػالؾعيف
 التكيػف عمػى قػدرة كأكبػر لمػذات تقػديرا كأكثػر الشفدػي لمقمػق عرضػة أقػل كىػؼ مالراضػيؽ غيػر األفػراد

 أي الػؾعيفيم كالرضػا الحيػاة عػؽ الرضػا بػيؽ كثيقػة عبلقػة ىشػاؾ أف إلػى الػبعض كيؤكػد ماالجتسػاعي
 1.صحيح كالعكس حياتيؼ عؽ راضيؽ كعيفيا الراضيؽ أف بسعشى

ػالسد  كمػؽ  ةػػػػػػػفاعمي لسػدى مكياسػا األغمػب فػي يعتبػر حيػئ كبيػرة أىسيػة األفػراد لرضػا أف بػو مؼدع
 التػي تمػػ تزػاىي فييػا مرغػؾب نتػائج إلػى سػيؤدي ذلػػ فػنف مرتفعا الكمي األفراد رضا كاف إذ األداءم
 أك التذػجيعية لمسكافػآت برنػامج بتظبيػق أك عساليػا أجػؾر برفػع تقػؾـ عشػدما السؤسدة أك السشذأة تشؾييا
 حػؾادث كثػرة كإلػى العسػل عػؽ التغييػب فػي يدػيؼ الرضػا عػدـ فػنف أخػرى  ناحيػة كمػؽ الخػدماتم نغػاـ
مؤسدات أك  إلى كاالنتقاؿ بيا يعسمؾف  التي السؤسدات أك السشذآت العامميؽ كترؾ معشو كالتأخر العسل
 كتؾجيييؼ العسل أكضاع مؽ العساؿ شكاكى  كزيادة العسالية السذكبلت تفاقؼ إلى كيؤدي أخرى  السشذآت
 غيػر تشغيسػي مشػاخ الرضػا عػدـ عػؽ يتؾلػد أنػو كسػا ممرػالحيؼ عػؽ لمػدفاع عساليػة اتحػادات إلنذػاء
 .صحي

 عػل فػي الػزمؽ مػؽ طؾيػل مػدى عمػى رفيػع إنتػاج مدػتؾى  تحقيػق يرػعب أنػو "ليكرت" رػػػذك كقد
 إلػى يػؤدي أف بػد ال كاحػد آف فػي الرضػا كعدـ اإلنتاج زيادة بيؽ الجسع أف إلى أشار كسا الرضام عدـ
 ثسػة فػنف ثػؼ كمػؽ مشتجاتيػا مدػتؾى  تػدني إلػى إضػافة السؤسدػةم فػي السدػتؾى  الرفيعػة العشاصػر تدرب
 انخفاض في يتسثل ما مؤسدة في العسل عركؼ تدني عمى الدالالت أكضح مؽ بأف االتفاؽ مؽ نؾعا
 .العامميؽ لدى الرضا مدتؾى 

كالسحػػؾر األساسػػي لئلنتػػاج فػػي كال نبػػالإ إذا مػػا اعتبرنػػا أف العشرػػر اإلندػػاني ىػػؾ الثػػركة الحكيقػػة 
م فالسعدات كاألجيزة الحديثة ميسا بمغت تظؾرىا كتعقيدىا سػتبقى غيػر مفيػدةم كقػد سؤسدات كالسشذآتال

ال تعسل إذا لؼ يتؾافر العقل البذري عمى ىذه الدرجة الكبيرة مؽ األىسية فننو مػؽ العػدؿ كاإلنرػاؼ أف 
 ندعى ألف يكؾف الفرد راضيا عؽ عسمو.
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مػؽ أنذػظة كمػا تحققػو سؤسدػة أك السشذػأة السؾرد البذػري الدعامػة األساسػية لسػا تؤديػو ال إذ يسثل
ذم كىػػػؾ الػػػذي يتػػػابع ػػػػػػػػػػػكيرسػػػؼ األىػػػداؼم كىػػػؾ الػػػذي يخظػػػط كيشف االسػػػتراتيجياتمػػػؽ أداءم فيػػػؾ يزػػػع 

كيكػػػيؼ...إلخم كأي انحػػػراؼ لػػػو عػػػؽ مدػػػتؾى األداء أك معػػػايير الدػػػمؾؾ السظمػػػؾب سػػػيشتج عشػػػو بػػػبل شػػػػ 
عػػؽ تحقيػػق أىػػدافيا كتعظيػػل مدػػيرتيا كسيدػػير بيػػا حتسػػا إلػػى الفذػػل مسػػا سؤسدػػة أك السشذػػأة انحػػراؼ ال

 1.سؤسدات كالسشذآتيجعمو ببل مشازع العامل الرئيدي الذي يتؾقع عميو نجاح ال
 االىتسػاـ إلػى تػدعؾ التػي األسػباب تحديػد خػبلؿ مػؽ الػؾعيفي الرضػا أىسيػة تؾضػيح يسكػؽ كمشػو
 :التالي الشحؾ عمى كذلػ اختبلفيام عمى السؤسدات كالسشذآت في الؾعيفي بالرضا
 .العامميؽ لدى الظسؾح مدتؾى  ارتفاع إلى يؤدي الؾعيفي الرضا مدتؾى  ارتفاع .1
 .العامميؽ اياب ندبة انخفاض إلى يؤدي الؾعيفي الرضا مدتؾى  ارتفاع .2
 مػع كخاصػة فػراغيؼ كقػت عؽ رضا أكثر يكؾنؾف  السرتفعم الؾعيفي الرضا درجات ذكك األفراد .3

 .عامة برفة الحياة عؽ رضا أكثر ككذلػ عائبلتيؼم
 2 .العسل لحؾادث عرضة أقل يكؾنؾف  عسميؼم عؽ رضا األكثر العاممؾف  .4
 السػؾارد بيا تتستَّع التي السريحة الشفدية الؾضعية أفَّ  حيئ العسلم بيئة مع التكيف عمى القدرة .5

ؼ أكبر إمكانية تعظي البذرية  .بو يحيط كما عسميا في لمتَّحك 
م لػػػأك مػؽ الساديػة وػػػػػػػحاجات جسيػع بػأفَّ  السؾعَّػف رػػػػػػػػيذع اػػػػػػػػفعشدم مكاالبتكار اإلبداع في الرَّابة .6

 مذػبعة إلػخم... كعيفػي أمػاف مـااحتػر  متقػدير مػؽ ماديػة غيػر كحاجػات إلػخمم ...سػكؽ مشػرب
 .مسيزة بظريقة األعساؿ تأدية في الرَّابة لدييا تزيد كاؼم بذكل

ـم الظ سؾح مدتؾى  زيادة .7  رابػة أكثػر تكػؾف  الػؾعيفي بالرضػا تتستَّػع التػي البذػرية فػالسؾارد كالتَّقػد 
 .الؾعيفي مدتقبميا تظؾير في

 ارتفػاع :صػؾرة فػي السجتسػع عمػى باإليجػاب الػؾعيفي بالرِ ضػا السػؾعفيؽ شػعؾر ارتفاع يشعكس .8
 3.لمسجتسع كالتَّكؾ ر الش سؾ معدَّالت ارتفاعك   االقترادية الفعالية كتحقيق اإلنتاج معدَّالت
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 كسػا كاإلنتػاجم الػؾعيفي الرضػا مػؽ كػل بػيؽ كطرديػةم قؾيػةم عبلقػة تؾجػد أنػو لشػا يغيػر كبالتػالي
 حدػب كػل ممؤسدة أك مشذأة كل كاقع إلى باألساس ترجع السؾضؾعم ىذا أىسية أف إلى اإلشارة يسكؽ
السؤسدػات  فػي العؾامػل لتمػػ دراسػة مقػررات تشظبػق أف يسكػؽ ال حيػئ كالخارجيػةم الداخميػة بيئتيػا

 عسػل طبيعػة تراعػي أف البد فالدراسة ضيقةم حدكد في إال أخرى  مؤسدات السقررات في مع كالسشذآت
 .كثقافاتيؼ مجتسعاتيؼ ككاقع السؾعفيؽ كشرائح كالمؾائح كاألنغسة الستبع الكيادة كنسط السؤسدة
 لتقييؼ دراستو يتؾجب الذي الؾعيفيم الرضا عمى بآخر أك بذكل تؤثر كغيرىا العشاصر ىذه ككل

 القرؾر أكجو كمعرفة التظؾير نحؾ كاالتجاه السدتقبميةم الخظط كضع في يداعد كذلػ مالسؤسدة أداء
 1.السؤسدة أىداؼ تحقيق نحؾ لمؾصؾؿ الخمل كمعالجة
 الؾعيفي بالرضا االىتسام إل  الداعية األسباب: 
 السؾعفيؽ. اياب ندبة انخفاض إلى يؤدي الؾعيفي الرضا درجة ارتفاع أف -
 في السؾعفيؽ لدى الظسؾح مدتؾى  ارتفاع إلى يؤدي الؾعيفي الرضا مدتؾى  ارتفاع أف -

 .السختمفة السؤسدات
 كخاصة فراغيؼ كقت عؽ رضا أكثر يكؾنؾف  السرتفع الؾعيفي الرضا درجات ذكي  األفراد أف -

 .عامة برفة الحياة عؽ رضا أكثر ككذلػ عائبلتيؼ مع
 .العسل لحؾادث عرضة أقل يكشؾف  عسميؼ عؽ رضا األكثر السؾعفيؽ أف -
 مؽ عالية درجة ىشاؾ كاف فكمسا  العسل في كاإلنتاج الؾعيفي الرضا بيؽ كثيقة عبلقة ىشاؾ -

 .اإلنتاج زيادة إلى ذلػ أدى الرضا
 فاعميتيا كمدى لمدائرة كالعافية الرحة مؤشرات أىؼ مؽ لمسؾعفيؽ الؾعيفي الرضا يعتبر كعسؾما

 مقارنة الشجاح مؽ قميل حغيا سيكؾف  بالرضا فييا السؾعفيؽ يذعر ال التي الدائرة أف افتراض عمى
 استعداد أكثر ىؾ عسمو عؽ الراضي السؾعف أف مبلحغة مع بالرضام السؾعفيؽ فييا يذعر بالتي

 يسيز ما كأىؼ العسل في كحساساد  نذاطاا  أكثر يكؾف  أنو كسا السؤسدة أىداؼ كتحقيق بؾعيفتو لبلستسرار
 2بو. السحيظة كالبيئة يؤديو الذي العسل إزاء اإلنداف مذاعر يتشاكؿ أنو الؾعيفي الرضا دراسة أىسية

 ضا الؾعيفي باإليجاب عمى السؤسدة في صؾرة:كيشعكس ارتفاع شعؾر السؾعفيؽ بالر 
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مدتؾى الفعالية كالفاعميةم فالرضا الؾعيفي يجعل السؾعفيؽ أكثر تركيزا عمى ارتفاع في  -
 عسميؼ.

 ارتفاع في اإلنتاجيةم فالرضا الؾعيفي يخمق الرابة لمسؾعفيؽ في اإلنجاز كتحديؽ األداء. -
تخفيض تكاليف اإلنتاجم فالرضا الؾعيفي يداىؼ بذكل كبير في تخفيض معدالت التغيب   -

 كاإلضرابات كالذكاكي...الخ.عؽ العسل 
ارتفاع مدتؾى الؾالء لمسؤسدةم فمسا يذعر السؾعف بأف كعيفتو أشبعت حاجاتو السادية كغير  -

 1السادية يزيد تعمقو بسؤسدتو.

  :الؾعيفي الرضا نغريات -7
تعددت الشغريات السفدرة لمرضا الؾعيفي حدب الباحثيؽ في ىذا السجاؿ كمؽ بيؽ أبرز أكلئػ 

ؽ ــادويك، رومــؾر فــفيكتك، زــدمآ ستيديك ،رجـــــىيرز ك، ماسمؾك، إلتؾن مالؾ"الباحثيؽ نذكر: 
م ككل ىؤالء أصحاب نغريات كسيأتي ذكرىؼ إتباعا ... إلخ"ويميام أوشيك، لؾلرو  يؾرترك، ؾكــل

 الشغرية.مالية حدب التدمدل التاريخي لكل نغرية كإبرازىا بذرح يؾضح 

 :العالقات االندانيةنغرية  -7-1

أصػػل الدػػمؾكية ىػػؾ ك  م(Elton Mayo) "مــالؾ التــؾن "ىػػؾ  الشغريػػةالباحػػئ الرئيدػػي فػػي ىػػذه 
 تجربة أعساؿ ىؾثػؾرف التػي نفػذت فػي شػركة كيدػترف إلكتريػػحركة العبلقات اإلندانية التي نتجت عؽ 

لقد أثبتت تجارب ك  م(1932-1927كالتي بدأت في أكائل العذريشات ) مفي الؾاليات الستحدة األمريكية
البحػئ أعمػى اإلنتاجيػة فػي " رػل إلػىبػأف العمػـؾ ت "تـالمؾر"كزمبلئو عدـ صػحة معتقػدات  "إلتؾن مالؾ"

 كيسكؽ جسع ىذه الظريقة عؽ طريق التجربة الخاضعة لمرقابة. م"عؽ أفزل طريقة
عشػػػدما أعيػػػرت ىػػػذه  ماختبػػػرت دراسػػػات ىؾثػػػؾرف لتحديػػػد تػػػأثيرات اإلضػػػاءة عمػػػى إنتاجيػػػة العامػػػل

التجػػارب عػػدـ كجػػؾد ارتبػػاط كاضػػح بػػيؽ مدػػتؾى الزػػؾء كاإلنتاجيػػةم بػػدأت التجػػارب تبحػػئ فػػي عؾامػػل 
جسؾعػػة مػؽ الشدػاء تذػسل فتػػرات مػع م "مـالؾ"دما كػاف يعسػػل التػي كانػػت تعتبػر عشػ ىػذه العؾامػل مأخػرى 
أك سػاعات أقػل  يأسبؾع عسل/يؾمي ساعات أكثر في عسلك مجانيةم غير كجبات ك م كعدـ الراحة راحة

                                                        
مػؽ السحػيط إلػى الخمػيج لمشذػر كالتؾزيػع كدار خالػد  دار مالجزائـر في ، دراسة محددات الرضا الؾعيفيستي سيد أحسد 1
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عشػدما أعيػدت السػرأة إلػى  ممع كل مؽ ىذه التغييرات ارتفعت اإلنتاجيػة ي(مأسبؾع/)يؾمي عسلالفي أياـ 
 تدجل إنتاج قياسي.فننيا  ساعاتيا كعركفيا األصمية

تأكيدىا عمى  يةتايمؾر الم كثانياا: لؼ تقبل الرضا عؽ العسل أكال: مأثبتت ىذه التجارب خسدة أشياء
ا إيجابية لمغايػة ك السرمحة الذاتية لمسؾعف كالحافز الزائد لمسكافآت الشقديةم  ثالثاا: أعيرت التجارب ردكدا

م كالتعبيػر /الراحػةيةتحدػيؽ اإلضػاءةم مرافػق الرفال مثػل: عمى سبيل السثػاؿ لمتظػؾرات فػي بيئػات العسػل
ة ػػػػراف عاليػة األقػػػرابعػػا: تػػأثير مجسؾعػػك عػػؽ الذػػكر كالتذػػجيع بػػدالا مػػؽ اإلكػػراه مػػؽ السػػديريؽ كالسذػػرفيؽم 

دام كبالتالي أىسية الجساعات غير الرسسية داخل مكاف العسلم كأخيراا: استشكر "فرضيات الرعػاع" أف ػػج
السجتسع ىؾ مجسؾعة مؽ األفراد غيػر السشغسػيؽ )التسثيػل( بظريقػة تدحدػب لزػساف الحفػال عمػى الػذات 

 أك السرمحة الذاتية. 
مػػا كانػػت قػػؾة بالغػػة  سؤسدػػةاعي لأكػػدت ىػػذه الشتػػائج أف ديشاميكيػػات السجسؾعػػة كالتركيػػب االجتسػػ
ؾة إلػػػػى مذػػػػاركة أكبػػػػر ػػػػػػػػػة فػػػػي الدعػػػػػػػػاألىسيػػػػة سػػػػؾاء لئلنتاجيػػػػة العاليػػػػة أك ضػػػػدىام تدػػػػببت ىػػػػذه الشتيج

اف ػاؿم كزيػػػادة الثقػػػة كاالنفتػػػاح فػػػي بيئػػػة العسػػػلم كزيػػػادة االىتسػػػاـ بػػػالفرؽ كالسجسؾعػػػات فػػػي مكػػػػػػػػػػػػػػػػػلمعس
شػؤكف أقدػاـ اليشدسػة الرػشاعية كمراقبػة الجػؾدة ك فػي  تػايمؾر تػأثيرات ءإنذػا تؼ حيؽ فيكأخيراا  ملػػػػػالعس

ؼ ػؾـ بػػو قدػػػاف يقػػػػػػػؾء مػػا كػػػػػاء فػػي ضػػػػة جػػػػيػػػػػػػػػػات اإلندانػػػػػة العبلقػػػػم فػػنف التػػأثير األكبػػر لحركالسػػؾعفيؽ
م السفػاليؼ الجديػدة عمػى مػا يبػدك لػػ "ديشاميكيػات السجسؾعػة" ك"العسػل السؤسدػػػػػػػةؽ في ػػػادة كالسؾعفيػػػػػػيػػالق

 1في مشترف العذريشات. "مالؾ"الجساعي" ك"الشغؼ االجتساعية" التشغيسيةم كميا تشبع مؽ عسل 

 الحاجات(: سمؼماسمؾ في الدافعية اإلندانية ) نغرية -7-2

األساسية مؽ أشير الشغريػات فػي ميػداف نسػؾ اإلندػاف كتظمعػو لحيػاة  الحاجاتتعتبر نغرية سمؼ 
 أىػػػؼ قػػػدـ ممعػػػركؼ أمريكػػػي نفػػػس عػػػالؼ( 1970-1908) "ماســـمؾ أيراىـــام"ترجػػػع لرػػػاحبيا  2مأفزػػػل

 الػػػشفس عمػػػؼ" مؤسدػػػي أحػػػد كيعتبػػػر مالعذػػػريؽ القػػػرف  كخسدػػػيشيات أربعيشيػػػات فػػػي األكاديسيػػػة مدػػػاىساتو

                                                        
1 Őnday Ő. Human resource theory: From Hawthorne experiments of Mayo to 

groupthink of Janis. Global Journal of Human Resource Management. 2016 Feb;4(1): 

102. 
ـــؾعيفيعبػػػد الحفػػػيظ القيػػػزيم  2 ـــر التشغيســـي بالرضـــا ال ـــة التايي  الجزائػػػرم م2م رسػػػالة ماجدػػػتيرم جامعػػػة الجزائػػػر عالق

 .72م ص 2011/2012
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 ةػػػػػػالسراجع" فػػػي (1943) عػػػاـ فػػػي رتػػػػػػنذكقػػػػد  م"انيػػػػػػز اإلندػػػػػػالتحفي نغريػػػة"كصاحػػػػػػب  م"يػػػػػانػػػاإلند
 .السعركفة مقاالتو أفزل مؽ كاحدة ىيك  396-374 .صص م50 د رقؼ:السجم م"ةػػالشفدي

 (1943) عػػاـ فػي مػػرة ألكؿ نذػرت قرػػيرةم مقدمػة ىػؾ األكؿ الجػػزء  جػزئيؽ مػػؽ الشغريػة تتكػؾف 
 لشغريػػة االفتراضػػات أىػػؼ السقدمػػة ترػػف م92-85 .صص م5 السجمػػد الشفدػػي"م الجدػػدي الظػػب" فػػي

 أف ىػػي نفدػيا لمشغريػػة الرئيدػية الشغػرة م"اإلندػػاني الػشفس عمػؼ" لػػػ "ماسـمؾ" تعريػف أف حػػيؽ فػي الػدافعم
 فقػػط" األعمػػى" االحتياجػػات تغيػػر حيػػئ ىرمػػي تدمدػػل إلػػى ترػػشيفيا يسكػػؽ البذػػرية االحتياجػػات جسيػػع
 (.جزئية) كافية" األقل" االحتياجات تكؾف  عشدما

ام مدػػػتؾيات خسدػػػة مػػػؽ ىرميػػػاا  تدمدػػػبلا  كسػػػا اقتػػػرح  يكػػػؾف  فعاليػػػةم األكثػػػر االحتياجػػػات مػػػؽ بػػػدءا
 :التاليك اليرمي التدمدل

 (.التؾازف ) دافئا كالبقاء الظعاـم كتشاكؿ كالذربم التشفسم :مثل :الفديؾلؾجية االحتياجات. 1
 .الذخرية كالجددية العقمية الدبلمة :األمشية حتياجاتاال. 2
 .مجتسع بشاء عبلقاتم إقامة شريػم إيجاد :)الحب( االنتساء احتياجات. 3
 .السجتسع في سسعة / مكانة إيجاد :تقدير احتياجات. 4
 .الداخل في اإلبداعية لمقؾة العشاف إطبلؽ :الذات تحقيق احتياجات. 5

 عمييػػػػا يظمػػػػق أف يسكػػػػؽ م"ماســــمؾ" يرػػػػف كسػػػػا االحتياجػػػػات مػػػػؽ األكلػػػػى األربعػػػػة السدػػػػتؾيات
 ىػذه مػؽ أي تمبيػة بسجػرد كلكػؽ إندػافم كل بيا يذعر االحتياجات ىذه أف كيؾضح م"العجز احتياجات"

 كىػػؾ م"الحاجػػة" عميػػو فيظمػػق االحتياجػػات مػػؽ الخػػامس السدػػتؾى  أمػػا ممحفػػزاا يعػػد لػػؼ فننػػو االحتياجػػاتم
 .تساماا راضل  غير ألنو الدنيام السدتؾيات عؽ يختمف

" ةػػػػػػػػالعاجم" احتياجػاتيؼ بتمبيػة الغالػب فػي مذػغؾلؾف  الشػاس أف مػؽ الػرغؼ عمػى أنو "ماسمؾ" يذرح
 يقتػػبس مالحكيقيػػيؽ كالرضػػا االبتكػػار إلػى تػػدفعشا التػػي ىػػي الػذات تحقيػػق إلػػى الحاجػػة أف إال السشخفزػةم

 1.!"يكؾف  أف يجب الرجلم عميو يكؾف  أف يسكؽ ما: "السقاؿ مؽ مذيؾرة مقؾلة
 
 

                                                        
1 Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological review. 1943 Jul;50(4):370. 

pp. 374-396. 
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 - ماسمؾ حدب اإلندانية لمحاجات اليرمي (: ةسثل السدرج3رقؼ ) ذكلال-

 
.- Abraham H. Maslow, 1943, pp. 374-396 السردر: -  

شا تؾصمشا فنن مسؾاء السؾعف أك غير السؾعف معاـ بذكل لمفرد لمحاجات ماسمؾ سمؼ عمى كبشاء
 1كسا يمي:يسكؽ ترتيبيا ك  مسمؼ حاجات السؾعف في بعض الدراسات األخرى إلى تؾفر

 - سمؼ حاجات السؾعف(: ةسثل 4رقؼ ) ذكلال-

 

 - .990، ص 2013دمحم،  السردر: رضؾان -

                                                        
التر يـة  وأقدـام كميـات فـي التـدريس ىيئـة أعزـاء لـدى اإلداري  باإليـدا  وعالقتـو الـؾعيفي الرضـا م  رضػؾاف 1

 .990م ص 2013 فمدظيؽم (م5) 27اإلندانيةم السجمد  العمـؾ - لؤلبحاث الشجاح جامعة م مجمةاليسؽ في الرياضية
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 (: العؾامل الدافعةالعامميؽ )ذات نغرية  -7-3

بدراسػة شػاممة لسئتػيؽ مػؽ السيشدسػيؽ  (Herzberg et al., 1959) كرفقائػو  "ىيرز ـرج" قػاـ
لسعرفػػػة دكافػػػػع العػػػامميؽ كمػػػػدى رضػػػػاىؼ  الستحػػػػدة األمريكيػػػػةكالسحاسػػػبيؽ فػػػػي مديشػػػة بتدػػػػبرج بالؾاليػػػات 
كثبػت مػؽ نتػائج تمػػ الدراسػة أف مذػاعر الدػعادة كالرضػا عشػد  مالؾعيفي تجاه األعساؿ التي يسارسػؾنيا

العػػامميؽ مقترنػػة بعؾامػػل تتعمػػق بالعسػػل نفدػػو مثػػل اإلنجػػازات كاالعتػػراؼ كالتقػػدير مػػؽ الػػزمبلء كالرؤسػػاء 
 (MOTIVATION FACTORS)مقػؾا عمػى تمػػ العؾامػل اسػؼ العؾامػل الدافعػة كالترقػي الػؾعيفيم كأط

راءات ػػػػػأنغسػػػة كإج :لػل مثػػػػة ببيئػػػة العسػػػػل ذات عبلقػػػػػػػػا فننيػػػا مقترنػػػة بعؾامػػػػػر عػػػدـ الرضػػػػػػا مذاعػػػػػػػػػأم
لم اإلشػػػػراؼ كطرقػػػػوم العبلقػػػػة مػػػػع الػػػػزمبلء كالرؤسػػػػاءم الراتػػػػبم عػػػػركؼ العسػػػػل الساديػػػػةم الحالػػػػة ػػػػػػػػػالعس

أطمقػػؾا عمييػػا اسػػؼ العؾامػػل فقػػد السرؤكسػػيؽم كالزػػسانات فػػي العسػػلم االجتساعيػػةم العبلقػػة مػػع الػػزمبلء ك 
 .(HYGIENE FACTORS) الرحية

لػؽ تػؤدي إلػى حػدكث الرضػا عػؽ  –فػي حػد ذاتيػا–إلػى أف تػؾافر ىػذه العؾامػل  "ىيرز رج"كيذير 
فػػاف الرضػػا عػػؽ العسػػل  عامػػة كبرػػفةم ؤدي إلػػى حػػدكث عػػدـ الرضػػا عػؽ العسػػلكلكػػؽ نقرػػيا يػػ مالعسػل

 1كالعؾامل الدافعة معا. الرحيةيتحقق عشدما يتؾافر الحد السعقؾؿ كالسشاسب مؽ العؾامل 
 الػػؾعيفي أنيػػا لػػؼ تعسػػل عمػػى قيػػاس درجػػات الرضػػا ى ىػػذه الشغريػػة حدػػب رأي الباحػػئيعػػاب عمػػ

 كعدـ الرضا.الؾعيفي حالة الرضا تؾضيح كعدـ الرضام كإنسا تظرقت إلى 

 نغرية الدرفر: -7-4

السعركفػة بػالرمؾز  "الدرفر"( نغريػة Landy and Trumbo, 1980) "ترمبؾكالندي "لخص 
 كالتي يعتقد فييا أف األفراد لدييؼ ثبلثة حاجات أساسية كىي:(E.R.G)  آي. آر. جي

 اـػػػػػػالظع :ة مثػلػػػػػػػػػػػة عؾامػل البيئػػػػػػا بؾاسظػػػػػات التي يتؼ إشباعيػػػػػػػػػػكىي الحاجة: ــات الكيشؾنـــحاج -أ 
 لخ..إ..الساءك 
كىػػػػي الحاجػػػػات التػػػػي تؤكػػػػد أىسيػػػػة تؾطيػػػػد العبلقػػػػات الذخرػػػػية الداخميػػػػة حاجــــات العالقــــات:  -ب 

 كالسحافغة عمييا.
 كىي الحاجات التي تتفق مع السدتؾى األعمى لمذات كحاجات تحقيق الذات.ؾ: ـــــات الشســـحاج -ج 

                                                        
 .67-66سالؼ   الدالؼم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  1
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كأىسيػػػة فػػػي ىػػػذه الشغريػػػة بػػػأف إشػػػباع الحاجػػػة يػػػؤثر عمػػػى أىسيتيػػػا  "ماســـمؾ"مػػػع  "الـــدرفر"كيتفػػػق 
ات الشسػػؾ يجعميػػا أكثػػر ػػػػػػػػػػػبػػأف إشػػباع حاج "ماســمؾ"كسػػا أنػػو يتفػػق مػػع  مؾى ػػػػمدتالحاجػػات األعمػػى مشيػػا 
يقؾد إلػى جعػل الحاجػات الػدنيا أكثػر أىسيػة  فنف الدعي إلشباع الحاجات العمياأىسية عشد الشاسم كذلػ 

أنػػو ال حاجػػة إلػػى مزيػػد مػػؽ  فػػي أف ىػػذا األخيػػر يػػرى  ،"ماســمؾ"إال أنػػو يختمػػف عػػؽ  معشػػد ىػػؤالء الشػػاس
يقػؾؿ  وخبلفػا لػ "الـدرفر"كلكػؽ  ماإلشباع لمحاجات األدنى التي تؼ إشباعيا بالترتيب كلؽ يكػؾف لػو تػأثير

 ي السكافآت لمحاجات الدنيا قد تعؾض عؽ إشباع حاجات أعمى.أف السكافآت اإلضافية أك الزيادة ف
كعمى ذلػ إذ لؼ يكؽ في استظاعة السدير أف يعظي عركفا أفزل لمعسلم فنف الشقؾد كالزيػادة قػد 

كيختمػػف مػػؽ فػػرد إلػػى آخػػر كتختمػػف فػػي داخػػل الفػػرد نفدػػو بػػاختبلؼ الدػػؽ كالجػػشس  متغشػػييؼ الحاجػػات
 1كالغركؼ االجتساعية.

 :كتدبةسالحاجات النغرية  -7-5

صػاحب نغريػة دكافػع اإلنجػاز  (McClelland, D. C., 1961) "ممشـديماكدةفيد " يؤكد العالؼ
 أف لئلنداف ثبلث راباتم ىي: اإلنجازم كاالنتساءم كالشفؾذ.

 لذلػ فنف محرؾ أك محفز الدمؾؾ اإلنداني ىؾ الحاجات الرئيدية الثبلث التالية:
 الحاجة لمؾصؾؿ إلى تذكيل عبلقات شخرية كإندانية مع اآلخريؽ.الرابة في اإلنجاز: أي  .1
 الرابة في االنتساء: أي الحاجة إلى تذكيل عبلقات شخرية كإندانية مع اآلخريؽ. .2
 2الرابة في القؾة كالشفؾذ: أي الحاجة إلى التحكؼ كالديظرة في سمؾؾ اآلخريؽ. .3
  لمشغرية:التظبيق العسمي 
 العسل: إتقانو ما يدفع األفراد إلى إبراز طاقاتيؼ كاستغبلليا.ربط الحافز كالعؾائد بجؾدة  -أ 
دافع اإلنجاز يسكؽ تعمسو كغرسو فػي نفػؾس األفػرادم فننػو يسكػؽ ترػسيؼ بػرامج تدريبيػة تدػاعد   -ب 

 األفراد عمى تشذيط دكافع اإلنجاز لدييؼ.
كترػيبو  كحيئ يحرل لمفرد الفذلم كأنو يذعر بو في إشباع حاجاتو فيؾ ىشا يذػعر باإلحبػاط

 1حالة عدـ التؾازف كاالضظراب.

                                                        
 -بتررؼ– .94-93عادؿ عبد الرزاؽ ىاشؼم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  1
العربيػة لمتػدريب كالشذػرم م السجسؾعػة 1م ط اإلدارة بالحؾافز أسـاليب التحفيـز الـؾعيفي الفعـالمدحت   أبؾ الشررم  2

 .123م ص 2012القاىرةم مررم 
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 نغرية السداواة )العدالة(: -7-6

 "دمـزآ ستيدـي"تعد نغرية السداكاة مؽ أكثر الشغريات قبؾال كأكثرىا أحكامػام فيػي التػي صػاغيا 
(S. Adamz, 1963)كاألفراد العامميؽ فييا عبلقة متبادلة يعظػي  السؤسدةإذ يرى أف العبلقة بيؽ  م

فييا العاممؾف مجسؾعة مؽ السدخبلت كتتزسؽ مثبل السدتؾى التعميسػي لمفػردم كخبراتػوم كقدراتػوم كعسػره 
عمػػى  (Imputs) مقابػػل ىػػذه السػػدخبلت السؤسدػػةكيحرػػل الفػػرد مػػؽ  مكالجيػػد الػػذي يبذلػػو فػػي العسػػل

السكانة االجتساعيةم كتفترض نغرية ك التقديرم ك ثبل األجرم التي تتزسؽ م( Outputs) عؾائد أك نؾاتج
 .أف الفرد يقارف معدؿ عؾائده إلى مدخبلت مع عؾائد اآلخريؽ إلى مدخبلتيؼ دمزآ

 -دمزآ(: مقارنة معدل عؾائد الفرد إل  مدخالتيؼ مر عؾائد اآلخريؽ إل  مدخالتيؼ حدب افتراض 5الذكل رقؼ )-

 -.38 ص، 2017، سالؼ الفيدالسردر: -

فػػنذا تحقػػق التػػؾازف فػػاف ذلػػػ يػػؤدي إلػػى حالػػة مػػؽ الذػػعؾر بالرضػػا لػػدى الفػػردم أمػػا إذا لػػؼ يتحقػػق 
ف ثسػػة اخػػتبلؿ فػػي التػػؾازف العػػادؿ قػػد حػػدث كسػػتشتج لديػػو أف الفػػرد سيذػػعر بػػنالتدػػاكي بػػيؽ السعػػدليؽ فػػ

 كاستياء.مذاعر تؾتر 
ايػػاب العدالػػة فػػي أي مػػؽ الحػػالتيؽ يسثػػل اخػػتبلال فػػي التػػؾازف  أف دمػػزآكبيػػذا افترضػػت نغريػػة 

كيخمق عشده شعؾرا مؽ الزيق كالتؾتر مسا يدفعو إلى إعادة تؾازنػو  ماالنفعالي كاالتزاف االجتساعي لمفرد
عػػؽ طريػػق بعػػض التغيػػرات الشفدػػيةم فػػالتغيرات الشفدػػية تتزػػسؽ خمػػق تبريػػرات يعظييػػا الفػػرد لشفدػػو عػػؽ 

أمػا الكيػاـ بترػرؼ  مأسباب العؾائد الكبيرة التي يحرل عمييا ىذه أك تمػ التي يحرػل عمييػا اآلخػركف 
د يتزػسؽ محاكلػة تغيػر مػدخبلت الفػرد )مجيػؾده مػثبل( أك مػدخبلت اآلخػريؽ بحػثيؼ أك فعل ممسػؾس فقػ
كبػػػر مػػػثبل أك تغييػػػر عؾائػػػد اآلخػػػريؽ بالسظالبػػػة بعػػػدـ أحقيػػػتيؼ بالعائػػػد مػػػثبل كبػػػذلػ أعػػػؽ العسػػػل بجيػػػد 
 باالستقالة عؽ العسل.

لفػػرد بػػيؽ حيػػئ تؤكػػد ىػػذه الشغريػػة عمػػى أىسيػػة كجػػؾد قػػدر مػػؽ العدالػػة بػػيؽ األفػػرادم حيػػئ يقػػارف ا
ندبة السدخبلت مؽ جيد كخبرة كانتساء لمتشغيؼ إلى السخرجات كالشتػائج مػؽ أجػؾر كمكافػآت عشػده كعشػد 

 أقرانو في العسل.
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ثػر أك إذا مػا كػانؾا يبػذلؾف جيػدا أك ىأعمػكىذا يعشي أف الفرد قد يرتزي أف يشاؿ اآلخػركف تقػديرا 
 نو سيذعر بالتحيز كعدـ العدالة.أل مشو فبل شػ قأم أما إذا كانؾا مثمو أك كانؾا أفزل تأليبل لمسياـ

مػػؽ السدػػاكاة كالعدالػػة فػػي العبلقػػات أكثػػر مػػؽ زيػػادة السكافػػآت  ىأعمػػحيػػئ أف األفػػراد يبغػػؾف قػػدرا 
الساديػػةم فػػنذا مػػا أدرؾ الفػػرد القػػدر الكػػافي مػػؽ العدالػػة شػػعر بالرضػػا كاتجػػو أداؤه لؤلفزػػلم أمػػا إذا كػػاف 

عػػؽ طريػػق التعػػديل فػػي  –مػػؽ كجػػو نغػػره–ليب التػػي تحقػػق العدالػػة العكػػس فانػػو قػػد يمجػػأ لػػبعض األسػػا
السدخبلت فبل يؤدي الجيد الكػافي فػي العسػلم أك يمجػأ لكثػرة الغيػاب أك الحزػؾر متػأخرام كربسػا يدػعى 
لتحقيػػق عائػػدا ماديػػا أكثػػر بظػػرؽ غيػػر مذػػركعة ألنػػو يذػػعر أف كفاءتػػو أعمػػى مػػؽ أقرانػػو كال يشػػاؿ القػػدر 

ارةم كقد قدمت ىذه الشغرية كجية نغر مختمفة في تفدير الرضا الؾعيفي بدال مؽ الكافي مثميؼ في اإلد
أف يكػػؾف باعػػئ الرضػػا داخمػػي أصػػبح مرجػػع خػػارجي مسػػا يؤكػػد عمػػى أىسيػػة العؾامػػل السحيظػػة بالعسػػل 

 1كأثرىا في سمؾؾ الفرد.

 :التؾقر نغرية -7-7

ــؾر فــروم" أسػػتاذ عمػػؼ الػػشفس الكشػػديصػػاحب الشغريػػة  ( 19640Victor H. Vroom ) "فكت
 فننو ال حاجاتو لتحديد الؾصؾؿ يدتظيع كال تؾقعات لو ال تكؾف  الذي الفرد أف عمى الشغرية ىذه كتقؾـ
 كحاجاتو. تؾقعاتو كفق تكؾف  الفرد تحفيز درجة أف أي مشيء أي لتحقيق محفز يكؾف 

 ما شيء عمى الحرؾؿ في الفرد برابة تبدأ الدافعية بأف االفتراض عمى الشغرية ىذه تركز كسا
 لمدافعيػة الدػميؼ كالتكػؾيؽ الرػحيحة الرػيغة أف الشغريػة ىػذه كتقػؾؿم معشؾيػا أك ماديػا ذلػػ أكػاف سػؾاء
 أف يتؾقػع بالعسػل التحاقػو عشػد اإلندػاف فػنف كلػذلػ مةالفرديػ الفركقػات اعتبارىػا فػي تأخػذ عشػدما تشذػأ
 بذؿ في مشو التشغيؼ يتظمبو ما مقابل في لديو ىامة حاجات يذبع معشؾي  أك مادي مردكد عمى يحرل
 ةػػػػػثبلث لػػػػػػػػعؾام حرػيمة ىػي بالعسػل لمكيػاـ الػدافع قػؾة أف "فروم" يرى  ك عسموم إلنجاز جيؾده قرارى 
 العبلقػة ىػذه عمػى أطمػق كقػد الفػردم يبدلػو الػذي كالجيػد السحقق األداء مدتؾى  بيؽ االرتباط درجة :ىي
 عسمػو مػؽ الفػرد عميػو يحرػل الػذي كالسػردكد السحقػق األداء مدػتؾى  بػيؽ االرتبػاط كدرجػة التؾقػعم اسػؼ
 كالسػردكد (أدائػو بعػد) العسػل لسبلئسػة الفػرد يػدركيا التػي العبلقػة عمػى كأخيػرا التكافعم اسؼ عميو كيظمق
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 كؾسػيمة العسػل جػدكى  احتساليػة مػدى تقػدير كيعشػي ماألداة  أك الؾسػيمة عميػو يظمػق تحكيقػو السظمػؾب
 1ب.السرغؾ  اليدؼ عمى لمحرؾؿ

كتشغر إلى الرضا الؾعيفي أنو يتحدد عمى ضؾء ترؾر العامل بشتيجػة عسمػو فػنذا تحقػق ترػؾره 
يعتسػد  "فـروم"فالرضػا الػؾعيفي حدػب م تحقق ترؾره يكػؾف غيػر راض عػؽ عسمػويكؾف راضم كلؾ لؼ ي

كالشسػؾذج السعتسػد مػؽ سػاذجم عمى نؾعيؽ مؽ التقييؼ: الفرؽ كاألىسيةم كسيركرة الرضا تختمػف حدػب الش
 ي:" يدسح لمؾصؾؿ إلى أحدؽ عسمية لديركرة الرضا الؾعيففرومطرؼ "

S= ( Vc- P) x Vi 
S: الرضا الؾعيفي. 

Vc :.)محتؾى الكيسة )نؾع الكيسة كالسدتؾى السرغؾب فيو 
P :.السدتؾى السدرؾ لمكيسة الستحرل عمييا مؽ العسل 
Vi :.) 2أىسية الكيسة ) درجة جاذبيتيا 

كمؽ مسيزات ىذه الشغرية أف سمؾؾ الفرد ال يتحدد بحافز كاحد بل بالعديد مؽ الحؾافزم في نفس 
الفػارؽ بػيؽ قيسػة الحػافز  فػركـإشباعا لحاجتو كسا أكضحت نغريػة  الؾقت يختار مشيا أي الحؾافز أكثر

صػػعؾبة فػػي  كاحتسػػاؿ تحكيقػػوم كسػػا أنيػػا ال تعظػػي نسظػػا عامػػا لدػػمؾؾ األفػػراد تجػػاه أعسػػاليؼ بسػػا يسثػػل
 3تظبيق ىذه الشغرية عسميا.

 تغيير حالة في األفراد لدمؾؾ تفديرا أك بديبل تقدـ ال أنيا أيزا الشغرية ىذه عمى يعاب أيزا ما
 مػؽ كاالختيػار لمتفكيػر عديػدة سػاعات إلػى يحتػاج الفػرد أف كػذلػ التؾقػع نغريػة سػمبيات مػؽ مالتؾقعػات
 يقػؾـ أك سػمؾكيم بػديل كػل تقػدير عمػى بشػاء يكػؾف  كاختيػاره الدػمؾكيةم البػدائل مػؽ ضػخؼ عػدد ضػسؽ

 4القريب. السعقؾؿ: العمساء يدسيو ما إطار في تدخل صغيرة مجسؾعات إلى البدائل ىذه باخترار
 :التالي بالذكل فركـ نغرية عؽ يعبر
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  - األدائي التؾقر نغرية (: مخظط6) رقؼ ذكلال -

  
 -.32 ص، 2008، دمحم مدعؾد يؾرغدة السردر:-

 (:نغرية وضر اليدف )الكيسة -7-8

ــؾك"يػػرى ركاد ىػػذه الشغريػػة كأشػػيرىؼ  ــؽ ل أف كجػػؾد اليػػدؼ ىػػؾ شػػيء أساسػػي يحػػدد مدػػار  "ادوي
كمػؽ  محيئ حػدد ىػذا العػالؼ عػدة خرػائص ال بػد مػؽ تؾفرىػا فػي اليػدؼ السؤسدةمالدمؾؾ الفردي في 

ككػذلػ ىػدؼ مقبػؾؿ لػدى األفػراد كذا  مأبرزىا أف يكؾف اليدؼ كاضح قابل لمكياس لسعرفة مدى اإلنجػاز
 نفع كفائدة تعؾد عمى الفرد.

  لشغرية وضر اليدف:التظبيق اإلداري 
يسكؽ لمقائد أف يشجز األعساؿ عؽ طريق ربط بمؾغ األىداؼ بالحرؾؿ عمى بعض الحؾافز التي 

 يتؼ االتفاؽ عمييام كليذا األسمؾب عدة مزايا أبرزىا تسكؽ مؽ الرقابة عمى األداء.
كأال يكػؾف  السؤسدػةأف تراعى أىداؼ العامميؽ كسػا تراعػى أىػداؼ  "محسؾد عبد الؾاحد"كسا يرى 

ىشػػػاؾ تعػػػارض بػػػيؽ ىػػػذه األىػػػداؼم كىػػػذا بػػػبل شػػػػ يزيػػػد مػػػؽ الرضػػػا الػػػؾعيفي لمعػػػامميؽ كسػػػا أنػػػو عمػػػى 
ؽ عمػػػى أداء ػػػػػػػػػػػز لمعامميػأف تحػػػدد أىػػػداؼ قرػػػيرة األمػػػد لدػػػيؾلة الؾصػػػؾؿ إلييػػػا لتكػػػؾف تعزيػػػ السؤسدػػػة
 1لم كسا يجب أف تكؾف ىذه األىداؼ كاضحة كسيمة كقابمة لمكياس.ػػػأفز

                                                        
 -بتررؼ–. 131عبد الؾاحدم مرجع سبق ذكرهم ص صديق محسؾد  1

 جاذبية و منفعة
العوائد

 األداء إىل ستؤدي الشخصية واجملهودات األنشطة أبن التوقع

 جاذبية و منفعة
األداء

 الدافعية

 األداء هو وسيلة للحصول على العوائد
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 نغرية التكيف الؾعيفي: -7-9

فػػي عػػاـ  (,Green, Dawis and Weiss 1968) "والــزكجــريؽ داوس "قػػاـ كػػل مػػؽ 
بعرض ىذه الشغرية حيػئ أفػادكا بػأف الرضػا الػؾعيفي ىػؾ محرػمة التؾافػق أك التكيػف الفعػاؿ  (1968)

 ما بيؽ حاجات الفرد التي تفرزىا دكافع الحاجة لتحقيق الذات في إطار نغاـ العسل.
  (Dawiss, England & lofqust)"لؾفكدـ كانجالند "م "وانيرن داوس"كسا شرح كل مؽ 

مػػا بػػيؽ الذخرػػية البلزمػػة لمعسػػل  ندػػجاـاالف ىػػذه الشغريػػة تقػػـؾ عمػػى أمؾضػػحيؽ بػػ م(1967)فػػي عػػاـ 
كاعتبار ىذه االندجاـ ىؾ العامل الرئيدي في تفدير تأقمؼ السؾعف مع بيئة  مكعركؼ بيئة العسل نفدو

كيؤكػدكف ذلػػ بقػؾليؼ: أف  مالعسل )كسا يتزح ذلػ مؽ شعؾر بالقشاعة كالرضا كاالستقرار فػي الؾعيفػة(
القدرات كالحاجات السيشية تذكل الجؾانب اليامة لذخرية العسػلم أمػا الستظمبػات الستعمقػة بالقػدرة عمػى 

لعسػل كاألنغسػػة التػػي تعػػزز ىػػذا العسػػل فيػػي الجؾانػػب العامػػة لبيئػػة العسػػلم كيعتقػػد ىػػؤالء بأنػػو باإلمكػػاف ا
االستدالؿ عمى تأقمؼ السؾعف مع كعيفتو مؽ خبلؿ مدى التؾافق بيؽ شخرية ىذا السؾعف فػي عسمػو 

 1 كبيئة العسل.

 :Zنغرية  -7-10
م الػذي قػاـ (William Ouchi, 1981) "ويميـام أوشـي"البركفيدػؾر  الشغريػة صػاحب ىػذه

دة ػػػػػػات السيبلديػػػة فػػػي اليابػػػاف كالؾاليػػػات الستحػػػػػػبلؿ الدبعيشػػػػػػة خػػػػػػؾث كدراسػػػات ميدانيػػػػػػدة بحػػػػػػراء عػػػػػػبنج
ةم لمتعػػرؼ إلػػى سػػر نجػػاح اإلدارة اليابانيػػةم كتؾصػػل فػػي الشيايػػة إلػػى نسػػؾذج جديػػد فػػي اإلدارة ػػػػػػاألمريكي

 2.(1981)م كشرح تمػ الشغرية في كتابو الذي صدر عاـ Zسساه نغرية 
: "العامل اإلندػاني كركح الجساعػة كاشػتراؾ العسػاؿ فػي اتخػاذ القػرارات أف تقؾـ عمى Zإف نغرية 

كخمق الجؾ األسري في السؤسدة كركابط إندانية كاتراالت مدتسرة كالذعؾر بالسدؤكلية كالرقابة الذاتية 
ؤسدة كعدـ فرػل العامػل عػؽ العسػل مػدى الحيػاة كأىسيػة تحقيػق دسػتؾر لكػل كالذعؾر بالسمكية لكل الس

: Zمؤسدة يدعى الجسيع لتحكيقو بالؾالء كاالنتساء كاإلخػبلص"م كمػؽ أىػؼ الػدركس التػي تقػدميا نغريػة 
 3.الدقة كالسيارةم األلفة كالسؾدة الثقةم

                                                        
 .45سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 .-بتررؼ  – 71سالؼ   الدالؼم مرجع سبق ذكرهم ص  2
 .32م ص مرجع سبق ذكرهحسد الباركديم أمشاؿ  3
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 – Z(: نغرية 7الذكل رقؼ ) -
 زػػػػػػالحؾاف

 كعيفة مدى الحياة
 غير متخررة ميؽ

 ترقيات تمقائية
 قرارات جساعية
 

 مؾدةم انيساؾ
 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثق

 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض

 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنتاجيػػػػ

 -.32، ص 2015البارودي، احسد مشال السردر: -
سػؾؼ يشػتج عشػو تحقيػق أىػداؼ  السؤسدػاتبػأف تظبيػق نغريػة فػي  "أوشي"يعتقػد  "الدالؼحدب "

ة ػػػػػػػػػػؾدة كاأللفػػػػػػػػة كالسػػػػػػػادة الثقػػػػػػػػعمػػػى حػػػد سػػػؾاءم التػػػي تتسثػػػل فػػػي زي السؤسدػػػةاألفػػػراد العػػػامميؽ كأىػػػداؼ 
اإلنتاجيػػة لم كزيػػادة الرضػػا الػػؾعيفيم كزيػػادة االسػػتقبلؿ كالحريػػة لمعػػامميؽم كزيػػادة ػاؾ فػػي العسػػػػػػػػػػػػػكاالنيس
 كالفاعمية.

( 1981)حتػػػى عػػػاـ ( 1900) خبلصػػػة لشغريػػػات الػػػدكافع كالحػػػؾافز مشػػػذ عػػػاـ "العـــدلمي"كيعظػػػي 
 1متدرجة حدب تظؾرىا التاريخي كالعمسيم كذلػ عمى الشحؾ التالي:

 
 
 
 

                                                        
 -بتررؼ  –. 76-72سالؼ   الدالؼم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  1
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 - 1981-1900 نغريات الدوافر والحؾافزتاريخ  (:2جدول رقؼ ) -

-.76-75 .ص، ص1997سالؼ دمحم الدالؼ، السردر: -  
 قياس الرضا الؾعيفي: -8

يعد قياس الرضا الؾعيفي أمرا ليس بالديلم نغرا لتعدد كاختبلؼ العؾامل التػي تػؤثر عمػى رضػا 
عمػى نحػؾ يكفػل  ترتيبات كإجػراءات خاصػةاألفرادم كسا أف الكياس الدقيق لمرضا الؾعيفي يتظمب اتخاذ 

إمداد اإلدارة بسعمؾمات دقيقػة كمشغسػة حػؾؿ شػعؾر العػامميؽ تجػاه كعػائفيؼ كأعسػاليؼ كالغػركؼ الدػائدة 
بػػل تتظمػػب جيػػدا كإعػػدادا  يؼم باإلضػػافة إلػػى أف ترػػسيؼ مقػػاييس لمرضػػا لػػيس عسميػػة سػػيمةمؤسدػػاتفػػي 

أف تفيػػد مسػػا خمػػص إليػػو  السؤسدػػاتمػػؽ األجػػدر بخاصػػا كيدػػتغرؽ إعػػدادىا بعػػض الؾقػػتم كلػػذلػ فننػػو 
 1 اآلخركف في ىذا السجاؿ.

                                                        
 -بتررؼ–. 30-29ص.ص م مرجع سبق ذكرهأحسد   صالح شسدافم  1

 اسؼ صاحب الشغرية ةـــــــــــــؼ الشغريـــــــاس الدشة
 تايمؾر اإلدارة العمسية )الحؾافز السادية( 1900
 مايؾ كرفاقو مدرسة العبلقات اإلندانية 1924
 مايؾ كرفاقو الحؾافز االقتراديةم الزساناتم بيئة العسل كالعبلقات 1927

)الحاجات الساديةم الزساناتم  التدرج اليرمي لمحاجات اإلندانية 1943
 االحتراـم إثبات الذات(العبلقاتم 

 ماسمؾ

 ىيرزبرج )العؾامل( نغرية العامميؽ )العؾامل الدافعةم العؾامل الرحية( 1959
 مكميبلند نغرية اإلنجاز )حاجة القؾةم اإلنجازم االنتساء كاأللفة( 1967
 ألدفر نغرية ألدفر )حاجات الكيشؾنةم العبلقاتم الشسؾ ( 1972
 دمزآ )السدخبلتم العؾائدم تقييؼ العائد(نغرية العدالة  1963
 فركـ نغرية التؾسل )التكافؤم التؾقع( 1964
 سكشر نغرية تدعيؼ الدمؾؾ )السثيرم االستجابة( 1968
 لؾؾ نغرية ترسيؼ اليدؼ 1968
 لؾلر / بؾرتر نغرية التؾقعات 1968
 لؾلر نغرية لؾلر في الرضا الؾعيفي 1971
 أكشي ()الثقةم السؾدةم الؾالءم القرار الجساعي Zنغرية  1981
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 أىداف قياس الرضا الؾعيفي: -8-1

 كمعرفة معيار الرضا أك عدـ الرضا. السؤسدة أك السشذأةتحديد مدتؾى رضا أفراد  -
معرفة مدى اختبلؼ مدتؾيات الرضا الؾعيفي كمحدداتو كمؤشراتو في جساعػات كأقدػاـ العسػل  -

 .السؤسدة أك السشذأةمفة في السخت
السؤسدػػػػػة أك السشذػأةم ات أفراد ػػػػػػد مؽ سمؾكيػػػػة بيؽ مدتؾى الرضا الؾعيفي كالعديػػػدراسة العبلق -

 1كمؽ ذلػ عمى سبيل السثاؿ: التغيب كاالستقالة مؽ العسل كمدتؾى األداء الؾعيفي.
 أىسية قياس الرضا الؾعيفي: -8-2

اإليجابيػػػة بػػػيؽ الرضػػػا كاألداء كأف أي مؤسدػػػة أك جيػػػة عسػػػل تحتػػػاج إلػػػى ثػػػػبلث نغػػػرا لمعبلقػػػة 
 متظمبات سمؾكية مؽ جانب األفرادم كىي:

 العسل عمى بقاء األفراد كعدـ اندحابيؼ كالسحافغة عمييؼ. -
 ضركرة الكياـ بؾاجباتيؼ برؾرة تسكؽ مؽ االعتساد عمييؼ. -
 كاف يتجاكزكا الؾاجبات السحددة ليؼ. القدرة عمى تأدية األفراد لعسميؼ بظريقة مبتكرة -

كمعركؼ أف أي مؤسدة أك جية عسػل تعتسػد عمػى الجؾانػب الدػمؾكية لئلندػاف كالستعمقػة بالعسػل 
السدػػػتسر كاإلنتػػػاج فعميػػػو نجػػػد أف السحافغػػػة عمػػػى األفػػػراد لمعسػػػل عمػػػى أيػػػة جيػػػة معيشػػػة يتظمػػػب كدػػػب 

 رضاىؼ كاجتذابيؼ لمعسل في ذلػ السجاؿ.
ة دراسػػة مؾاضػػيع الرضػػا الػػؾعيفي لمعػػامميؽ بذػػكل عػػاـ فػػي كافػػة القظاعػػات مػػؽ ىشػػا تبػػرز أىسيػػ

 2كالعامميؽ في القظاع الحكؾمي بذكل خاص.

 طرق قياس الرضا الؾعيفي: -8-3

يعتبػػر الرضػػا الػػؾعيفي مػػؽ الغػػػؾاىر التػػي اىػػتؼ العمسػػاء بكياسػػيام كذلػػػػ لسػػا لػػو مػػؽ تػػأثير عمػػػى 
كبمؾغيػػػا لؤلىػػػداؼ  السؤسدػػػاتلعؾامػػػل السػػػؤثرة فػػػي تظػػػؾر اإلنتػػػاج كالسردكديػػػةم المػػػذيؽ يعػػػداف مػػػؽ أىػػػؼ ا

 السدظرة كيسكششا أف نفرؽ بيؽ مجسؾعتيؽ مؽ مقاييس الرضا: السقاييس السؾضؾعية كالسقاييس الذاتية.
 

                                                        
 -بتررؼ–. 110 م صمرجع سبق ذكرهعادؿ عبد الرزاؽ ىاشؼم  1
الرضـا الـؾعيفي وعالقتـو بسدـتؾى الظسـؾح لـدى السسرضـات الدـعؾدةات وعالقـة كـل مشيسـا لؾلؾ عبد   العيدركسم  2

 .31ىػم ص  1410الدعؾديةم م رسالة ماجدتيرم جامعة أـ القرىم يبعض الستايرات الذخرية والسيشية
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 السقاليس السؾضؾعية: -8-3-1
كىػي السقػػاييس التػػي تدػػتخدـ مؤشػػرا الغيػػاب كتػػرؾ العسػػل فػػي التشبػػؤ بدرجػػة رضػػا العػػامميؽم عمػػى 

 1أساس أف الغياب أك ترؾ العسل برفة نيائية يجدد درجة نفؾر العامل كعدـ رضاه عؽ عسمو. 
كىػي أكثػر الظػرؽ انتذػارا كبدػاطة فػي الكيػاسم كتػتؼ مػؽ  طريقة تحميل عؾاىر العسـل: -8-3-1-1

خػػػػبلؿ تحميػػػػل عػػػػدد الغػػػػؾاىر السرتبظػػػػة بػػػػالفرد كالتػػػػي تعبػػػػر عػػػػؽ درجػػػػة مذػػػػاعره كرضػػػػائو تجػػػػاه عسمػػػػو 
كمػػؽ مزاياىػػا: دقػػة السعمؾمػػاتم كسػػيؾلة ترػػشيفيام كاالبتعػػاد عػػؽ التحيػػز كلكػػؽ مذػػكمتيا فػػي  2مككعيفتػػو

  3عدـ كجؾد كسيمة لمتأكد مؽ صحة البياناتم إضافة إلى صعؾبة ترجسة بعض البيانات.
 كمؽ بيؽ الظرؽ السدتعسمة لذلػ نجد:

ؽ اسػػتخدامو لمتعػػرؼ كتعتبػػر درجػػة انتغػػاـ الفػػرد فػػي عسمػػو أك معػػدؿ ايابػػو مؤشػػرا يسكػػ الغيــاب: - أ
اب السرتفػع يعبػر عػؽ ػػػػػػػػػػػعسموم كمسػا ال شػػ فيػو أف معػدؿ الغي ؽعمى درجة الرضا العاـ لرضا الفرد ع

اب ػػػػػاب الغياب قد تكؾف ألسبػػػػػػػػؾى عاؿ مؽ االستياء لدى الفردم عمى الرغؼ مؽ أف كثير مؽ أسبػػػػػػػػػػمدت
بدػػجبلت عػؽ الحزػػؾر كعػؽ الغيػاب لكػػل فػرد كلكػػل مجسؾعػة كلكػػل  السؤسدػةرىم كلػذلػ فاحتفػػال ػػػػػػػأخ

 5التالية: تكيحدب عمى شكل السعادال 4مقدؼ تدتدعي الؾقؾؼ عمى أسبابيا كعبلجيا
  
 

 
 
 
 

                                                        
م دار الحامػد لمشذػر كالتؾزيػعم األردفم 1م ط محددات الرضا الؾعيفي لـدى أسـاترة التعمـيؼ الثـانؾي جبلؿ عبد الحميؼم  1

 .199م ص 2016
 -بتررؼ–. 31م ص مرجع سبق ذكرهأحسد   صالح شسدافم  2
م دار صػػفاء لمشذػػػر كالتؾزيػػػعم عسػػػافم 1م ط عسميـــةالرضـــا الـــؾعيفي أطـــر نغريـــة وتظبيقـــات سػػالؼ تيدػػػيير الذػػػرايدةم  3

 .107م ص 2008األردفم 
م دراسة ميدانية عم  مؤسدة صـشاعة الكؾايـل بدـكرة –ضاؾط العسل وعالقتيا بالرضا الؾعيفي طاىري عبد الغشيم  4

 -بتررؼ–. 72م ص 2007/2008 الجزائرم رسالة ماجدتيرم جامعة بدكرةم
 .200م ص ابقالسرجع الدجبلؿ عبد الحميؼم  5

 معدؿ الغياب =
 x 100مجسؾع أياـ الغياب 
 عدد أياـ العسل xمتؾسط عدد األفراد العامميؽ 

 معدؿ الغياب الكمي =
 الغيابالعدد الكمي ألياـ 

 العدد الكمي لمعساؿ
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 لدرجػة كسؤشػر )اسػتقالة( الفػرد بسبػادرة تػتؼ التػي الخدمػة تػرؾ حػاالت اسػتخداـ يسكػؽ ترك العسل: - ب
ىامػا  مؤشػرا يعتبػر كعيفتػو فػي الفػرد بقػاء أف شػػ فػبل العاممػةم القػؾى  أفػراد بػيؽ تدػؾد التػي العاـ الرضا
 الخدمػة بتػرؾ الخاصػة البيانػات فػنف كعميػو العسػلم عػؽ رضػاه أي ليػا ككالئػو الؾعيفػة بيػذه الرتباطػو
 . الرضا عمى البرامج ىذه تأثير زاكية مؽ البرامج مختمف فعالية لتقييؼ استخداميا يكؽ االختياري 
 فػػػمشتر فػي ؽػػػػالعاممي ددػػػع يػإجسالػ عمػى ؾـػػػػمقد اري ػػػاالختي ةػػػالخدم تػرؾ دؿػػػمع بػػػكيحد

 1 :كاآلتي تكؾف  رةم كالتيػػػػالفت

 السقاليس الراتية: -8-3-2
تقػػػـؾ ىػػػذه السقػػػاييس عمػػػى ترػػػسيؼ قػػػؾائؼ كاسػػػتبيانات ترػػػاغ عمػػػى شػػػكل عبػػػارات تتشػػػاكؿ جؾانػػػب 
مختمفة مؽ العسل أك ىي عبارة عؽ أسئمة مؾجية إلى العامميؽ بيدؼ معرفة مدى تقبميؼ كرضاىؼ عػؽ 

تعتسػػد عمػػػى ذاتيػػة الباحػػػئ فػػي بشػػػاء  تمػػػ الجؾانػػب التػػػي أطمػػق عمييػػػا مرػػظمح السقػػػاييس الذاتيػػة ألنيػػػا
 نذكر مؽ بيشيا: 2مالسفردات كتركيبيام كيعتسد في بشاء ىذه السقاييس عمى عدة طرؽ 

تعتسػد عمػى معرفػة إشػباع الحاجػات اإلندػانية مثػل مػا اقترحػو طريقة تقديؼ الحاجات:   -8-3-2-1
عػؽ األفػراد كعػؽ مػدى م كترػسيؼ األسػئمة بحيػئ يسكػؽ الحرػؾؿ عمػى معمؾمػات (Maslow) "ماسمؾ"

ات ػػػػػػػة مػػؽ الحاجػػػػػػػػػػػو فػػنف كػػل مجسؾعػػػػػػوم كعميػػػػػػػػػة لديػػػػػػػػػات السختمفػػػػػػػػػػاع الحاجػػػػػمػػا يقدمػػو العسػػل مػػؽ إشب
)الفيزيؾلؾجيةم حاجات األمؽم الحاجات االجتساعيةم حاجات التقديرم كحاجػات تحقيػق الػذات(م ترػاغ 

 3ئسة.ليا بشؾد متعمقة بيا في القا

                                                        
 .99م ص مرجع سبق ذكرهبزياؼ عادؿم  1
 .201م ص مرجع سبق ذكرهجبلؿ عبد الحميؼم  2
الرضا الؾعيفي ألساترة التعميؼ الثانؾي وعالقتو يدافعية إنجاز تالميرىؼ في األقدام الشيائية لمتعمـيؼ صالحي سػسيةم  3

 .40م ص 2009/2010 الجزائرم سظيفم م رسالة ماجدتيرم جامعةشعبة عمؾم الظبيعة والحياة –الثانؾي 

 مجسؾع أياـ اياب األفراد في فترة زمشية معيشة معدؿ الغياب خبلؿ فترة زمشية معيشة=
 متؾسط عدد األفراد نفس الفترةx عدد أياـ العسل في نفس الفترة 

 معيشة = فترة خبلؿ الخدمة ترؾ معدؿ
 الفترة خبلؿ الخدمة ترؾ حاالت عدد

x 100 
 الفترة مشترف في العامميؽ عدد إجسالي
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تعتسػػد ىػػذه الظريقػػة عمػػى اسػػتخداـ االسػػتسارةم كتحػػاكؿ معرفػػة طريقــة تقدــيؼ الحــؾافز:   -8-3-2-2
أنػػؾاع الحػػؾافز السػػؤثرة عمػػى الرضػػام بجعػػل األسػػئمة التػػي تحتؾييػػا االسػػتسارة تراعػػي تقدػػيسا لمحػػؾافز التػػي 

األسػػئمة جسيػػع ىػػذه يتيحيػػا العسػػل كػػاألجر كالسػػشح كفػػرص الترقيػػة كسػػاعات العسػػلم كيجػػب أف تعظػػي 
 الستغيرات التي يسكؽ أف تؤثر عمى الرضا.

تدػتخدـ ىػذه الظريقػة فػي كصػف الؾقػائع الحرجػة  :جطريقة السؾاقـف الحرجـة لييرز ـر   -8-3-2-3
التي مر بيا الفرد في عسموم كتقـؾ ىػذه الظريقػة عمػى طػرح سػؤاليؽ لؤلفػراد السػراد قيػاس مذػاعرىؼ نحػؾ 

 عسميؼ كىذا الدؤاليؽ ىسا: 
التػػي كشػػت فييػػا جػػد سػػعيد فػػي عسمػػػ كحػػدد األسػػباب التػػي ذكر األكقػػات الدػػعيدة حػػاكؿ أك تتػػ -

 جعمتػ تذعر بيذه السذاعر.
حاكؿ أف تتذكر األكقات التي شعرت فييا باستياء شديد في عسمػ كحدد األسباب التػي جعمتػػ  -

 تذعر بيذا الذعؾر.
ألفػػػراد كترػػػشيفيا لسعرفػػػة أي مػػػؽ كبعػػػد ذلػػػػ يكػػػؾف تجسيػػػع الؾقػػػائع كاإلجابػػػات التػػػي يػػػدلي بيػػػا ا

 1الجؾانب تدبب استياء العامل أك أي مشيا تدبب رضا العامل.
 اراتػالعبػ مػؽ ةػػػمجسؾع ؼػػػتقدي اسػأسػ عمػى أكزقػؾد طريقػة تقػؾـ ؾد: ـة أوزقــطريقـ  -8-3-2-4

 مػؽ كالسظمػؾبم متشاقزػتيؽ صػفتيؽ تحسػبلف لعبػارتيؽ متػدرج سػمؼ نيػايتي تؾضػع ةم بحيػئػالجزئيػ
 لظرفػي السكػؾنتيؽ الرػفتيؽ ىػذيؽ بػيؽ مػا مجػاؿ فػي رقسيػة صػؾرة فػي شػعؾره درجػة تحديػد السفحػؾص
 يؤديػو الػذي العسػل بسحتػؾى  السرتبظػة العبػارات مػؽ لسجسؾعػة يتعػرض السػؾالي كالسثػاؿم الستػدرج الدػمؼ
 : العامل

 -مكياس اوزقؾد لكياس الرضا الؾعيفي (:8ذكل رقؼ )ال-
 _ تافو____ميؼ ____

1  2  3  4  5  6  7    
 متعب__ ______مريح 
1  2  3  4  5  6  7 

 - .31، ص 2010دمحم،  كريبر السردر:-

                                                        
 الجزائػػػػرم م رسػػػالة ماجدػػػتيرم جامعػػػػة قدػػػشظيشةمتساســــػ جساعـــة العســــل وعالقتــــو بالرضـــا الــــؾعيفيمجيػػػدر بػػػبلؿم  1

 .91م ص 2009/2010
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 العسل جؾانب مؽ جانبا مشيا كل يعالجم جزئية مقاييس مؽ اكزقؾد طريقة عمى السكياس كيتكؾف 
 ذات تدريجية ؼلسبل تكؾيؽ يتؼ بحيئ الخم...األجرك  الفيزيكيةم الغركؼك اإلشراؼم : العسل محتؾى  مثل
 فػي الحػاؿ ىػؾ كسػا بالدراسػةم السعيشة العسل جؾانب مؽ جانب لكل متشاقزتيؽ صفتيؽ يحسبلف قظبيؽ
 العاـ الرضا مدتؾى  لتسثل السفحؾص عمييا راأش التي جاتاالدر  مجسؾع كتجسعم سابقا السؾضح السثاؿ
 ىذا بمػػػالجان ليذا الجزئي الرضا مدتؾى  الجزئية العسل جؾانب مؽ جانب درجات تسثلؽ حي فيم لديو

 بحيػئ مالكمػي كالسكيػاس الجزئيػة الجؾانػب بػيؽ االرتبػاط ةػػػػػعبلق لدراسػة السكيػاس يخزػع أف شػريظة
 . ضعيفا الكمي بالسكياس ارتباطيا يكؾف  التي العبارات كل تحذؼ

لػو  اسػػػػيمق ةػطريقػ كلكػل الرضػا مدػتؾى  لكيػاس أخػرى  طػرؽ  كجػؾد إلػى اإلشػارة كتجػدر ىػذا
 لػػ الستػدرج السكيػاس" كـؾنؽ" لػػ الؾجػو تعبيػرات مكيػاس"م نفالناـا" لػػ الؾقػائع مكيػاس: كمشيػا ومػػػػػخرائر

 1."كؾرنؾازر"ػ ل الفعمية الشزعات مكياس كآخركفم "سسيث"
كيعتبػػػػر اسػػػػتخداـ االستقرػػػػاء مػػػػؽ أكثػػػػر الظػػػػرؽ اسػػػػتخداما   طريقــــة االستقرــــاءات:  -8-3-2-5

 كيتظمب:

يتكػؾف السكيػاس كفػق طريقػة  : (Lecart)طريقة التـدرج التجسيعـي أو طريقـة ليكـرت   -8-3-2-6
مػػؽ مجسؾعػػة مػػؽ العبػػارات التػػي تذػػير إلػػى خرػػائص العسػػل بعزػػيا إيجػػابي كالػػبعض اآلخػػر  ليكػػرت

دة ػػػػػػػػػد مػػؽ عػػػػػػػػكػػأف يختػػار كاحم ارةػػػػػػػة لكػػل عبػػػػػػػسػػمبي كيظمػػب مػػؽ الفػػرد أف يقػػرر درجػػة مؾافقتػػو بالشدب
تتحػػدد درجػػة مؾافقػػة الفػػرد ل )أكافػػق جػػدام أكافػػقم غيػػر متأكػػدم ال أكافػػقم ال أكافػػق أبػػدا( كىشػػا ػػػػػل مثػػػػػػبدائ

كلعػل م (م حدػب التػدرج فػي السكيػاس كحدػب درجػة مؾافقػة الفػرد نفدػو3:1م 5:1كالتي تتراكح مػا بػيؽ )

                                                        
 الجزائػرم م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة بدػكرةمالسـدر يؽ لـدى الشفدـي بـاالحتراق وعالقتـو الـؾعيفي الرضـا م  كريبػع 1

 .31م ص 2009/2010
 .32م ص مرجع سبق ذكرهأحسد   صالح شسدافم  2

 كمذكمتو.تحديد ىدؼ البحئ  .1
 كضع فركض البحئ. .2
 تحديد متغيرات البحئ أك الدراسة. .3
 كصف اختيار العيشة. .4

 إعداد استسارة االستقراء. .5
 جسع البيانات. .6
 تحميل الشتائج. .7
 2استشتاجات البحئ أك الدراسة.  .8
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ــراي "السعتسػػدة عمػػى طريقػػة التػػدريج التجسيعػػي فػػي قيػػاس الرضػػا الػػؾعيفي مكيػػاس  السقػػاييسمػػؽ أىػػؼ  اي
 1.(Bryfield Rothe) "فيمدوروث

 الرضػا مكياس لبشاء الظريقة ىذه قدمت الستداوية عاىريا لثؾرستؽ:طريقة الفؾاصل   -8-3-2-7
 حالػة ففػي مالبعػد الستدػاكية السدػافات عمػى الظريقػة ىػذه تقؾـ بحيئ م(1928)سشة  الؾعيفي كاالتجاه

 التػي رػػػػػػػالعشاص فػػػػمختم ترػف عبػارات بؾضػع السكيػاس يبشػى ثػؼ متغيراتػوم تحػدد الػؾعيفي الرضػا
 عبارة. السائة تفؾؽ  ما كعادة ومػػػػتسد

 شػباعاتاإل ترػف أك بالعسلم الستعمقة العشاصر مختمف ترف مفردات بتجسيع الظريقة ىذه كتبدأ
 اسػػػلقي أعػدت التػي السفػردات صػدؽ درجػة السحكسػيؽ يكػيؼ ثػؼ عسمػوم مػؽ الفػرد عمييػا يحرػل التػي
 ذات كالعبارات بالسفردات يحتفظ الكبيرم أك العالي التبايؽ ذات العبارات استبعاد يتؼ ذلػ ام كبعدػػالرض
 الكيسػة أك الدرجػة ىػؾ العبارات ليذه التقييؼ متؾسط االختيارم كيكؾف  عمييا كقع التي السشخفض التبايؽ
 .السحكسيؽ تقييؼ كفق العبارة إليو تذير الذي لمرضا السسثمة

 تقػديؼ اؿػػػػػػػػالعس مػؽ يظمػب ال العسػل عػؽ الرضػا قيػاس فػي رسػتؽؾ لث العبػارات مكيػاس كاسػتخداـ
 وػػػػػػػكإحداس العامل العتقاد كفقا اختبارات بعدة االستجابة ىذه تترجؼ مفردة لكل استجابة إنساك  اتمػػػػػدرج
 كيكػؾف  ةمػػػػػػالقائس اػػػػػتذسمي التػي العبػارات مػؽ ارةػػػػػعب كػل عمػى قفػػػػػػػيؾا ال أك قػػػػػػػيؾاف كاف إذا ما كتقديره
 كافػق التػي السقػاييس أك االسػتفتاء بشػؾد مػؽ بشػد كػل حػؾؿ العامػل اسػتجابة تقابػل التي الدرجات مجسؾع
 الرضا. لعدـ بالشدبة صحيح كالعكس العسلم عؽ رضاه تترجؼ التي الدرجة ىي عمييا

 تذػايفالكشيدػة  نحػؾ االتجػاه لكيػاس مػرة أكؿ ىػذه طريقتػو "ؽرسـتؾ ث" طبػق الحكيقػة فػي لكػؽ
(Chaivككاف ) 2التالي: الشحؾ عمى السكياس 

 
 
 
 

                                                        
م خػؾارـز 1م ط دراسة ميدانية لمتعميؼ االيتـدائي فـي السسمكـة العر يـة الدـعؾدةة –الرضا السيشي عمي أحسد العسريم  1

 .87م ص 2008العمسية لمشذر كالتؾزيعم جدةم الدعؾديةم 
 .70بؾكذف نبيمةم مرجع سبق ذكرهم ص  2
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 - ثؾرستؽمكياس (: لؾضح 9رقؼ ) الذكل -
A     B      C     D     E     F     G     H     I      J     K 

 

FAVAURABLE            NEUTRAL       UNFAVAURABLE 
 دــــــــــــــؤيــــم                    دـــــمحال                  ارضـــــــــــــمع               

 -.70، ص 2007 يؾوذن نبيمة،السردر: -
قػاـ برػياغتيا فػي  :J.D.I (Job Descriptive Index) األجشدة الؾصفية لمعسل  -8-3-2-8

م (Hulin) "ىـيمؽ"ك( Kandel) "كانـدل"م ك(Smith) "سسيث"مؽ القرف العذػريؽ ( 1969)الدتيشات 
كتعد ىذه األجشدة أكثر السقاييس استعساال حيػئ  ،(Balzer) "بالزر" (1990)كقاـ بسراجعتيا في سشة 

 1تتشاكؿ خسدة جؾانب متعددةم كىي: العسل نفدوم األجرم فرص الترقيةم اإلشراؼم الزمبلء.
 "واةــس"كػػل مػػؽ  (1967)كضػػعيا فػػي عػػاـ : (M.S.Q)استقرــاء جامعــة ميشدــؾتا   -8-3-2-9
(Weiss) دافــــيس"ك" (Davis)انقالنــــد"م ك" (England)لفؾكيدــــ "م ك" (Lofquist) م كتدػػػػتخدـ

يكؾنػؾا إمػا راضػيؽ أك غيػر راضػييؽ  ؽطرقا مختمفة حيئ يكسل األفراد معدؿ الكيػاس ىػذا إلػى الحػد الػذي
بشػدام كػل يتعمػق  (20)( كتذػسل ىػذه القائسػة .عؽ جؾانب مختمفة عؽ عسميؼ )أجػؾرىؼم فػرص الترقيػة..

بجانػػب معػػيؽ مػػؽ العسػػلم كيعمػػق السبحػػؾث عمػػى كػػل بشػػد مػػؽ خػػبلؿ خسدػػة بػػدائل لئلجابػػة ىػػي: غيػػر 
 2(.5راض تساما ) –( 4راض ) –( 3محايد ) –( 2غير راضي ) –( 1راضي تساما )

ييػدؼ السكيػاس العػاـ لمعسػل : J.I.G (Job In General) لمعسـلالسكيـاس العـام   -8-3-2-10
( Ironson) "اريشدـؾن "اـم حيػئ تػؼ تظػؾير ىػذا السكيػاس مػؽ قبػل ػػالرضا الؾعيفي بذكل ع إلى تقييؼ
كيعػػد السكيػػاس العػػاـ لمعسػػل مساثػػل لسػػا جػػاء فػػي األجشػػدة الؾصػػفية لمعسػػل مػػؽ حيػػئ  م(1989)فػػي عػػاـ 
م كل مشيا يحتؾي عمى العبارة التي تيتؼ بالسيسة بذػكل عػاـ رااػػعشر 18كلم حيئ أنو يحتؾي عمى الذ

 3بدالا مؽ جؾانبيا.

                                                        
 -بتررؼ–. 28جبارة ساميةم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 .203م ص مرجع سبق ذكرهجبلؿ عبد الحميؼم  2

3
 Alhazmi F.  Job satisfaction among female head teachers in Saudi Arabian 

secondary schools: a qualitative perspective (Doctoral dissertation, University of 

Southampton): 27. 
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 إعظػاء طريػق عػؽ لؾجػو كجيػا العػامميؽ مقابمػة يتزػسؽطريقة السقايمة الذخرية:   -8-3-2-11
 الشفدػية الحػاالت أسػباب معرفػة يسكػؽ الظريقػة تمػػ كفػي إجػابتيؼم لتدجيل معيؽ بشغاـ لمعساؿ األسئمة

 أكؿ تػتؼ كبيػذا الكػبلـم فػي بحريػة العسػاؿ فييػا يذػعر بيئػة فػي السؾاجيػة مقابمػة كتتؼ لمعسلم السراحبة
 إذا ناجحة الفردي( الكياس مؽ نؾع )أي السؾاجية مقابمة كتكؾف  السذاكلم محؾ أك ترحيح تجاه خظؾة
 اإلدارة حسايػة عػل فػي لسذػاعرىؼ الػدقيق عمػى التقريػر قػادريؽ يكؾنػؾف  كبالتػالي بأمانػة األفػراد أجػاب

 1الخرؾصية. في كحقيؼ الستجابتيؼ
القػػؾؿ أف لكػػل طريقػػة مػػؽ طػرؽ قيػػاس الرضػػا الػػؾعيفي مزاياىػػا كعيؾبيػػام كعمػػى ختامػا يسكػػؽ 

 الباحئ أف يفاضل بيؽ ىذه الظرؽ مؽ حيئ:
 مبلءمتيا لسجتسع البحئ كمفردات العيشة التي يؾد اختيارىا. .1
 التدييبلت كاإلمكانيات الستاحة لو باستخداـ كل طريقة. .2
ؤثرات التػػػي يدػػػعى لمؾصػػػؾؿ إلييػػػام ىػػػل ىػػػي درجػػػة الدقػػػة التػػػي يتؾخاىػػػا لشتائجػػػوم كطبيعػػػة السػػػ .3

 مؤشرات كسية أك نؾعية.
 2نقاط القؾة كالزعف التي تشظؾي عمييا كل طريقة. .4

لعػػل أي باحػػئ أكػػاديسي كخػػبلؿ عسميػػة قيػػاس الرضػػا الػػؾعيفي تؾاجيػػو عػػدة صػػعؾباتم يسكػػؽ أف 
كاليدؼ مؽ الكياس نجـز القؾؿ أنيا ترجع إلى طبيعة كشخرية السؾعفيؽ الذيؽ سيجري عمييؼ البحئم 

ؾى الرضػػػػا أك عػػػدـ الرضػػػا عػػػػػؽ سػػػؾاء تػػػؼ اسػػػتخداـ السقػػػاييس السؾضػػػؾعية أك الذاتيػػػة ىػػػؾ معرفػػػة مدػػػت
 كما سشأتي عمى ذكره في العشرر السؾالي ىؾ إبراز لسختمف السذاكل السترتبة عؽ عدـ الرضػاالعسػػػػلم 
 .الؾعيفي

 عدـ الرضا الؾعيفي اآلتية:مؽ السذاكل السترتبة عؽ  مذاكل عدم الرضا الؾعيفي: -9

 :(Labour Turnover)دوران العسل  -9-1

إف العبلقة بيؽ الرضا في العسل كدكرانو ىي عبلقة سمبية فبقػدر مػا يكػؾف الرضػا عاليػا بقػدر مػا 
كتػػػػدؿ زيػػػػادة معػػػػدؿ خػػػػركج العسػػػػاؿ مػػػػؽ القػػػػؾى العاممػػػػة بالشدػػػػبة إلػػػػى معػػػػدؿ  1ميكػػػػؾف دكراف العسػػػػل أقػػػػل

                                                        
 .103م ص مرجع سبق ذكرهبزياؼ عادؿم  1
 .108م ص مرجع سبق ذكرهسالؼ تيديير الذرايدةم  2
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كسػػا أف الدراسػات أشػارت إلػػى كجػؾد عبلقػػة سػمبية )عكدػػية(  2معشؾيػػاتيؼ مشخفزػةمنزػساميؼ عمػى أف ا
 3بيؽ تحقيق الرضا الؾعيفي كمعدؿ دكراف العسل كالغيابات كحؾادث العسل...الخ.

 - MOBLEY(: نسؾذج عسمية دوران العسل لــ: 10ذكل رقؼ )ال -

 

 -.40، ص 2007 يؾوذن نبيمة،السردر: -
 ركابط عمى كذلػ بشاءا نسؾذج لدكراف العسلم( 1977) ـعا بدكره( Mobley) "مؾ يمي"قدـ  كسا
 عػؽ كالبحػئ السغػادرة فػي التفكيػر مثػل أمػؾرا أف كجػد السؤسدػةم حيػئ الرضػا كمغػادرة بػيؽ افتراضػية
 الرضا( )عدـ االستياء عؽ طبعا كالشاتجة لمعسلم الحكيكية السغادرة عمى تأثير كميا ذات أخرىم كعيفة
أف  حتػى السغػادرةم فػي إرادتشػا لتبرير االستياء عؽ نبحئ شعؾريا ال مكف ءمدتا ألنشا نغادر مؽ أف كبدؿ
 عمػى كاحتسػاؿ الحرػؾؿ الؾعيفػةم تػرؾ عػؽ الشػاتجيؽ كالػربح الخدػارة مػدى عمػى متؾقفػة ذاتيػا السغادرة
 4.مشيا أحدؽ بديمة كعيفة

                                                                                                                                                                        
 .183م ص مرجع سبق ذكرهأميؽ السؾمشيم ك  مؾفق الحسيري  1
 .22محسؾد عبد الفتاح رضؾافم مرجع سبق ذكرهم ص  2
اثػػراء لمشذػػر كالتؾزيػػعم عسػػافم  م1م ط الدــمؾك التشغيســي مفــاليؼ معاصــرةخزػػير كػػاعؼ حسػػؾد الفريجػػات كآخػػركفم  3

 .118م ص 2009األردفم 
 .40هم ص مرجع سبق ذكر  بؾكذف نبيمةم 4

 الرضا الوظيفي

 التفكري يف ادلغادرة
 

 الرغبة يف البحث

 الرغبة يف ادلغادرة

 البقاء -ادلغادرة 
 

 احتمال وجود بديل مقبول
 

 العمر -
 اخلربة -
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 : (Absenteeism)الغياب  -9-2

يقرد بالغياب نقص السبلزمة في عسل يتظمب الحزؾر الدائؼم كىؾ أمر يدبب ارتفاع التكاليف 
ص ػة كنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازات الدشؾيػػػػػػػػػػػة كاإلجػػػػػػػػػػػػػػالسرضيل ػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػؾيض العظػػػػػػػػػػػػػا تكاليػػػػػػػػػم كال سيسالسؤسدػػػػػػةفػػػػػػي 
 أةم باإلضػػافة إلػػى التكمفػػة السعشؾيػػة التػػي يتحسميػػا األفػػراد الػػذيؽ يقػػع عمػػى عػػاتقيؼ تحسػػل عبػػػػػػػػػػػػيػاإلنتاج

 تعؾيض زمبلئيؼ الغائبيؽ.

 :(Works accidents) حؾادث العسل -9-3

ك مخظػط لػو يقػع خػبلؿ العسػل أك يدػبب مػا يعرؼ الحادث بأنو أي طارئ مفػاجع كغيػر متؾقػع أ
يترل بو كيذسل ذلػ أي عػرض لسخػاطر طبيعيػة أك ميكانيكيػة أك كيسيائيػة أك إجيػاد حػاد كغيػر ذلػػ 

كقد يؤدي  ممؽ السخاطر التي قد تؤدي إلى الؾفاة أك اإلصابة البدنية أك السرض الحاد لمعامل السراب
أك قد يؤدي إلػى  مل اإلنتاج دكف إصابة أحد مؽ العامميؽالحادث إلى أضرار كتمفيات بالسشذأة أك كسائ

 إصابة عامل أك أكثر باإلضافة إلى تمفيات السشذأة ككسائل اإلنتاج.
حػػدث يقػػع دكف تؾقػػع أك سػػابق معرفػػة نتيجػػة مدػػببات خارجيػػة أك  :تعريػػف آخػػر يػػرى بأنػػوكفػػي 

ات ك السعػػدات أك ػػػػػػػػريؽ أك السستمكػأك اآلخػل ػػػػػػػػػرار ترػيب العامػػػػػػػػل يشػتج عشػو أضػأخظػاء يرتكبيػا العامػ
ػم كبالتالي ىػؾ حػدث غيػر مخظػط لػو أك مقرػؾد مػؽ قبػل العامػل كإف كػاف فػي بعػض األحيػاف ػلذل ػك

سػػببا مباشػػرا لمؾقػػؾع فيػػوم يشػػتج عشػػو تؾقػػف العامػػل أك اآلخػػريؽ أك السشذػػآت كالسعػػدات عػػؽ العسػػل لفتػػرة 
 1بيؼ. زمشية معيشة تتشاسب مع الزرر الذي لحق

الرػػادر بالجريػػدة  13-83رقػػؼ:  القػػانؾف الفرػػل الثالػػئ مػػؽ يعرفيػػا التذػػريع الجزائػػري فػػي كسػػا 
حػػػادث كيعتبػػػر بكؾنػػػو:  1983جؾيميػػػة  05 :الرػػػادرة بتػػػاريخ م28 :رقػػػؼلمجسيؾريػػػة الجزائريػػػة الرسػػػسية 
 حادث انجرت عشو إصابة بدنية ناتجة عؽ سبب مفاجع كخارجي كطرأ في إطار العسل.كل عسل 

 كسا يعتبر أيزا كحادث عسلم الحادث الذي يظرأ أثشاء:
 الكياـ خارج السؤسدة بسيسة ذات طابع استثشائي أك دائؼ طبقا لتعميسات صاحب العسل. -

                                                        
م السؤسدــة السيشائيــة بدــكيكدة نسؾذجــا –حــؾادث العســل أســباييا و أســاليب خفزــيا مدػػعؾدي كمثػػـؾ كمقػػركف لبػػةم  1

كالدؾسػيؾلؾجيم قدػؼ  الدػيكؾلؾجي التشػاكؿ بػيؽ العسػل فػي السعاناة عاىرة حؾؿ الثاني الدكلي مداخمة مذاركة في السمتقى
 -بتررؼ–. 3-2م ص.ص 2013جانفي  16-15الجزائرم  مالعمـؾ االجتساعيةم جامعة كرقمة
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 1األنذظة الرياضية التي تشغؼ في إطار الجسعيات. -

 :(Quits job)ترك الخدمة  -9-4

 العػاـ لرضػادرجػة ال كسؤشػر (اسػتقالتو) الفػرد بسبػادرة تػتؼ التي الخدمة ترؾ حاالت استخداـ يسكؽ
ككالئػو ليػام أي رضػاه عػؽ  ابيػ الرتباطػو مؤشػرا عتبػري كعيفتػو فػي الفػرد بقػاء أف شػػ فػبل العسػلم عػؽ

 عمػى مقدػؾما االختيػاري  الخدمػة تػرؾ حػاالت عػدد أسػاس عمػى الخدمػة تػرؾ معػدؿ كيحدػبالعسػلم 
 2 :كاآلتي سعدؿالتي يحدب بيا ال الفترة مشترف في العامميؽ عدد إجسالي

x 100 
 فترةالعدد حاالت ترؾ الخدمة خبلؿ 

 =خبلؿ فترة معيشة معدؿ ترؾ الخدمة
 عدد العامميؽ في مشترف الفترة إجسالي

 :(Performance) األداء -9-5

نتيجػػة اسػػتظبلع الػػرأي الػػذي قػػاـ بػػو بعػػض البػػاحثيؽ حػػؾؿ أداء العػػامميؽ كعبلقتػػو بدرجػػة الرضػػا 
مػػؽ العػػامميؽ يعتقػػدكف أف األشػػخاص األكثػػر رضػػا عػػؽ عسميػػؼ ىػػؼ ( % 61)كجػػد أف ندػػبة  مالػػؾعيفي

كبدػػبب تعػػدد حاجػػات العػػامميؽ كرابػػاتيؼم كاخػػتبلؼ تمػػػ الحاجػػات كالرابػػات فقػػد اقتػػرح  ماألفزػػل أداء
أكثػػر مػػؽ أسػػمؾب كنسػػط لمدافعيػػة كالتحفيػػزم حيػػئ تػػػؼ تظػػؾير الشغػػرة إلػػى العبلقػػة بػػيؽ الػػركح السعشؾيػػػة 
كاألداء مؽ خبلؿ التؾصل إلى الرضا السؾعفيؽ أك العامميؽ خاصة إذا ما استظاعت الخبرات الؾعيفية 

كىػذه الشغػػرة تػػرى أف زيػادة الػػركح السعشؾيػػة لمفػرد العامػػل تزيػػد مػؽ ارتفػػاع معػػدؿ  متمبيػة الحاجػػات الفرديػػة
 .أدائو الؾعيفي

مؽ ىشا يسكؽ القؾؿ أف اإلنتاجية تدػبب ارتفػاع الػركح السعشؾيػةم أي أف السؾعػف السشػتج مؾعػف 
 3تي:ؾضيح ىذه العبلقة بالذكل اآلكيسكؽ ت مسعيد أي أف اإلنتاجية )األداء( تعؾد إلى الرضا الؾعيفي

 

                                                        
 21م مػؤرخ فػي 13-83قـانؾن رقـؼ: الجسيؾريػة الجزائريػة الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة الجسيؾريػةم (م 8م7م6السػادة ) 1

م يتعمق بحؾادث العسل كاألمراض السيشيةم الرادر بالجريػدة الرسػسية م1983يؾليؾ سشة  2السؾافق  1403رمزاف عاـ 
 .1810ـم ص 1983يؾليؾ سشة  2ىػ السؾافق  1403رمزاف عاـ  24 الرادرة بتاريخم 28العدد 

م دار كائػػل لمشذػػػرم 1م ط عمــؼ الــشفس اإلداري وتظبيقاتـــو فــي العســلكػػريؼ ناصػػر عمػػي كأحسػػد   مخمػػف الػػػدليسيم  2
 .138م ص 2009 األردفم عسافم

 .184-183م ص.ص مرجع سبق ذكرهمؾفق الحسيري كأميؽ السؾمشيم  3
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 - (: عالقة معدل األداء بالرضا الؾعيفي11شكل ) -

 
 -.184 ، ص2010أميؽ السؾمشي، و  مؾفق الحسيري السردر: -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاع معدل األداء
 

 ارتفاع الروح ادلعنوية
 

 يؤدي إىل

 رضا مرتفع

 اخنفاض معدل األداء
 

 اخنفاض الروح ادلعنوية
 

 يؤدي إىل

 رضا منخفض
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 :خالصــــــــــــــة
 مؽ الؾعيفي الرضا لغيؾر التاريخي التدمدل انظبلقا مؽ الفرل ىذا في تشاكلو تؼ ما خبلؿ مؽ
ــالمؾر"حركػػة اإلدارة العمسيػػة )الحػػؾافز الساديػػة( عمػػى يػػد قبػػل   اتػػػػػالعبلق حركػػةثػػؼ  (م1900) "فردريــػ ت

مػػؽ قبػػل  اكعػػرض ىػػذه السدػػيرة فػػي دراسػػتي م(1924/1934كرفقائػػو ) "إلتــؾن مــالؾ" اإلندػػانية عمػػى يػػد
العمسػػػػػاء  مػػػػػؽكبيػػػػػر  اـػػػػػػػػػػػػباىتس حغيػػػػػت التػػػػػيأف ىػػػػػذا األخيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػؽ السؾاضػػػػػيع  لشػػػػػايتزػػػػػح  البػػػػػاحثيؽ
 لمعسػلالسحػؾر األساسػي  يسثػلالػذي السػؾرد البذػري م كالتركيز عمى دراستو راجع إلى أىسية ؽػػػػػػػػػػػكالباحثي
إذا لػؼ  تظؾرىا سػتبقى غيػر مفيػدةم كقػد ال تعسػل بمإم فالسعدات كاألجيزة ميسا سؤسدات كالسشذآتفي ال
 كالبحئ في سبل ذلػ. عؽ عسمو الرضاالفرد م لذلػ كاف لزاما الدعي كراء بمؾغ فر العقل البذري يتؾ 

مجسػؾعتيؽ مػؽ مقػاييس  كقد قدمشا ء بكياسيايعتبر الرضا الؾعيفي مؽ الغؾاىر التي اىتؼ العمساك 
 لرضاا عؾاملاستشتاج ستة م كتسكشا في ىذا الفرل مؽ ييس السؾضؾعية كالسقاييس الذاتيةالرضا: السقا
الراتػػػػب ك طبيعػػػػة كعػػػركؼ العسػػػلم لػػػدى مػػػػدراء السؤسدػػػات كالسشذػػػآت الرياضػػػػية تسثمػػػت فػػػي:  الػػػؾعيفي
 .الذخرية كاالجتساعية عؾاملالك فرص الترقيةم ك زمبلء العسلم ك م اإلشرافية اإلدارةك كالحؾافزم 

 ،رجــــــىيرز ك، ماسمؾك، إلتؾن مالؾ" أما بالشدبة لشغريات الرضا الؾعيفي نجد أف أبرز ركادىػا:
...إلػخم كسػا أف ىشػاؾ "ويميـام أوشـيك، لـؾلرو  يـؾرترك، ادويـؽ لـؾكك، فيكتـؾر فـرومك، دمزآ ستيديك

سلم ػؾادث العػػيابم كحػػتسثمت في: دكراف العسػلم كالغػ يفا الؾعيػعدـ الرض السذاكل السترتبة عؽبعض 
 .السؾالي الفرل في دراستوسشقـؾ بما  ذا األخير ىؾكى ةم كاألداءػػرؾ الخدمػكت
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 :تسييــــــــــــــد

عبػر فعميػاا عػؽ ماليػة العسػل أي كعيفةم حيئ مؽ خبللو ند  يسثل األداء الؾعيفي حجر الزاكية في
يقػؾـ بػو السؾعػف أك السػدير عمػى مدػتؾى  مسجيػؾد الػذيمحرػمة لعبػارة عػؽ األداء  عػدم كيفي حد ذاتػو
أةم كمػػا يتستػػع بػػو مػػؽ ميػػارات أك السشذػػ ةالسؤسدػػ عمػػى مدػػتؾى ميامػػو السشؾطػػة بػػو فػػي أداء مرػػالحو 

 .كقدرات ككفاءات
التػي أخػذت نرػيبا كافػرا مػؽ البحػئ مػؽ الدراسػات اليامػة الػؾعيفي كتعتبر دراسة مؾضؾع األداء 

داء ماليػػػة األ لذػػػرحكيػػػأتي ىػػػذا الفرػػػل  معمػػػى كجػػػو الخرػػػؾص فػػػي مجػػػاؿ السػػػؾارد البذػػػريةكالدراسػػػة 
تؼ تقديؼ الفرل إلى جزئيؽم األكؿ ىػؾ األداء الػؾعيفي كتػؼ بغية الؾصؾؿ الى ذلػ م ك الؾعيفي كتقييسو

كسػػػا م ونغرياتػػػكأبعػػػادهم ك م ومدػػػتؾياتوم ك محدداتػػػك فيػػػو التظػػػرؽ إلػػػى مفيؾمػػػوم كعػػػرض مختمػػػف عشاصػػػره 
 طرؽ كأساليب تحديشو.تظرقشا إلى عرض بعض 

 مفيػػـؾ تقيػػيؼعػػرض إلػػى فيػػو تظرقشػػا  األداء الػػؾعيفي حػػؾؿ تقيػػيؼ كفػػي الجػػزء الثػػاني مػػؽ الفرػػل
 عشاصرك م التقييؼمبادئ ك  مالؾعيفي األداء تقييؼ محاكرك م األداء الؾعيفيتقييؼ كأىداؼ  مالؾعيفي األداء
 تقيػػيؼ تحػػدياتكأخيػػرا  متقيػػيؼالتػػي تعتػػرض عسميػػة المذػػاكل كصػػعؾبات ك م تقيػػيؼالطػػرؽ كأنغسػػة ك م تقيػػيؼال

 الفرل. خبلصػػػػػػػػػػػػػػةف كالعذريؽ الؾاحد القرف  فيالؾعيفي  األداء
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 :األداء الؾعيفي -1

 : الؾعيفي مفيؾم األداء  -1-1

ات ػػػػػػؼ التػػػي نالػػػت االىتسػػػاـ كالتسحػػػيص كالتحميػػػل فػػػي السؤلفػػػػػػػمػػػؽ السفاىيالػػػؾعيفي ر األداء ػػػػػيعتب
الستعمقػػػة بػػػالسؾارد البذػػػرية كالسراجػػػعم ككػػػذلػ فػػػي البحػػػؾث كالدراسػػػات اإلداريػػػة بذػػػكل عػػػاـم كالسؾاضػػػيع 

مدػػتؾى العامػػل كالسؤسدػػة مػػؽ جيػػةم كتداخمػػو مػػع ػ نغػػرا ألىسيػػة ىػػذا السفيػػـؾ عمػػى كذلػػ بذػػكل خػػاص
  1العمؾـ كاالتجاىات الفكرية السختمفة مؽ جية أخرى.

 كذلػػ كالبحػئم االىتسػاـ مػؽ كافػراا  نرػيباا  نالػت التػي السفػاليؼ مػؽ الػؾعيفي األداء مفيػؾـ إف
 األداء عمػى تػؤثر التػي السػؤثرات كلتػداخل كالسؤسدػة أك السشذػأة الفػرد مدػتؾى  عمػى السفيػؾـ ألىسيػة
 كال نػاؿ لػذا السؤسدػات كالسشذػآت عمػى حػد سػؾاءم كبػرى فػي بأىسيػة السفيػؾـ ىػذا حغي كلقد كتشؾعيام
 أف مشظمػق مػؽ كىػذا اإلدارةم مجػاؿ فػي كالسسارسػيؽ كالسفكػريؽ البػاحثيؽ قبػل مػؽ الستزايد االىتساـ يزاؿ
 إسياماا  األكثر العامل يعتبر أنو كسا لؾجؾد السؤسدات كالسشذآتم األساسي الدافع يسثل الؾعيفي األداء
 بكؾنػو األداء كيترػف كاالسػتسراريةم البقػاء كىػؾ أال مسؤسدػات كالسشذػآتالرئيدػي ل يػدؼال تحقيػق فػي

 كعػركؼ مؾاقػف كتظػؾر لتغيػر نغػراا  بالديشاميكيػة تتسيػز محتؾياتػو إف كسػا كمتظػؾراام كاسػعا مفيؾمػاا 
 كجػؾد عػدـ فػي الديشاميكيػة ىػذه أسػيست كقػد كالداخميػةم الخارجيػة بيئتيػا كعؾامػل كالسشذػآت السؤسدات
 فػي السعتسػدة كالسقػاييس السعػايير اخػتبلؼ إلػى ذلػػ كيرجػع األداء لسفيػؾـ كالدارسػيؽ الكتػاب بيؽ اتفاؽ
 ازػػػػػػػػػإنج إلػى ؾدػػػػػػػػػيق الػذي لػػػػػػػػػالفع ذلػػ إلػىالػؾعيفي  األداء ؾـػػػػػػػػػمفي كيذػير موػػػػػػػػػكقياس األداء دراسػة
 3كاالستسرارية. بالذسؾلية يترف كالذي  2زمجػػػػتش أف يجب اػػػػػػػػكس اؿػػػػػػػػاألعس

                                                        
ؾزيػعم عسػافم م دار جريػر لمشذػر كالت1م ط إدارة وتقيـيؼ األداء الـؾعيفي يـيؽ الشغريـة والتظبيـقإبراليؼ   السحاسشةم  1

 .-بتررؼ- .103م ص 2013األردفم 
م معدل كستاير الداخمية السشغسة ييئة :األعسال مشغسات أداء في التشغيسي الدمؾك دورإبراليؼ بملم  عمي الحق عبد 2

 -بتررؼ–. 114-113ص.ص م 2015كالتكشؾلؾجيام الدؾدافم  لمعمـؾ الدؾداف أطركحة دكتؾراهم جامعة
3 Miller KD, Bromiley P. Strategic risk and corporate performance: An analysis of 

alternative risk measures. Academy of Management journal. 1990 Dec 1;33(4): 759. 
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  مؽ الشغرة التقميدةة إل  الشغرة الحدلثة:الؾعيفي تظؾر مفيؾم األداء 

ؾر مػػػػؽ حيػػػػئ السحتػػػػؾى ػػػػػػػػػػػؼ التػػػػي تتدػػػػؼ بالديشاميكيػػػػة كالتظػػػػػػػػالسفاىي مػػػػؽالػػػػؾعيفي يعتبػػػػر األداء 
التػػي أدت إلػػى السعرفػػيم حيػػئ عػػرؼ تظػػؾرا ممحؾعػػا مشػػذ بدايػػة اسػػتخداماتو األكلػػى إلػػى كقتشػػا الحاضػػر 

الغيؾر بفعل التظؾرات االقترادية كغيرىا كالتي ميزت حراؾ السجتسعػات البذػريةم كالتػي كانػت بػدكرىا 
كتتجدػد الشغػرة التقميديػة )أي القديسػة(  ما لغيؾر إسيامات الباحثيؽ في ىذا الحقل مؽ السعرفػةدافعا قؾي

( رائد مدرسة اإلدارة العمسية في إعظػاء مفيػـؾ دقيػق Tyalor) "تالمؾر"لمسفكريؽ في ىذا السجاؿ كمشيؼ 
العسػػاؿ كتؾقيػػت كػػل مشيػػا لػػؤلداء كاالىتسػػاـ بكياسػػو مػػؽ خػػبلؿ الدراسػػة الدقيقػػة لمحركػػة التػػي كػػاف يؤدييػػا 

 1بقرد الؾصؾؿ إلى الؾقت البلـز إلدارة اآللة كإيقافيام أي في إطار ما يعرؼ بدراسة "الحركة كالزمؽ".
إف األداء كسفيػػؾـ اقترػػر لػػدى الكثيػػر مػػؽ البػػاحثيؽ عمػػى السػػؾرد البذػػري دكف غيػػره مػػؽ السػػؾارد 

سثػل السخرجػات بالعسػل الفػردي أك الشذػاط األخرى باعتباره نذاط أك سمؾؾ يػؤدي إلػى نتيجػة معيشػة إذ ي
فيؾ تمػ العبلقة السؾجؾدة بيؽ الشتيجة كالسجيؾد السبذكؿ مؽ قبل الفرد أثشاء قيامو بعسمو  مالذي يقؾـ بو

 في فترة زمشية محددة يسكؽ التعبير عشو بسعايير كسية كنؾعية.
فيؾ يعكس الكيفية التي يذبع  مبسا أف األداء يذير إلى درجة تحقيق السياـ السكؾنة لؾعيفة الفرد

بيا الفرد متظمبات الؾعيفة خاصة كأنو يسثل ذلػ التفاعل بيؽ الدمؾؾ كاإلنجػاز أك أنػو مجسػؾع الدػمؾؾ 
كالشتػػػائج التػػػي تحققػػػت معػػػام كيػػػرى الػػػبعض أف األداء الػػػؾعيفي ىػػػؾ الشتػػػائج التػػػي يحققيػػػا السؾعػػػف فػػػي 

بأنػػػو الكيػػػاـ بأعبػػػاء الؾعيفػػػة مػػػؽ  "رة ســـاميةجبـــا"نقػػػبل عػػػؽ  "يـــدوي "حيػػػئ عرفػػػو  مالسؤسدػػػة أك السشذػػػأة
فقػد أشػار إليػو بأنػو  "ىـالتر"مدؤكليات ككاجبات كفقا لمسعدؿ السظمؾب مؽ العامل الكفء كالسدربم أما 

الشاتج الذي يحققو السؾعف عشد قيامو بأي عسل مؽ األعساؿم فػاألداء الػؾعيفي حدػب رأي الكثيػر مػؽ 
 2ظمبات كعيفتو التي أسشدت إليو.الباحثيؽ يعبر عؽ التزاـ السؾعف بست

 عمػؼك  البذػريةم السػؾارد إدارةك  كػاإلدارةم األدبيػات مػؽ ديػالعد جػؾىر الفػرد أداء مفيػؾـ شػكلقػد كل
 "مؾتؾيـدلؾك كامبـل"  كمػشيؼ البػاحثيؽ مػؽ العديػد يذػير ذلػػ رغػؼ التشغيسػيم كالدػمؾؾ يالرػشاع الػشفس
(Campbell, 1990 - Motowidlo, 2003) فػي صػعؾبة يجػدكف  ألنيػؼ السفػاليؼ كفػاءة بعػدـ 

 عؽ يتداءلؾف  أخرى  جية كمؽ قياسوم كيفية عؽ الباحثؾف  يتداءؿ جية مؽ الفردم ألداء تعريف كضع

                                                        
 -بتررؼ- .111إبراليؼ   السحاسشةم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 -بتررؼ–. 12-11جبارة ساميةم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  2
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 ألنػو إشػكالية لمعسػل الفػرد أداء مفيػؾـ ضػبط يعتبػر لػذا ماألداء تفدػر التػي العؾامػل أي األداء محػددات
 تفدػير يجػب الفػرد ألداء مفيػؾـ كلؾضػع مباشػرةم قياسػو أك إليػو اإلشػارة يسكػؽ ال كمشػو مجػردم مفيػؾـ
 .كمؤشراتو أبعاده كتحديد العسل في األداء مجاؿ مكؾنات

إضػافة إلػى كػل مػا سػبق  سشقترػر ماألداء الػؾعيفي تعريػف فػي الشغػر كجيات الختبلؼ كنتيجة
 التي تدعؼ نغريا دراستشا الحالية: التالية ات اإلضافيةالتعريفبعض  ذكر عمىذكره 

 ثبلثة نسيز أف كيسكؽ عسموم مشيا يتكؾف  التي كالسياـ باألنذظة قيامو ىؾ لمعسل الفرد أداء أوال:
 الفرد: أداء بيا قاسي جزئية أبعاد
 خبلؿ العسل في الفرد يبذليا التي كالعقمية الجدسانية الظاقة مقدار عؽ تعبر :السبرول الجيد كسية -أ
 .السبذكؿ لمجيد الكسي البعد عؽ يعبر ىشا معيشةم زمشية فترة
 لسؾاصػفات السبػذكؿ الجيػد مظابقػة كدرجػة كالجػؾدةم الدقػة مدػتؾى  تعشػي :السبـرول الجيـد نؾعيـة -ب

 1السبذكؿ. لمجيدي الشؾع السعيار أي معيشةم نؾعية
 التػي الظريقػة أي العسػلم فػي الجيػد بيػا نبػذؿ التػي الظريقػة أك األسػمؾب بػو يقرػد :األداء نسـط -ج

 أداء فػي الفػرد يسارسػو الػذي الترتيػب قيػاس يسكػؽ األداء نسػط أسػاس فعمػىم العسػل أنذػظة بيػا تػؤدى
 بالدرجػة اػػػػػػػػػػػجدساني العسػل كػاف إذا األنذػظة أك اتػػػػالحرك ىػذه مػزيج أك معيشػة أنذػظة أك حركػات
 أك معيشػة لسذػكمة قػرار أك حػل إلػى بيػا الؾصػؾؿ يػتؼ التػي الظريقػة قيػاس أيزػا يسكػؽ كسػا األكلػىم
 2.دراسة أك بحئ إجراء في يتبع الذي األسمؾب
 ثبلثػةم كقد ركز عمى عسلال في كالسياـ باألنذظة كياـال ىؾداء الؾعيفي حدب ىذا التعريف األ
م كنجػد أنػو تعريػف كىي كسية الجيد السبذكؿ كنؾعية الجيد السبػذكؿ كنسػط األداء بيا قاسي جزئية أبعاد

 مؾجز لذلػ سشحاكؿ عرض تعاريف أخرى أكثر دقة.
 نجازكاإل الدمؾؾ بيؽ الخمط يجؾز ال أنو ((Thomas Gilbert "تؾماس جيمبرت" يذير ثانيا:

 التػي ةػػػػالسؤسد فػي اؿػػػػػأعس مػؽ رادػػػػاألف بػو ؾـػػػيق مػا ىػؾ الدػمؾؾ فأل كذلػػ م"األداء"أك  الكيسػة ذي
 العديػد يتجػو الػرأي ليذا كخبلفا لكؽ منتائج أك أثر مؽ يبقى ما فيؾ األداء أك نجازاإل أما بيام ؾف ػيعسم

                                                        
 الؾطشيـة السؤسدـة فـي البذـري  السـؾرد أداء عمـ  التشغيسيـة السحـددات أثـرمشاصػريةم  الذػيخ كرشػيد بػؽ سػارة 1

 .28م ص 2016 مم الجزائرجامعة كرقمة م9 الجزائريةم العدد السؤسدات أداء مجمة م مدعؾد( حاسي(لمجيؾفيزياء 
 بسؤسدـة السشفـرلؽ العسـال عمـ  ميدانية الؾعيفي )دراسة باألداء وعالقتو التشغيسي االترالالديؽم  جبلؿ بؾعظيط 2

 .78م ص 2009قدشظيشةم الجزائرم  م رسالة ماجدتيرم جامعةعشابة( سؾنمااز
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 ىؾ األداءفيتظابقافم  ال كاألداء نجازاإل أف أي كاألداء نجازكاإل الدمؾؾ بيؽ التسييز إلى الباحثيؽ مؽ
 الدػمؾؾ بػيؽ التسييػز أف كسػام معػا كالشتػائج األعسػاؿ مجسػؾع ىػؾ أي نجػازكاإل الدػمؾؾ بػيؽ التفاعػل
 أداء ( يعرفػافViswesvaran & Ones) "أونـسك رانازفـيو  فـيس"  فأل صعبا أمرا يعتبر كالشتائج
 تحقيػق فػي لمسدػاىسة العػامميؽ نخػراطا تعشػي التػي كالشتػائج الدمؾكيات األنذظةم أنو: عمى لمعسل الفرد

 أك الدػمؾكيات مػؽ مجسؾعػة نػوأ عمػى الفػرد ( أداءCampbell, 1990) "كامبـل" كعػرؼ األىػداؼم
 فػي كالسدػاىسة الكفػاءات مدػتؾى  حيػئ مػؽ قياسػيا كيسكػؽ السؤسدػة بأىػداؼ عبلقػة ليػا التي األعساؿ
 1.األىداؼ تحقيق

عبػػارة عػػؽ التفاعػػل بػػيؽ الدػػمؾؾ  الػػؾعيفي ىػػؾ داءألف اأنجػػد أف االتفػػاؽ فػػي ىػػذا التعريػػف عمػػى 
ؿ التػي ليػا عبلقػة عسػاك األأك ىػؾ مجسؾعػة الدػمؾكيات أنذظة كالدػمؾكيات كالشتػائج أك ىؾ األكاالنجاز 

 ."مؾتؾيمدو"بأىداؼ السؤسدةم كفيسا يمي تعريف متقارب لسا سبق حدب 
 أف فيػؾ يػرى  مكالشتػائج الدػمؾؾ فيو بيؽ فرؽ ( Motowildo, 2003) "مؾتؾيمدو" مفيؾـ ثالثا:

 التشغيسيػة األىػداؼ تحقيػق فػي ايجػابي بذػكل تػؤثر التػي السختمفػة الدػمؾكيات مجسؾعػة بأنػو الفػرد أداء
 بػيؽ تسييػز بؾضػع يدػسح السفيػؾـ ىػذا مختمفػةم زمشيػة فتػرات خػبلؿ الفرديػة السسارسػات كفػي لمسؤسدػة
 تأخػذ ألنيػا )الدمؾكيات ىذه مؽ السشتغرة كالفعالية )الشتائج )السؤسدة تتؾقعو الذي فردي سمؾؾ( األداء
 2األىداؼ. تحقيق تعيق أك تديل التي الغرفية العؾامل االعتبار بعيؽ

كىػي كبػيؽ الفعاليػة الؾعيفي كىؾ الدمؾؾ الستؾقع  داءىذا التعريف أنو تؼ التسييز بيؽ األفي نجد 
 الشتائج السرجؾةم كىذا ما يتقارب بذكل كبير مع التعريفات الدابقة.

 أك السيسػة إنجػاز مػؽ الفػرد يسكػؽ بأنػو نذػاط الػؾعيفي : األداء(Almer) "لسيرآ" تعريػف :رابعا
 . الستاحة لمسؾارد السعقؾؿ لبلستخداـ العادية القيؾد عمى كيتؾقف ذلػبشجاح  لو السخرص اليدؼ
 التػي كالسيػارات كالخبػرات بالكفػاءات أكال يقػاس لكؾنػو األبعػاد متعػدد الػؾعيفي األداء مفيػؾـ إف
 الذي الكافي بالقدر السؤىبلت ىذه استغبلؿ في كالجدية كالسثابرةم االجتياد كمدى مؾعفم كل يستمكيا
 بػل ذلػػ فحدػب كلػيس ثانيػام خبللو مؽ إلييا لمؾصؾؿ السؤسدة تدعى التي كالسرالح األىداؼ يحقق
 كااللتزاـ االنزباط كمدى العسلم مكاف داخل كأخبلقياتو السؾعف بدمؾؾ أيزا يقاس األداء مدتؾى  فإ

                                                        
 -بتررؼ–. 29-28م ص.ص مرجع سبق ذكرهمشاصريةم  الذيخ كرشيد بؽ سارة 1

2 Charbonnier A, Silva CA, Roussel P. Vers une mesure de la performance contextuelle 

au travail de l’individu: étude exploratoire. XVIIIème congrès de l’AGRH. 2007: 2. 
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 السبػادرات مقػدار إلػى األداء مفيػؾـ كيتعػدى بػل مؤسدػتاىؼم خدمػة فػي كاسػتثسارىا العسػل بدػاعات
 قدراتو كتشسية مياراتيؼ تظؾير إلى لسؾعفا سعي مدى بسعشى الذاتيةم كالتشسية التظؾير نحؾ الذخرية
 فػي الجػؾدة كتحدػيؽ العسػل فػي التسػرس عمػى تدػاعده جديػدة كأساليب معارؼ اكتداب مؽ تسكشو التي
 تمخيص كيسكؽ مكالفعالية الكفاية ىسا ميسيؽ عشرريؽ بيؽ التفاعل نتاج وأن عمى لؤلداء كيذارم األداء
 السؾارد استخداـ حدؽ ىي الكفاية(ة الفعالي × الكفاةة = األداءالتالي:  الذكل في األداء جؾدة معادلة

 الشؾعيػة اإلتقػافم مةالجػؾد( الرفيػع كالسدػتؾى  األداء تحقيػق ىػي كالفعاليػة م(الشفقػات فػي كاالقترػاد
 1.(الجيدة

الػؾعيفي  لػؤلداء فيو كيذارعمى عكس التعريفات الدابقة كجدنا أف ىذا التعريف شامل نؾعا مام 
 .كالفعالية الكفاية ىسا ميسيؽ عشرريؽ بيؽ التفاعل نتاج وأن عمى

كيحتػػل مكانػػة خاصػػة داخػػل أيػػة  السؤسدػػةيػػرتبط مفيػػـؾ األداء بكػػل مػػؽ سػػمؾؾ الفػػرد ك  خامدــا:
 السؤسدػػػةكذلػػػػ عمػػػى مدػػػتؾى الفػػػرد ك  ملسحرػػػمة جسيػػػع األنذػػػظة بيػػػاباعتبػػػاره الشػػػاتج الشيػػػائي  مؤسدػػػة
م كاألداء الػػؾعيفي يذػػير إلػػى محرػػمة الدػػمؾؾ اإلندػػاني فػػي ضػػؾء اإلجػػراءات كالتقشيػػات التػػي ةػػػػػػكالدكل

 .تحقيق األىداؼ السرغؾبة تؾجو العسل نحؾ
ؽ خػػػبلؿ أداء كالخبلصػػػة أف مفيػػػـؾ األداء الػػػؾعيفي ىػػػؾ ذلػػػػ الشذػػػاط الػػػذي يقػػػؾـ بػػػو العػػػامميؽ مػػػ

كاجبػػات كميػػاـ كمدػػؤكلياتم التػػي يجػػب عمػػييؼ الكيػػاـ بيػػا كػػل فػػي مؾقعػػو الػػؾعيفيم كاألداء األمثػػل ىػػؾ 
 2الكياـ بالؾاجبات كالسياـ كالسدؤكليات عمى أكسل كجو.

مسػػا سػػبق يتزػػح لشػػا أف مفيػػـؾ األداء الػػؾعيفي يقترػػر ببدػػاطة عمػػى أنػػو الدػػمؾؾ الستؾقػػع مػػؽ 
كلكؽ اختمفت آراء الباحثيؽ في تفاعػل العشاصػر السذػكمة لػؤلداء بػيؽ كػل طرؼ السؾعف في السؤسدةم 

 .نذظة كالدمؾكيات كالشتائجالدمؾؾ كاإلنجازم أك األم أك كالفعالية الكفاية مؽ:

 الؾعيفي: األداء عشاصر -1-2

 أىسيا: العشاصر مؽ مجسؾعة مؽ األداء الؾعيفي يتكؾف 

                                                        
 إلنتاج سؾاتيؽ بسؤسدة حالة دراسة البذرية السؾارد أداء عم  الؾعيفي الرضا أثرعائذةم  إيساف كبؾشيخي صبياف 1

 -بتررؼ–. 166-165م ص.ص 2016م م الجزائرجامعة كرقمة م9 الجزائريةم العدد السؤسدات أداء مجمة م الشدي 
 -بتررؼ– .109عبد الؾاحدم مرجع سبق ذكرهم ص صديق  محسؾد 2
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 كالخمفيػة كالسيشيػة الفشيػةم كالسيػارات العامػةم السعػارؼ كتذػسل الؾعيفـة: بستظمبـات السعرفة -1-2-1
 .بيا السرتبظة كالسجاالت الؾعيفة ؽع العامة
 مػؽ يستمكػو كمػا بػو يقػؾـ الػذي عسمػو عػؽ الفػرد يدركػو مػا مػدى فػي كتتسثػل :العسـل نؾعيـة -1-2-2
 1.األخظاء في الؾقؾع دكف  العسل كتشفيذ التشغيؼ عمى كقدرة كبراعة كميارات رابة
 فػي إنجػازه السؾعػف يدػتظيع الػذي السشجػزم العسػل حجػؼ كتذػسل السشجـز: العسـل كسيـة -1-2-3

 .اإلنجاز سرعة ىذا كمقدار العادية الغركؼ
 مدؤكليػػػػة تحػسػػػػػل عمػى كالقػػػػدرة العسػػػػػلم فػي كالتفػاني الجديػػػػة كتذسػػػػػل والؾثـؾق: السثـايرة -1-2-4

 كتقيػيؼ السذػرفيؽم قبػل مػؽ كالتؾجيػو لئلرشػاد السؾعػف حاجة كمدى السحددمالؾقت  في كإنجازه العسػػػػػػػلم
 2عسمو. نتائج

عشدما يتؼ كصف األداء بأنو الشتائج التي يحققيا السؾعفم تتزح الكثير مػؽ العؾامػل السدػاىسة 
أك السؤثرة فػي األداءم مشيػا مػا يخزػع لدػيظرة السؾعػفم كمشيػا مػا يخػرج عػؽ سػيظرتو كمػؽ أبػرز ىػذه 

 امل ما يمي:العؾ 
 .كدكافع كقيؼ كاتجاىاتم كميارات كاىتساماتم يستمػ مؽ معرفة ما السؾعف:    -أ 
مستعػػػػة  عسػػػل فػرص مػؽ تقدمػػػػػو كمػا كتػحػديػػػػػاتم متظمبػػػػػاتم بػػػػو مػػػؽ تترػػػػػػف مػا الؾعيفـــــة: -ب 

 .مشو كجزء الراجعة التغذية عشرر عمى كيحتؾي  فييا تحػػػػػػدم
 مػشػػاخ كالػتػػي تػتػزػسػػؽ التػشػغػيػسػػيةم حػيػػئ تػػػؤدى الػؾعػيػفػػةم الػبػيػئػػػة بػػو تترػػػف مػػا السؾقــــــف: -ج 

 3التشغيسي. اإلداريةم كالييكل كاألنغسة السػػػؾاردم ككفػػرة العسػػلم كاإلشػػراؼم

                                                        
االترـاالت  شـركة عمـ  تظبيكيـة الؾعيفي )دراسـة األداء مدتؾى  عم  التشغيسية الثقافة أثرأسعد أحسد   عكاشةم  1

Paltel 34م ص 2008م رسالة ماجدتيرم الجامعة اإلسبلمية غزةم فمدظيؽم فمدظيؽ( في. 
 .117إبراليؼ بملم مرجع سبق ذكرهم ص  عمي الحق عبد 2
م ص 2011م دار جمػيس الزمػاف لمشذػر كالتؾزيػعم األردفم 1م ط الحكسانية في األداء الـؾعيفيعرست سميؼ القرالةم  3
51. 
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 محددات األداء الؾعيفي: -1-3

 أك الػػػػػدكر كإدراؾ بالقػػػػػدراتم تبػػػػػدأ التػي الفػػػػػرد لجيػػػػػػػؾد الرافػػػػي األثػػػػػر ىػػػؾ الؾعيفػػي األداء
 الستداخمػة لمعبلقػة نتػاج أنػو عمى إليو يشغر أف يسكؽ معيؽ مؾقف في األداء أف ىذا كيعشي السيػػػػػػػػػػػػػػاـم

 :مؽ كل بيؽ
 الظاقػة إلػى الحػؾافز() التػدعيؼ عمػى الفػرد حرػؾؿ مػؽ الشػاتج الجيػد كيذػيرالجيـد:  -1-3-1

 1ميستو. ألداء الفرد يبذليا كالتي الجدسانية كالعقميةم
يؾضح ىذا العشرػر قػدرات الفػرد كخبراتػو الدػابقة التػي تحػدد القدرات والخرائص الفردةة:  -1-3-2

 2درجة فاعمية الجيد السبذكؿ.
 جيػؾده تؾجيػو الزركري  مؽ أنو الفرد يعتقد الذي االتجاه بو كيعشى)السيام(:  الدور إدراك -1-3-3
  .أداءه في بأىسيتو كالذعؾر خبللو مؽ العسل في

 مػؽ مكػؾف  كػل فػي اإلتقػاف مػؽ أدنػى حػد كجػؾد مػؽ البػد األداء مػؽ مػرض مدػتؾى  كلتحقيػق
 كلكػشيؼ ال متفؾقػة قػدرات لػدييؼ كيكػؾف  قائسػة جيػؾدا يبػذلؾف  عشػدما األفػراد أف بسعشػى األداءم مكؾنػات
 في الكبير بذؿ الجيد مؽ فبالرغؼ اآلخريؽم نغر كجية مؽ مقبؾال يكؾف  لؽ أدائيؼ فنف أدكارىؼ يفيسؾف 
 بجيػد يعسػل الفػرد فنفػ مكبػشفس الظريقػة الرػحيح الظريػق فػي مؾجيػا يكػؾف  لػؽ العسػل ىػذا فنفػ العسػل
 احتسػاؿ كىشػاؾ مػشخفض كػأداء مدػتؾى أدائػو مػا يكػيؼ فعػادة القػدراتم تشقرػو كلكشػو عسمػو كيفيػؼ كبيػر
 فػي كبيػرا جيػدا يبػذؿ كال كدػؾؿ لكشػو الػبلـز البلزمػة كالفيػؼ القػدرات لديػو يكػؾف  قػد الفػرد أف كىػؾ أخيػر
 فػي مرتفعػا يكػؾف  قػد الفػرد أداء أف الحػاؿ كبظبيعػة أيزػا مشخفزػام الفػرد ىػذا مثػل أداء فيكػؾف  العسػل
 آخر.  مكؾف  في األداء كضعيف مكؾنات مؽ مكؾف 

السبػذكؿ  الفػرد جيػد بػيؽ مػزيج ىػي الػؾعيفي األداء محػددات فأ القػؾؿ يسكششػا ىػذا كػل خػبلؿ مػؽ
 فػي السؤسدػة بػو يقػؾـ لسػا إدراكػو كمػدى كخبػرات معمؾمػاتك  ميػارات مػؽ بػو يتستػع كمػا أعسالػو إلنجػاز
 1.إلييا يشتسي التي

                                                        
 .35أسعد أحسد   عكاشةم مرجع سبق ذكرهم ص  1
مــدى فاعميــة وعدالــة نغــام تقيــيؼ أداء العــامميؽ فــي الجامعــات الفمدــظيشية وأثــره عمــ  األداء ماجػػد إبػػراليؼ شػػاىيؽم  2
م رسالة ماجدتيرم الجامعة اإلسػبلمية لؾعيفي والؾالء والثقة التشغيسية )دراسة مقارنة ييؽ الجامعة اإلسالمية واألزىر(ا

 .45م ص 2010بغزةم فمدظيؽم 
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عػدد مػؽ البػاحثيؽم فيػؼ يػركف أف  –ندػبيا  –كسا نجد بعض السحددات األخرى التي اتفق عمييا 
 نتيجة لسحرمة التفاعل بيؽ جسمة مؽ السحددات كىي كاآلتي:األداء الؾعيفي ما ىؾ إال 

تعرؼ بأنيا: القؾى الكامشة داخل الفرد التي تؤثر أك تحدد مدتؾى كاتجاه كاستسرارية الجيد  الدافعية: -
السبػػذكؿ نحػػػؾ العسػػػل: حيػػئ صػػػشف مقػػػدمؾ ىػػػذا التعريػػف األفػػػراد العػػػامميؽ إلػػى نػػػؾعيؽ فػػػي السؤسدػػػات 

يتستعػػؾف بدافعيػػة نحػػؾ العسػػلم كبالتػػالي فػػنف أدائيػػؼ يتدػػؼ باإلنجػػاز العػػاليم أمػػا  كالسشذػػآتم األكؿ أفػػراد
 2الشؾع الثاني ىؼ األفراد الذيؽ ال يتستعؾف بدافعية نحؾ العسل كبالتالي أدائيؼ متدني.

 مػؽ العسػل فػي جيػؾده تؾجيػو الزػركري  مػؽ أنػو الفػرد يعتقػد الػذي االتجػاه بػو كيعشػىإدراك الـدور:  -
 3.أداءه في بأىسيتو كالذعؾر خبللو
يجػب أف يػتؼ تييئػة بيئػةم كمشػاخ العسػلم عمػى كافػة السدػتؾياتم لتكػؾف محفػزة مشاخ أو ييئة العسـل:  -

 لمفرد في أدائو لعسمو.
 4فالفرد يجب أف تتؾفر لديو القدرة عمى أداء العسل السحدد لو.القدرة عم  أداء العسل السعيؽ:  -

 بيؽ لمعبلقة الستداخمة مختمف الباحثيؽ اتفقؾا عمى أف األداء ىؾ نتاجمؽ خبلؿ ما سبق نجد أف 
ككذلػ نجد بعػض البػاحثيؽ حػددكا  )السياـ(م الدكر الجيدم القدرات كالخرائص الفرديةم إدراؾ :مؽ كل

الدافعيةم إدراؾ الدكرم مشاخ أك بيئة العسػلم كالقػدرة عمػى أداء العسػل السعػيؽم كمػؽ خػبلؿ ذلػ بكل مؽ 
ا يسكػػؽ القػػؾؿ أف أداء السؾعػػف يتحػػدد مػػؽ خػػبلؿ مػػؤثرات كعؾامػػل خاصػػة ببيئػػة العسػػل الداخميػػة كػػل ىػػذ

كمػػا تتزػػسشو مػػؽ عشاصػػر كمكؾنػػات مختمفػػة كمختمػػف الجؾانػػب الذخرػػية التػػي تتعمػػق بالعامػػل كقدراتػػو 
كشػا م كىػؾ مػا يتر كإدراكو لمعسل الذي يقؾـ بو كدكافعو كالجيػد السبػذكؿ كىػي جسيعػا الزمػة لحػدكث العسػل

 لشتعرؼ عمى مدتؾيات األداء.

 :الؾعيفي األداء مدتؾيات  -1-4

 :التالي الشحؾ عمى مدتؾيات ثبلث إلى الؾعيفي األداء تقديؼ يسكؽ

                                                                                                                                                                        
 -بتررؼ–. 74الديؽم مرجع سبق ذكرهم ص  جبلؿ بؾعظيط 1
دكتػػػؾراهم جامعػػػة بدػػػكرةم الجزائػػػرم أطركحػػػة م ييئـــة العســـل الداخميـــة وأثرىـــا عمـــ  األداء الـــؾعيفيسػػػياـ بػػػؽ رحسػػػؾفم  2

 .72م ص 2013/2014
 .نفس الرفحةم السرجع الدابقالديؽم  جبلؿ بؾعظيط 3
 .51ص  عرست سميؼ القرالةم مرجع سبق ذكرهم 4
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 الفردي: األداء -1-4-1
 الؾحػػػػػػػػػدة فػي بتشفيػػػػػذىا يزظمػػػػػع التػي بسدؤكلياتػػػػػػػو لمكيػاـ الفػػػرد يسارسيػػػػػا التػي األعسػػػػػػػاؿ ىػػػػػي

 الؾحػدة أىػداؼ تحقيػق فػي بػدكرىا تدػاىؼ كالتػي لػوم كضػعت التػي األىداؼ لتحقيق التشغيسيػػػػػة  كصؾال
 بسجسؾعػػػػػةة ػػػػػالسؤسدفي  الفرد أداء أدائوم كيقاس بتقييؼ لمسؾعف السباشر الرئيس يقؾـ حيئ التشغيسية
 ككسػائل العسػل أنغسػة أف مػؽ التأكػد إلػى كصػؾال وأدائػػػػػػػ تقييػػػػػػؼ خبلليػػػػػػػا مؽ يتؼ السقاييسم مؽ متشؾعة
 كعمػى كقػت أقػل كفػي التكمفػةم مػؽ قػدر بأقػل اإلنتػاج مػؽ مسكػؽ قػدر أكبػر تحقػق إدارة كػل فػي التشفيػذ
 .الجؾدة مؽ مشاسب مدتؾى 
 بالشدػبة أمػا كالجػؾدة  كالتكمفػةم السدػتشعفذم الؾقػت فيػي: الكيػاس يذػسميا التػي السؾضػؾعات أمػا
 األىػداؼ تحقيػق كدرجػة السعياريػةم كالتكمفػة السعيػاريم الؾقػت فيػي: الفػردي األداء قيػاس لسؤشػرات
 .السعيارية

 التشغيسي: الؾحدات أداء -1-4-2
فػي  بتشفيػػػػػػذه تقػؾـ الػذي بػدكرىا لمكيػاـ التشغيسيػػػة الؾحػػػػػػػدات تسارسػيا التػي األعسػػػػػػػاؿ ىػي
 لمسؤسدػة االسػتراتيجية األىػداؼ ضػؾء عمػى ليػا كضػعت التػي األىػداؼ لتحقيػق كصػؾال السؤسدػػػػػػػة 
 الداخميػػػػػػة الرقابػػػػػػة كأجيزة العميام اإلدارة مؽ كل األداء مؽ الشؾع ىذا بتقييؼ يقؾـ حيئ العامةم كسياستيا
 تقديؼ درجة فيي: قياسو مؤشرات أما ماإلدارية كالفعالية االقترادية الفعالية الكياس مؾضؾعات كتذسل
 .االتراالت كفعالية السركزيةم كدرجة السخرجاتم إنتاج كنغؼ التخريصم كدرجة العسلم

 السؤسدي: األداء -1-4-3
 الداخميػة بيئتيػا عشاصػر مػع ضؾء تفاعميػا في السؤسدة أعساؿ لشتاج الستكاممة السشغؾمة كيعشي
 إلى باإلضافة التشغيسيةم الؾحدات كأداء الفرديم األداء مؽ لكل محرمة فيؾ: آخر كبذكل كالخارجيةم
  .عمييسا كالثقافية كاالقترادية االجتساعية البيئة تأثيرات

 كأجيػزة التذػريعيةم الدػمظة كأجيػزة السركزيػة الرقابػة أجيػزة مػؽ كػل السؤسدػي األداء بتقيػيؼ يقػؾـ
القػػياس  مؤشػػػرات أمػػػا الدياسيػػػػة  كالفعاليػػػة البيئيػػة الفعالية تذسل: الكياس كمؾضؾعات الذعبية  الرقابة
 تذػسل كسػا السؤسدػةم عسػل فػي االسػتقبللية كدرجة السؤسدة لقرارات االجتساعي القبؾؿ درجة فتذسػػػل:
 .السؤسدة في االجتساعي التسثيل كمدى لمعسلم ددةمح ايدلؾجية تؾافر مدى
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 محرػمة كىػؾ العػاـم السؤسدػي األداء تحديػد فػي ميسػاا  عػامبل البذػري  العشرػر أداء كيعتبػر
 لتحقيػق جيػؾدىؼ أقرػى لبػذؿ كاسػتعدادىؼ كرغبػتيؼ التشغػيؼم فػي األفػراد كقػدرات ميػارات بػيؽ لمتفاعػل
 1السحددة. التشغيسية األىداؼ

  :الؾعيفي األداء أبعاد  -1-5

 بعض مسا جاء مشيام حيئ يذكر الؾعيفي كسشذكر  راء الباحثيؽ في تحديد أبعاد األداءآ تشؾعت
 :األبعاد التالية "البمؾي "
 (: (Level of analysisالتحميل وحدة أو مدتؾى  -1-5-1

 التشغػيؼ مدػتؾى  الرػغيرةم الجساعػة أك التشغػيؼ فػي مدػتؾى الؾحػدة الفػردم مدػتؾى  كتذػسل
 )السؤسدة(.

 األداء: مقاليس -1-5-2
 تذػسل قػد السعػايير كىػذه مجػاالت األداءم مػؽ مجػاؿ أي فػي لمكيػاس القابمػة العشاصػر تمػػ كىػي

ا  أك  الشسؾ أك  الربح تحقيق أك  الشؾعيػة أك الكفاءة أك  الفاعمية أكاإلنتاجية التالية:  مؽ أكثر أك كاحدا
 .كاالبتكار كالتجديد )العسبلء(م الزبائؽ رضارضا السؾعفيؽ أك 

 األداء: قياس -1-5-3
 ذاتية. أك ككسية مؾضؾعيةم تكؾف  قد ىشا السقاييس

 لألداء: الزمشي اإلطـــار -1-5-4
 .الكياس أك إطػػار االىتسػػػاـ يكػػػؾف  قػػػد قرػػػره أك متؾسظػػػوم أك السػػػدىم طػػػؾؿ إف

 األداء: في التركيز أو االىتسام مجال -1-5-5
 ىػؾ كالتحدػيؽ كتظػؾيرهم تحدػيشو أك كسػا ىػػػػػػػػػػػؾم عمى األداء اإلبقػػػػاء االىتسػػػػاـ مجاؿ يكؾف  كىشا

 2.كالتظؾير جيؾد اإلصبلح عميو تركز الذي
 أبعاد األداء كسا يمي: (2015) "الكرخي" كقد حدد

 مدى خدمة العسبلء كتقديؼ أفزل الخدمات. -
                                                        

-الؾجـو محافغـة فـي الحكؾميـة معمسـي السـدارس لدى الؾعيفي باألداء وعالقتو اإلداري  التسكيؽالبمػؾيم  سميساف   1
 .33-32م ص.ص 2008م رسالة ماجدتيرم جامعة مؤتةم األردفم نغرىؼ وجية مؽ العر ية الدعؾدةة السسمكة

 .30البمؾيم السرجع الدابقم ص  سميساف   2
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 إعظاء العسل الجساعي األىسية التي يدتحقيا. -
 تحقيق التؾاصل الفعاؿ بيؽ العامميؽ. -
 التأكد عمى التشؾع كتذجيعو. -
 ليا.الدعي الستؾاصل لتحميل السذكبلت كإيجاد الحمؾؿ البلزمة  -
 الحرص الكامل عمى بمؾغ الشتائج كمتابعتيا بذكل دقيق كفاعل. -
 1تؾفير البيئة الدميسة كاآلمشة. -

 :الؾعيفي األداء نغريات -1-6

 كالبػاحثيؽ الدارسػيؽ انتبػاه كجػو اإلداريػة العسميػة فػي الفػرد بػو يقػؾـ الػذي الكبيػر الػدكر إدراؾ إف
 يمػي كالتشغػيؼ )السؤسدػة(م كفيسػا كاألفػراد ألداءا بػيؽ العبلقػة تفدػر التػي الشغريػات مػؽ عػدد بمػؾرة عمى
 .مكؾناتو كتحمل الؾعيفي األداء تفدر التي الشغريات مشاقذة بعض سيتؼ

 :العمسية اإلدارة نغرية -1-6-1

 العسػاؿ أف الحػظ كقػد الشغريػةم ىػذه مسثمػي بػرزأ مػؽ (F. Taylor) "تـالمؾر فريـدريػ" يعتبػر
 كالشػاتج لئلنتػاج كمحػدد كاحػد معيار ىشاؾ ليس نوأ كجد كسام اإلنتاجية طاقتيؼ عؽ يقل إنتاجا يشتجؾف 
 ىػذه أكصػت كلقػد مكاإلنتػاج األجؾر بيؽ كثابتة كاضحة عبلقة ىشاؾ ليس نوأك  لمعساؿم الستؾقع اليؾمي
 ىػذا العسػلم ألداء طريقػة ندػبأ عمػى تػدريبيؼ كضركرة لمعامميؽ العمسي االختيار ضركرة عمى الشغرية
 .كالحركة الؾقت دراسة أساس عمى السبشي العمسي السعيار الشغرية ىذه كتبشت

 :اإلداري  التقديؼ نغرية -1-6-2

 التشغيسي الييكل إبراز عمى الشغرية ىذه تركزك  م(H. Fayol) "فالؾل ىشري " ركادىا برزأ كمؽ
 اإلنتاجيػة الكفػاءة زيػادة يحقػق بسػا متخررػة بأنذػظة تػشيض كأقدػاـ إدارات إلػى مقدػؼ ككػل الرسػسي
 نتيجػة أسػفل إلى أعمى مؽ الدمظة تتدفق حيئ اإلداري  التدمدل ليكل أيزا كتبرز مالتكاليف كخفض
 .التفؾيض عسمية

                                                        
 .38م ص 2015م دار السشاىج لمشذر كالتؾزيعم األردفم 1م ط مؤشرات األداء الرئيديةمجيد الكرخيم  1
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 :البيروقراطية الشغرية -1-6-3

 نغريتو تعد حيئ(M. Weber)  "ويبر ماكس" األلساني االجتساع عالؼ إلى الشغرية ىذه تشدب
 كأساليب التشغيسات مؽ كثير بتحميل قاـ فقد بيا أسيؼ التي الدراسات  أىؼ مؽ الدمظة بيياكل الخاصة
 تؾضػح التػي األساسية اىتساماتو نظاؽ في تدكر دراستو ككانتم التشغيسات تمػ داخل الدمظة اندياب
 لمتعميسات كفقا األعساؿ بأداء العامميؽ األفراد يقؾـ كلساذا إلييؼ؟ تردر التياألكامر  األفراد يظيع لساذا
 1كالتي تتمخص في مفيـؾ "اصدع بسا تؤمر". مالسذددة األكامر حدكد في إلييؼ باتشد التي

 التػي الذػكمية بػالشؾاحي اىتساماتػو بقػدر ماإلنتاجيػة بزيػادة ييػتؼ ال البيركقراطػي الشسػؾذج فإك  ىػذا
 الشغريػات أثبتػت الػذي اإلنداني الجانب إىساؿ معم الدمؾكية لمشؾاحي اعتبار دكف  األفراد عبلقات تحكؼ
 .األداء كتحديؽ اإلنتاجية لسفيؾـ بالشدبة أىسيتو الحديثة

 :اإلندانية العالقات نغرية -1-6-4

ىؾ رائد الشغريةم كضعيا مؽ خبلؿ خبراتو كدراساتو كمسارسػاتو اإلداريػة فػي  "إلتؾن مالؾ"يعتبر 
عرفػػت فيسػػا بعػػد بدمدػػمة كنفػػذ مػػع زمبلئػػو سمدػػمة أبحػػاث  شػػركة كيدػػترف إلكتريػػػ فػػي الؾاليػػات الستحػػدةم

دراسػػػات ىؾثػػػؾرف الذػػػييرةم ككػػػاف الغػػػرض مػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػات ىػػػؾ تػػػأثير عػػػدد مػػػؽ الستغيػػػرات الساديػػػة 
كاإلضاءةم كعركؼ العسلم كفترت الراحة عمى إنتاجية العامميؽم كفحؾى ىذه الدراسة ىؾ معرفة ما إذا 

العسل كإنتاجية العامميؽ كبعػد سمدػة  كاف ىشاؾ عبلقة بيؽ الحؾافز االقترادية كالغركؼ السادية لسكاف
تبػيؽ أف تػأثير ىػذه العؾامػل ال يػرتبط  مرارة كغيرىػاحػمؽ األبحاث لسعرفة تػأثير اإلضػاءة كالزؾضػاء كال

بعبلقة مؽ نؾع محددم األمر الذي دفع الباحثيؽ إلػى االعتقػاد بػأف ىشػاؾ عؾامػل غيػر مرئيػة تدػاىؼ فػي 
 أفكػار أىػؼ مػؽك  2امسادية كالحػؾافز االقترػادية كحػدىلغركؼ التحديؽ األداء كزيادة اإلنتاجيةم كليس ا

 مؽ تؾصل كالتي (K. Lewin) "ن ليؾ كيرت" بيا قاـ التي في ىذه الشغرية نجد الدراسة الدراسات تمػ
 أىسيػػػػة عػػػػؽ دراسػػػتو كذػػػػفت كسػػػػام األفزػػػل األسػػػػمؾب ىػػػؾ الػػػػديسقراطي الكيػػػػادة أسػػػمؾب أف إلػػػػى خبلليػػػا
 .الجيد األداء عمى السرؤكسيؽ تحفيز في كأثرىا اإلدارة في السذاركة

                                                        
مجمة مخبر  ماإلداري ودورىا في رفر مدتؾى األداء الؾعيفي في السشغسات الرياضية مقؾمات اإليدا كىيبةم  قرماش 1

 -بتررؼ–. 15م ص 2014جؾاف  الجزائرم م3 م جامعة الجزائر8عمـؾ كتقشيات الشذاط البدني الرياضيم العدد 
م 2013عسافم األردفم  م دار السديرة لمشذر كالتؾزيعم1م ط إدارة السشغسات مشغؾر كميماجد عبد السيدي مداعدةم  2
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 :العدالة نغرية -1-6-5

 ىشػاؾ فأبػ االفتػراض عمػى (S. Adams) "آدمـز ستيدـي" كضػعيا التػي العدالػة نغريػة تذػير
 الشغرية ىذه خبلؿ مؽ الفرد كيكيسم السؤسدة في  لمحؾافز العادؿ لمتؾزيع العامميؽ بيؽ مذتركة حاجة
 يحرل التي كالحؾافز السكافآت إلى عسمو في يبذليا التي الجيؾد لشدبة مقارنتو خبلؿ مؽ العدالة درجة
 .الغركؼ كنفس السدتؾى  نفس في العامميؽ مؽ ألمثالو الشدبة تمػ مع عمييا

 مكافػآت فأبػ العػاممؾف  يذػعر حػيؽم الػؾعيفي كاألداء الكيػادي الػشسط فػي الشغريػة ىػذه كتتزػح
 اسػتحقاؽ كدرجػة لجػدارتيؼ كفقػا بيػشيؼ بالتداكي  مؾزعة مكالسذاركة كالتقدير كاالحتراـ كالراتب السؤسدة
 1.مشيؼ كاحد كل

 نغريةلقد تسيزت الشغريات السذكؾرة كل عمى حدى بخاصية تسيزىا عؽ األخرىم حيئ نجد أف 
 لػػػػػػػػػالعس أداء طريقػة يدػيؼ فػيمسػا  لمعػامميؽ العمسػي ارػػػػاالختي ضػركرة عمػى زتػػػػػرك ةػػػػالعمسي اإلدارة
كتقديسو  ككل الرسسي التشغيسي الييكل إبراز عمى فقد ركزت اإلداري  التقديؼ شغريةأما بالشدبة ل ملدييؼ

تؾلي اىتساما كبيرا ككجيت ليا انتقادات في أنيا  التكاليف كخفض اإلنتاجية الكفاءة زيادة حققكىؾ ما ي
 بزيادة يتؼت لؼ الدمظة يياكلخرت بالتي  البيركقراطية الشغرية كعمى عكديا نجد أفم لسذاكل العساؿ
 لمشػؾاحي ارػاعتبػ دكف  األفػراد عبلقػات تحكػؼ التػي الذػكمية بػالشؾاحي ااىتساماتيػ بقػدر ماإلنتاجيػة
 االىتسػاـ فػياإلندػانية  العبلقػات نغريػة كىػؾ مػا ركػزت عميػو اإلندػاني الجانػب إىسػاؿ مػعم ةػػػػػػػػػالدمؾكي
 الفػرد يكػيسالتػي  العدالػة نغريػةكنجػد  مات أك السشذػآتالسؤسدػ داخػل كاالجتساعية اإلندانية بالجؾانب
 لػػػػػيحر التي كالحؾافز آتػػػػػػالسكافجيؾده في العسل ك  لشدبة مقارنتو خبلؿ مؽ العدالة درجةيا خبلل مؽ
كػل ىػذه الشغريػات  كعمػى ضػؾءم كالغػركؼ السدػتؾى  نفػس فػي ؽػػػػػالعاممي مػؽ أمثالػومقارنػػػػػػة مػع  عمييػا

 .تحديؽ األداءأساليب كنساذج كجب عميشا معرفة 

 :ء الؾعيفياألدا تحديؽ  -1-7

مؽ أىػداؼ عسميػة تقيػيؼ األداء الػؾعيفي أف يػتؼ تحدػيؽ ىػذا األداء حتػى يرػل إلػى معػدؿ األداء 
سػػػيتؼ عػػػرض أبرزىػػػا فػػػػي  أسػػػاليب كنسػػػاذج تدػػػعى إلػػػى تحدػػػيؽ أداء السؾعػػػفعػػػدة السرتجػػػىم كىشػػػاؾ 
 .العشاصر اآلتي ذكرىا
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 :كالتالي الؾعيفيم كىي األداء ساليب لتحديؽستة أ1989) ) "ىالشز" ؽع يع حيئ بع 
 بػيؽ مػؽ التغييػر فػي صػعؾبة العؾامػل أكثػر مػؽ السؾعػف يعتبػر السؾعـف: أداء تحدـيؽ -1-7-1

 :كىي أمؾرم عدة خبلؿ مؽ السؾعف أداء تحديؽ كيسكؽ األداءم عشاصر
 يعػاني التػي السذػاكل ذلػػ فػي بسا الفردم عؽ ايجابي اتجاه اتخاذ أي القؾة: نؾاحي عم  التركيز .أ
 نػؾاحي عمػى ةالقػؾ  نػؾاحي كتتغمػب ضػعفم كنػؾاحي قػؾة نػؾاحي الفػرد فػي فيؾجػد األداءم فػي الفػرد مشيػا
 .قتميا كعدـ السؾاىب ىذه كتبشي لديو الستؾفرة السؾاىب ىذه مؽ االستفادة عمى كالعسل فمػػػػالزع
 مػؽ إلػييؼ السؾكمػة األعسػاؿ كبػيؽ العػامميؽم األفراد بيؽ االندجاـ تؾفير السرغؾب: عم  التركيز .ب
 بأف يعشي ال كىذا السسكؽم بالقدر أداءىا يحبؾف  التي باألعساؿ يقؾمؾا بأف األفراد ليؤالء الدساح خبلؿ
 بالقػدر االندػجاـ تػؾفير كإنسػا أدائػوم فػي يرغػب أك يحػب ال أنػو لسجػرد عسمػو ييسػل أك يتػرؾم الفػرد

 .السدتظاع
 كاىتساماتػو السؾعػفم أىػداؼ مػع األداء مجيػؾدات تػرتبط أف يجػب :بالذخرـية األىـداف ر ـط .ج

 كدافعية كاقعية مؽ تزيد سؾؼ التحديؽ كخظط الذخرية األىداؼ بيؽ ما العبلقة ىذه كاف الذخريةم
 السرغؾب. التحديؽ تحقيق أجل مؽ السؾعف

 فػنذا األداءم مدػتؾى  كارتفػاع تػدني فػي ميػؼ أمػر الؾعيفػة محتؾيػات إف  الؾعيفـة: تحدـيؽ -1-7-2
 فدػؾؼ لمسؾعػفم مشاسػبة غيػر ميػاـ عمػى الؾعيفػة احتػؾت أك السؾعػفم ميػارات األداء مدػتؾى  فػاؽ
 :كاآلتي الؾعيفة تحديؽ في تداىؼ أساليب كىشاؾ األداءم مدتؾى  تدني في ذلػ يديؼ
 كالعسػل كضػركرتيام مشاسػبتيا كمػدى الؾعيفػةم ميػاـ مػؽ ميسة كل دراسة أي الزرورية: السيام أ.
 1.فقط األساسية عشاصرىا إلى تقميريا عمى

 أف كنػرى  الؾعيفػةم ىػذه ألداء كالسشاسػبة السبلئسػةم الجيػة تحديػد عمػى العسػل السالئسـة: السيام ب.
 لذا مكصبلحيات ميارات لدييؼ يتؾافر ال الذي الؾقت في مياـ أداء عمى يعسمؾف  السؾعفيؽ بعض ىشاؾ
 كػل يػتسكؽ حتػى السػؾعفيؽ كمدػتؾيات ميػارات حدػب عمػى السدػؤكليات كتؾزيػع السيػاـ تحديػد يجػب
 .كجو أكسل عمى ميستو تأدية مؽ مؾعف
 الؾعيفة نظاؽ تؾسيع كىسا أساسييؽم مفيؾميؽ خبلؿ مؽ الؾعيفة ترسيؼ يتؼ الؾعيفة: ترسيؼ ج.
 السيػارة مػؽ السدػتؾى  نفػس تتظمب التي السياـ مؽ كثير تجسيع خبلؿ مؽ الشظاؽ تؾسيع كيتؼ كإثرائيام
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 إثػراء أمػا بػوم الكيػاـ مشػو مظمػؾب ىػؾ مػا كبػيؽ السؾعػف بػيؽ مػا االرتبػاط زيػادة ىػؾ ذلػػ مػؽ كاليػدؼ
 .السعظاة لمسؾعف الحرية مدتؾيات زيادة عمى العسل فيؾ الؾعيفة
 كذلػػ الؾقتم مؽ لفترة كعائفيؼ بتبادؿ يقؾمؾف  السؾعفيؽ جعل عمى العسل أي :الؾعائف تبادل د.
 .باستسرار السؾعف حساس كزيادة كتجديد لدييؼم الدافعية كزيادة السمل إلزالة
 لجػافم فػي لمسذػاركة أخػرى  إلى فترة مؽ لمسؾعف الفرص إعظاء يجب :خاصة بسيام التكميف ه.
 .كدافعية بشذاط العسل عمى كيحفزه اليسؼم لديو يجدد مسا السذاكل حل في كالسذاركة الدراسة فرؽ  كفي
ػا تتػيح البيئػة أك السؾقػف إف السؾقـف: تحدـيؽ -1-7-3  تحدػيؽ إلػى يػؤدي قػد الػذي لمتغيػر فرصا

 .السظمؾب األداء مدتؾى 
 التخظػيط فييػا يػتؼ التػي الظريقػة كيفيػة فػي الشغػر إعػادة حيػئ مؽ العسل: لسكان التخظيط -1-7-4

 .الزائع الؾقت عمى كالقزاء العسلم اندياب لتحديؽ كذلػ العسلم لسكاف
 إنجػازه عمػييؼ يجػب الػذي العسػل مرػمحة حدب عمى العسل جداكؿ تغيير يسكؽ الجداول: -1-7-5
 .كالسشاسب السحدد الؾقت في
 حققػتت كىػل ذلػػم فػي مغػاالة تؾجػد كىػل اإلشػراؼم عسميػة فػي الشغر إعادة أي السذرف: -1-7-6

 مدى أي كإلى السؾعفم بو يتستع الذي الرشد كمدتؾى  اإلشراؼ أسمؾب بيؽ التشاسق مؽ مشاسبة درجة
 1لمسرؤكسيؽ. الدمظة تفؾيض يتؼ

 الؾعيفي نساذج تحديؽ األداء: 
 نسؾذج دلؽ وراييمي في تحديؽ األداء: . أ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .39 صم مرجع سبق ذكرهالبمؾيم  سميساف   1



 الوظيفي األداء: الثاينالفصل  اإلطار النظري
 

135  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضعالقة الرضا الوظيفي ابألداء الوظيفي لدى مدراء مؤ   ص

 

 –الؾعيفي نسؾذج دلؽ وراييمي في تحديؽ األداء(: 11الذكل رقؼ ) -

 
 – .171ص ، 2008، مدح  أيؾ الشررالسردر:  -

 :الؾعيفي نسؾذج الجسعية الدولية لتحديؽ األداء . ب
 -الؾعيفي نسؾذج الجسعية الدولية لتحديؽ األداء(: 12الذكل رقؼ ) -

 
 - .172ص ، 2008، مدح  أيؾ الشررالسردر:  -
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 الؾعيفي: األداء تقييؼ -2

 مفيؾم تقييؼ األداء الؾعيفي: -2-1

حزػػػارات  فػي العسميػػػة ىػػذه عرفػػت بأنيػػا العامميػػػؽ أداء تقييػػػؼ لعسميػػة الػتػاريخػػػي التتبػػػع يذيػػر
 كيقبػل حؾلػوم يػدكر فيسػا يفكػر اإلندػاف بػدأ مشػذ فبػدأت الكياسم كسائل بتظؾر مفيؾميا كتظؾر قديسػػةم
 ؾراتػػػػتظ ةػػػػالعسمي ىػذه عرفػت كقػد ترػؾراتوم حدػب اآلخػريؽ أداء كيػزف  أخػرىم كيػرفض ترػرفات
 فشػؾف  مارسػؾا العػراؽ فػي الرافػديؽ كادي حزػارة فػي الدػؾمرييؽ قػدماء أف الؾثػائق تذػير حيػئعديػػػػدةم 
 .األداء تقييؼ كعسمية اإلدارية العسمية عمييا بشيت التي كالقؾاعد األسس كاستخدمؾا العامةم اإلدارة

 الرقابػة أنذػظة مػؽ كشذػاط كاعتسػدتيا كاسػعم بذػكل العسميػة ىذه الشيل كادي حزارة مارست كسا
 مجػاؿ فػي خاصػة الحزػارةم ىػذه تتبع كانت التي األقاليؼ إدارات أداء متابعة استيدفت كالتي اإلداريةم
 األقػاليؼ كحكػاـ العامػة السرػالح رؤسػاء يذػترؾ حيػئ السركزيػةم اإلدارة عػؽ الرػادرة التعميسػات تشفيػذ
 التػي القػؾانيؽ تسشحيػا التػي الرئاسػية سػمظتيؼ ذلػػ فػي مدػتخدميؽ معيػؼم يعسمػؾف  مػؾعفيؽ أداء برقابػة

 سيذػغل مػؽ مدػتمزمات أحػد األداء كتقيػيؼ قيػاس إجػراء اعتبػر الرػيؽ حزػارة كفػي آنػذاؾم اسػتخدمت
 كبدرجػة بيركقراطػي إداري  جيػاز أضػخؼ امتمكػت التػي الحزػارة كانػت الركمانية الحزارة أما الؾعيفةم
 كالكيػادة كالتشغػيؼ كػالتخظيط اإلداريػة لمعسميات دقيقة مسارسة استمـز الذي كالكفاءةم السركزية مؽ عالية
 الدقة. مؽ عالية درجة عمى كتعييؽ اختبار عسميات بدكرىا استمزمت كالتي كالرقابةم
 فقػط االعتسػاد مػؽ فبػدال محتػؾاهم فػي جديػدا تظػؾرا األداء مفيػؾـ عػرؼ الزمؽ مركر مع أنو غير

 مفيؾـ لتحديد كآلية األسعار في كالتحكؼ األداء معدالت لتحديد لؤلفراد كالسعدات السدتغرؽ  الزمؽ عمى
 عشػد السؤسدػات بيئػة تذػيدىا التػي التظػؾرات الحدػباف في األخذ إلى االنتقاؿ ثؼ تقييسوم كطرؽ  األداء
 األداء. مفيؾـ تحديد

 لمؾصػؾؿ كسػيمة ىػؾ بػل ذاتػوم حػد فػي غايػة لػيس الحديثػة الشغريػات لو تدعؾ الذي األداء فتقييؼ
 كضػع ىػي غاياتيػا كأىػؼ كالتػدريبم كالترقيػة األجػؾر سياسات في الشغر إعادة مشيا عديدةم غايات إلى
 .السشاسب السكاف في السشاسب الفرد
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 لكػؽ العػامميؽم األفػراد أداء تقيػيؼ عػؽ السقدمػة التعػاريف مختمػف سػرد لػيس ىشػا ييسشػا مػا إف
الدراسػة  حدػب نراىػا التػي التعػاريف بعػض بػنبراز نقػؾـ سػؾؼ كعميػو أكثػرم السرػظمح معشػى تؾضػيح

 1.بالغرض الحالية تفي
 السػؾارد إدارة فػي اليامػػػػػػػة اإلداريػة كالبػرامج الدياسػات مػؽ الػؾعيفي األداء تقيػيؼ عسميػة تعػد
 سػؾاء تعتسػدىا التػي كالبػرامج الدياسػات دقػة عمػى الحكػؼ مػؽ تػتسكؽ العسميػة ىػذه طريػق فعػؽ البذػريةم
 لسؾاردىػا كمتابعػة كتظػؾير كتػدريب كسياسػات بػرامج أك كتعيػيؽ اسػتقظابم كاختيػار سياسػات كانػت
 كاألخبلقية. القانؾنية كاالجتساعية صؾرتيا عؽ يشعكس مسا البذريةم

 نقػاط عمى السؾعف خبلليا مؽ يتعرؼ كسيمة التقييؼ عسمية تعد أنفديؼ السؾعفيؽ مدتؾى  كعمى
 عشػدىا مالسؤسدػة طػرؼ مػؽ التقيػيؼ نتػائج عػؽ السؾعػف إعػبلف عشػد كخاصػة أدائػو فػي كالزػعف القؾة
 2أدائو. تحديؽ إلى يؤدي مسا الزعف نقاط كمعالجة القؾة نقاط بتظؾير يقؾـ

أثشػاء  كترػرفاتيؼ العػامميؽ سػمؾؾ عمػى األساسػي ىػدفيا يقترػر يعػد لػؼ األداء تقيػيؼ عسميػة إف
 األداء مشافع تقييؼ تعددت حيئ أبعادهم بكل اإلداري  التظؾير عمى يركز أصبح كلكؽ ألعساليؼم أدائيؼ
 كتحفيػز كتظػؾير أدائيػؼم العػامميؽ لػدى الكامشػة الظاقػات عػؽ الكذػف يدػتيدؼ أنػو حيػئ كتشؾعػت
 ةػػػػػبسؾضؾعي تقيػيؼ األداء كطػرؽ  مشػاىج اسػتخداـ السؤسدػات إلػى إدارة دافعيػة إثػارة كأيزػا العػامميؽ
 3.كدقة

ببدػاطة عشػدما يػدرؾ  4مكتعتبر كسيمة ميسة لسعرفػة القػدرات كالسؾاىػب التػي يتستػع بيػا السؾعفػؾف 
 1الشاس أف سمؾكيؼ يتؼ مراقبتو يغيركف طريقة تررفيؼ.

                                                        
م مجمة العمػـؾ اإلندػانيةم 2العدد  م16م السجمد أداء العامميؽ داخل السؤسدة والعؾامل الستحكسة فيوالياني عاشؾرم  1

 -بتررؼ–. 288-287ص.ص م 2016م الجزائرم جامعة بدكرة
 -السحميـة  الحكؾميـة األجيـزة فـي لمعـامميؽ الـؾعيفي األداء عمـ  السعمؾمـات تكشؾلؾجيـا استخدام أثرعظيػةم  العربي 2

 –. 323م ص 2012م م الجزائػركرقمػةجامعػة  م10الباحػئم العػدد  مجمػة مالجزائـر - ورقمـة جامعة في ميدانية دراسة
 -بتررؼ 

 عمـ  تظبيكيـة الـؾعيفي )دراسـة األداء تحدـيؽ فـي اإلداري  التظـؾير إدارة دورالذػريفم  مشرػؾر بػؽ عسػر بشػت ريؼ 3
بجػدةم الدػعؾديةم  العزيػز عبػد السمػػ م رسػالة ماجدػتيرم جامعػةبجـدة( العزيز عبد السمػ جامعة في اإلداريات السؾعفات
 -بتررؼ  –. 45م ص 2013

ـــؾعيفي واألداء الذـــاممة الجـــؾدة إدارةالحراحذػػػةم    حدػػػيؽ 4 م دار جمػػػيس الزمػػػاف لمشذػػػر كالتؾزيػػػعم األردفم 1ط م ال
 .105ص م 2011



 الوظيفي األداء: الثاينالفصل  اإلطار النظري
 

138  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضعالقة الرضا الوظيفي ابألداء الوظيفي لدى مدراء مؤ   ص

 

 مفيـؾ تقييؼ أداء العامميؽ: "الذافعي"كيذكر 
ىػػي كعيفػػة إداريػػة مدػػػتسرة ترػػاحب األداء الفعمػػي فػػي تقدمػػػوم كتتػػابع الشتػػائج أكؿ بػػأكؿ  كنجػػػد 

 نؾعاف مؽ التقييؼ ىسا:
 فيػػػذ كىػػػؾ مػػػا يدػػػسى بػػػالتقييؼ السػػػانعكييػػػدؼ إلػػػى متابعػػػة عسميػػػة التش التقيـــيؼ السدـــتسر لـــألداء: .1

 )السقاكمة(.
 2 لئلصبلح لمسدتقبل كيدسى التقييؼ العبلجي. التقييؼ بعد انتياء التشفير: .2
نغػػاـ يػػتؼ مػػؽ خبللػػو تحديػػد مػػدى  :بأنػػوتقيػػيؼ األداء ل "مــاىر أحســد" تعريػػففػػي  "شــامي"تؾضػػح ك 

يكؾف العػاممؾف قػد قزػؾا فتػرة زمشيػة فػي أعسػاليؼم كيحتاج األمر إذف أف  مكفاءة أداء العامميؽ ألعساليؼ
 كؽ مؽ الكياـ بتقييؼ أدائيؼ خبلليا.كبذكل يدسع 

يرى ىذا التعريف أف تقييؼ أداء العامل ىؾ نغاـ يدػسح بكيػاس كفػاءة العامػل فػي إنجػازه ألعسالػو 
 3خبلؿ فترة زمشية معيشة.

الحرػؾؿ عمػى حقػائق أك بيانػات محػدكدةم مػؽ شػأنيا أف  كسا يسكؽ القؾؿ أف قيػاس األداء يعشػي
تدػػاعد عمػػى تحميػػل كفيػػؼ كتقػػؾيؼ أداء العامػػل لعسمػػو كمدػػمكو فيػػوم فػػي فتػػرة زمشيػػة محػػددةم كتقػػدير مػػدى 

عمقػػػة بعسمػػػو الحػػػالي كفػػػي السدػػػتقبلم مسػػػا يتظمػػػب تكفاءتػػػو الفشيػػػة كالعسميػػػة كالعمسيػػػة لمكيػػػاـ بالؾاجبػػػات الس
فػي السدػتقبل ذات مدػػتؾى أعمػى مػؽ مدػػتؾى  شػػغاؿ كعػائفإات اإلندػانية فػي تحميػل كفيػؼ كتقػؾيؼ القػػدر 

كعػػائفيؼ الحاليػػة كذلػػػ لفػػتح مجػػاالت التقػػدـ الػػؾعيفيم كاسػػتغبلؿ الظاقػػات البذػػرية بالذػػكل كاألسػػمؾب 
 4الذي يحقق أىداؼ السؤسدة مؽ خبلؿ تحقيق رابات اإلنداف العامل.

                                                                                                                                                                        
1 Resheske MG. A descriptive study of job satisfaction and its relationship with group 

cohesion (A Research Paper for the Master of Science Degree, University of Wisconsin-

Stout Menomonie), 2001: 9. 
م دار الؾفػػاء لػػدنيا الظباعػػة 1م ط معــالير تقيــيؼ األداء اإلداري فــي التر يــة البدنيــة والرياضــيةحسػػد الذػػافعيم أحدػػؽ  2

 .95م ص 2012كالشذرم اإلسكشدريةم مررم 
م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة بػؾمرداسم الجزائػرم السشاخ التشغيسي وت ثيره عم  األداء الؾعيفي لمعامميؽشامي صميحةم  3

 .76م ص 2009/2010
م دار صػفاء لمشذػر كالتؾزيػعم عسػافم األردفم 1م ط تقؾيؼ جؾدة األداء في السؤسدـات التعميسيـةسؾسؽ شاكر مجيدم  4

 .77م ص 2010
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اريػة يػتؼ مػؽ خبلليػػا تحديػد كفػاءة العػامميؽ كمػػدى ىػػؾ عسميػة إدإف تقيػيؼ األداء " الحريـري حدػب "
إسياميؼ في إنجػاز األعسػاؿ السشاطػة بيػؼم ككػذلػ الحكػؼ عمػى سػمؾؾ العػامميؽ كترػرفاتيؼ أثشػاء العسػل 

 1كمدى التقدـ الذي يحرزكنو أثشاء عسميؼ.

 :الؾعيفي األداء تقييؼ أىداف -2-2

 خػبلؿ مشػو السؤسدػة فعاليػة زيػادة ىػؾ لمتقييؼ األساسي اليدؼ "سالمة" يعتبر "يؾرغدة"نقبل عؽ 
 فييا. السؾجؾدة البذرية القؾى  إدارة تظؾير

 :يمي فيسا التقييؼ أىداؼ "عقيمي" كقد حدد
 الحدػشة يدػؾد كالعبلقػات التفاىؼ مؽ جؾ إف العسل: عالقات وتحديؽ السعشؾية الروح رفر -2-2-1
 شػعؾر أف كسػام قبػل اإلدارة مػؽ تقػدير مؾضػؾع جيػؾدىؼ أف يذػعركف  عشػدما كرؤسػائيؼ السػؾعفيؽ بػيؽ

 الثقػة مػؽ جػؾ خمػق إلػى سػيؤدي فػي العسػل الكفػاءة أسػاس عمػى تكػؾف  اإلدارة قػرارات أفبػ السػؾعفيؽ
 .لمسؾعفيؽ السعشؾية الركح رفع كبالتالي

 لػػبالسدتقب قػػتتعم ةػىام قرارات اتخاذ التقؾيؼ ىذا عمى يترتب بسدؤولياتو: السؾعف إشعار -2-2-2
 عمػى عسمػو لتأديػة جيػؾده كػل كسػيبذؿ العسػل كاتجػاه نفدو اتجاه بالسدؤكلية كسيذعر العامل الؾعيفيم
 .كجو أحدؽ
 أداء مراقبػة ك مبلحغػة السباشػر الػرئيس مػؽ يتظمػب واإلشـراف: الرقابـة فعاليـة زيـادة -2-2-3

 .كاإلشراؼ الرقابة فعالية زيادة في يداعد مسا باستسرارم أدائو تقدـ كمتابعة السرؤكس
 مػدى عمػى لمحكػؼ اختبػار بسثابػة األداء تقػؾيؼ عسميػة تعػد والتـدريب: االختيار سياسة تقؾيؼ -2-2-4

 .السؾعف كتدريب اختيار في السدتعسمة الظرؽ  كنجاح ةػسبلم
تقػؾيؼ  أسػمؾب يكػؾف  أف يجػب السعاممػة عدالػة تزسؽ حتى السعاممة: عدالة لزسان وسيمة -2-2-5

 2بدقة. السؾعفيؽ كفاءة لتحديد كالعدالة السؾضؾعية شركط فيو تتؾافر األداء
فحػػيؽ يػػػدرؾ العامػػل أف أدائػػو سػػؾؼ يخزػػع لمتقيػػػيؼ  دفــر العــامميؽ لالجتيــاد فـــي العســل: -2-2-6

 كالتقدير الدائؼ مؽ جانب رؤسائوم فنف ذلػ يسكؽ أف يدفع العامل لبذؿ مزيد مؽ الجيد.

                                                        
 .290م ص 2016دار القمؼ لمظباعة كالشذر كالتؾزيعم بيركتم لبشافم م عمؼ الشفس اإلداري  م  سركر الحريري  1
 .60م ص مرجع سبق ذكرهمدعؾد بؾرغدة  م  2
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فػػشغؼ الخدمػػة السدنيػػة تقزػػي فػػي الغالػػب بقزػػاء  تحدلــد إمكانيــة تثبيــ  السؾعــف الجدلــد: -2-2-7
السؾعف الجديد لفترة تجربة قبل تثبيتو في عسمػوم كإال اسػتبعد مػؽ ىػذه الؾعيفػة لعػدـ قدرتػو عمػى الكيػاـ 

 1بؾاجباتيا.
 :لتقييؼ األداء الؾعيفي عمى شكل الشقاط التاليةكسا يسكؽ عرض عدة أىداؼ أخرى 

 سا كاف يجب تحكيقو.تحميل الشتائج الفعمية كمقارنتيا ب .1
 :م مؽ خبلؿرفع كفاءة األداء الؾعيفي .2

 تحقيق العدالة بيؽ العامميؽ. -
 تحديد السعارؼ كالسعمؾمات البلزمة لمؾعيفة. -
 كضع الذخص السشاسب في السكاف السشاسب. -
 تظؾير خظة التدريب. .3
 تقؾيؼ سياسة األجؾر كالحؾافز. .4
 تزكيد متخذي القرار بسعمؾمات عؽ أداء العامميؽ. .5
 يعظي اإلدارات العميا معمؾمات كاقعية عؽ أداء العامميؽ في السؤسدة. .6
 2يعظي مؤشرات تشبؤ االختيار كالتعييؽ بالسؤسدة. .7
 غيػر أك مػرض أداء ىؾ كىل العامميؽ أداء عؽ بسعمؾمات السؤسدة في القرارات متخذي يزكد .8

 مرض.
 أىػداؼ تحقيػق فػي العػامميؽ إسػياـ مػدى عمػى الحكػؼ عمػى السؤسدػة فػي السدػؤكليؽ تدػاعد .9

 الذخرية. ؼتيإنجازا كعمى السؤسدة
 شكل التحديؽ يأخذ كقد أدائيؼم لتحديؽ إجراءات كاقتراح العامميؽ ضعف لتقؾيؼ أداة  يذكل .10

 خارجيا. أك السؤسدة داخل تدريب

                                                        
م رسػػػالة ماجدػػػتيرم الجامعػػػة فاعميـــة نغـــام تقيـــيؼ األداء وأثـــره عمـــ  مدـــتؾى أداء العـــامميؽمؾسػػػى   أبػػػؾ حظػػػبم  1

 .18م ص 2009اإلسبلمية غزةم فمدظيؽم  
 .35-32م ص.ص مرجع سبق ذكرهحدؽ أحسد الذافعيم  2



 الوظيفي األداء: الثاينالفصل  اإلطار النظري
 

141  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضعالقة الرضا الوظيفي ابألداء الوظيفي لدى مدراء مؤ   ص

 

 يتحرػل التػي السعمؾمػات ضػؾء ففػي لمعػامميؽم السشاسػبة الساليػة السكافػآت اقتػراح فػي يديؼ .11
 حػؾافز نغػاـ اقتػراح كيسكػؽ بػل تخفيزػيام أك العػامميؽ ركاتػب زيػادة يسكػؽ العسميػة مػؽ عمييػا
 لدييؼ.

 أعمى. قيادية مشاصب كتؾلي ترقيتيؼ إلمكانية كاقتراح العامميؽ قدرات عؽ يكذف .12
 أك تحديؽ في تداعد كقد أخرى  جية مؽ رؤسائيؼ كبيؽ جية مؽ العامميؽ بيؽ اتراؿ أداة  .13

 الظرفيؽ. بيؽ السذترؾ الفيؼ إساءة
 كالتعيػيؽ االختيػار لعسميات تشبؤ بسؤشرات البذرية السؾارد إدارات مدؤكلي تزكيد في يداىؼ .14

 1 .السؤسدة أك السشذأة في

يدػػػاعد عمػػػى تعريػػػف العػػػامميؽ بشػػػؾاحي القرػػػؾر فػػػي أدائيػػػؼ فيعظػػػييؼ الفرصػػػة لتجشبيػػػا فػػػي  .15
 السدتقبل.

سػؾؼ يخزػع لمتقيػيؼ  يدفع العامميؽ لبلجتياد فػي العسػل كػؾنيؼ يعرفػؾف أف أداءىػؼ الػؾعيفي .16
 كالتقدير الدائؼ مؽ جانب رؤسائيؼ.

 يدػػػػاعد عمػػػػى إعػػػػداد سياسػػػػة جيػػػػدة لترقيػػػػة ألنػػػػو يدػػػػاعد اإلدارة عمػػػػى اختيػػػػار أندػػػػب كأكفػػػػأ .17
 السرشحيؽ لذغل مشاصب أعمى في السدتؾى التشغيسي.

يدػػاعد عمػػى إعػػداد سياسػػة جيػػدة لتػػدريب العػػامميؽ كتشسيػػتيؼ بشػػاءا عمػػى نقػػاط الزػػعف فػػي  .18
 لتي يبيشيا التقييؼ.أدائيؼ ا

ة بػػػػيؽ ػػػػػػػؾر بالراحػفيػػػػؾ يخمػػػػق شعػػػػ السؤسدػػػػةيدػػػػاعد عمػػػػى تحدػػػػيؽ عبلقػػػػات العسػػػػل داخػػػػل  .19
 2ؽم بدبب كجؾد نغاـ سميؼ كعادؿ لتقييؼ أعساليؼ.ػػػالعاممي

 إلى بعض األىداؼ تسثمت في: "ماجدي عاطف"نقبل عؽ  "ىشداوي حدؽ"كسا أشار 

كىػػػل تدػػػير فػػػي اتجاىػػػات متؾازيػػػة التجاىػػػات الجيػػػؾد التعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الجيػػػؾد التػػػي نقػػػـؾ بيػػػام  -
 االجتساعية كاألىداؼ السذتركة.

 التعرؼ عمى مدى قدرة السؤسدة عمى إشباع احتياجات العسبلء كتقديؼ الخدمات ليؼ. -
                                                        

 -بتررؼ  –. 324عظيةم مرجع سبق ذكرهم ص  العربي 1
جامعػػة بابػػل العػػراؽم محاضػػرة الكتركنيػػةم  م كميػػة اإلدارة كاالقترػػادتقــؾيؼ أداء العــامميؽثشػػاء عبػػد الكػػريؼ عبػػد الػػرحيؼم  2

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=68613 19/11/2017م 
 -بتررؼ  –. 21:07
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 التعرؼ عمى مدى إيجابية سياسات العسل داخل السؤسدات االجتساعية. -
تشسية السجتسع السحمي نغرا لمعبلقة الستبادلة بيؽ الؾقؾؼ عمى مدى قدرة السؤسدة عمى اإلسياـ في  -

 1السؤسدة كالبيئة.
 عم  مدتؾى السدراء:الؾعيفي  أىداف تقييؼ األداء 

 حيئ يسكؽ أف تغير مؽ خبلؿ عسمية التقييؼم كىي:
 التعرؼ عمى كيفية أداء السؾعفيؽ بذكل عمسي كمؾضؾعي. -
 مذاكل العسل كاألداء بذكل مؾضؾعي.االرتقاء بسدتؾى العبلقات بيؽ السؾعفيؽم كمشاقذة  -
سؾعف مع لؾجيو كاتخاذ القرارات فيسا يخص اتشسية قدرات السدراء في مجاالت اإلشراؼ كالت -

 2السؾعفيؽ.
 التي كالرعؾباتيؼ مذكبلت ىمعرؼ تعمل ييؼإل كالتقرب ميؽالعام مع الجيدة العبلقات تظؾير -

 ل.العس في ييؼتؾاج
 ميؼسػؼ تقيػي إلػى صػلالتؾ  يؼيسكػش حتػى الفكريػة كإمكانػاتيؼ يػاراتيؼم تشسيػة إلػى ؽالسػديري دفػع -

 3يؼ.تابعي ألداء كمؾضؾعي

 :الؾعيفي األداء تقييؼ محاور  -2-3

 :ىي السحاكر كىذه أساسيام عمى التقييؼ إجراء يتؼ التي السحاكر مجسؾعة يكى
 إنجػاز عمػى قػدرتيؼ مػدى إلػى باالسػتشاد العػامميؽ تقيػيؼ يػتؼ حيػئ :األداء معـدالت محـؾر -2-3-1

 صبلحية عمى مدتقبمي حكؼ تؾفير عمى قادر غير أنو :السحؾر ىذا عمى كيؤخذ ليؼ  السحددة األعساؿ
 عمػى يزػفي مسػا  كاحػدة أداء لسعػدالت السؤسدػة داخػل األعسػاؿ جسيػع يخزػع أنػو كسػا العػامميؽم
: مثل األداء  تقييؼ عشد العؾامل بعض يتجاىل نوأك  كالجسؾدم كالكدل كالبلمباالة السمل مؽ جؾا العامميؽ
 .السؾعفيؽ مع تعاممو كطريقة لمعسلم السباشر الرئيس سمظة نؾع

                                                        
م دار السدػيرة لمشذػر كالتؾزيػعم عسػافم 1م ط ، السسارسة السيشية فـي العسـل مـر الجساعـاتىشداكي عبد البلىي حدػؽ 1

 .114م ص 2015األردفم 
م ص 2016لمشذرم اإلمػاراتم  الثقافة دار عالؼ ك لئلعبلـ م دار األسرةتشسية األداء الؾعيفي واإلداري حسزة الجباليم  2
79. 

م استراتيجية مقترحة لتظؾير األداء اإلداري بسدلرية الذـباب والرياضـة بسحافغـة اإلسـكشدرية  أحسد محسؾد سػشبلم  3
 .83م ص 2014رسالة ماجدتيرم جامعة اإلسكشدريةم مررم 
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 العػامميؽ فػي السحػددة الرػفات بعػض بدراسػة االىتسػاـ حيػئ :الذخرـية الرـفات محـؾر -2-3-2
 أك كالتعاكف  كخرائروم الفرد بذخرية مباشرة مترمة الرفات ىذه تكؾف  كقد لتقييسيؼم ندعى الذيؽ
 دقتػو أك اإلنتػاجم عمػى كقدرتو بالعسلم صمة ذات تكؾف  كقد أك الردؽم االنتساء أك السبادأة  أك االلتزاـ
 كمسػام كأسػاليبو العسػل كسػائل تحدػيؽ عمػى قدرتػو أك  السؤسدػة مرػمحة عمػى حرصػو أك  األداء فػي
 السػؾعفيؽ فػي تؾافرىػا يفتػرض التػي لمرػفات كامػل حرػر تقػديؼ صػعؾبة :السحػؾر ىػذا عمػى يؤخػذ

 إلػى إضػافة بالعسػلم عبلقتيػا حيػئ مػؽ الػبعض بعزػيا الرػفات ىػذه بػيؽ الشدػبية األىسيػة كاخػتبلؼ
 .ذاتية التقييؼ عسمية تربح ثؼ كمؽ الكيسية الرفات كخاصة الرفاتم معغؼ قياس صعؾبة

 السؤسدػة تدػعى حيػئ باألىػداؼم اإلدارة أسػمؾب عمػى التركيػز يػتؼ حيئاليادفية:  محؾر -2-3-3
 السدػاءلة تػتؼ أف عمػى رئيدػو كمػع معػو مذػاركة عمػى بشػاء مؾعػفم بكػل الخاصة األىداؼ تحديد إلى
 كربسػا بيػام الخاصػة اإلنجػاز عسميػات قيػاس صػعؾبة ككػذلػ األىػداؼم ليػذه تحكيقػو مػدى أسػاس عمى
 .محددة كسية معايير إلى األىداؼ ىذه تحؾيل صعؾبة إلى ذلػ يرجع
 الفعاليػة مدػتؾى  عمػى التركيػز ليػتؼ  الدقيقػة التفاصػيل يتعػدى حيػئ :العامـة الفعالية محؾر -2-3-4

 ىذا أف ذلػ كمعشى  السؤسدة إدارة تشذدىا التي العميا الغاية تسثل الفعالية باعتبار العامميؽ لدى العامة
 نغػرة ضػسؽ كلكػؽ كبيػرم حػد إلػى األداء تقييؼ بعسمية الستعمقة العشاصر كافة جسع نحؾ يدعى السحؾر
 الخاصػة األىػداؼ تحقيػق فػي السؾعػف فعاليػة مػدى عمػى السحػؾر ىػذا يركػز حيػئ عامػةم إجساليػة
 عمػى كيؤخػذ  السؤسدػة بتظػؾير الستعمقػة كالسقترحػات اآلراء تقػديؼ فػي السؾعػف فعاليػة كمػدى بؾعيفتوم
 التفرػيمي الحكػؼ فييػا يبػدك التػي الفرعيػة السدػائل بعػض عمػى الحكػؼ فػي صػبلحيتو السحؾر: عدـ ىذا

 عمى بتركيزه كذلػ الدابقةم السحاكر في الرئيدي الشقص يتبلفى السحؾر فنف ىذا مؽ كبالرغؼ ضركريام
 1.كنيائية تفريمية تقديرات تقديؼ عمى حرصو كعدـ العامةم التقديرات

كبحكػػؼ أنشػا نػػدرس مؾضػؾع جديػػد يخػػص تقيػيؼ أداء مػػدراء مؤسدػػات الحاليػػة أمػا بالشدػػبة لدراسػتشا 
الثاني لمدراسة عمى مختمػف الدراسػات ستبياف االكمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم فقد اعتسدنا في بشاء 

 السحاكر التالية: في اعتسادعمى آراء مجسؾعة األساتذة السحكسيؽ كاألطر الشغرية الدابقةم ك 
 .األداء معدالت محؾر .1

                                                        
م دار السدػػيرة لمشذػػر 1م ط السؤسدــات التعميسيــةالدــمؾك التشغيســي فــي إدارة فػػاركؽ عبػػده فميػػو و  عبػػد السجيػػدم  1

 .270-269م ص.ص 2005كالتؾزيعم عسافم األردفم 
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 الدمؾكات السيشية. ؾرمح .2
 مدتؾى األداء. محؾر .3
 الكفاءة ك الفعالية. محؾر .4

 :ء الؾعيفيمبادئ تقييؼ األدا -2-4

حتػػى تحقػػق الػػؾعيفي ىشػػاؾ مبػػادئ عديػػدة يجػػب االسترشػػاد بيػػا عشػػد الكيػػاـ بعسميػػة تقيػػيؼ األداء 
 مؽ ىذه السبادئ نذكر: مأىدافيا كحتى تشجح في ىذه السيسة

 :(Clatity)مبدأ الؾضؾح  -2-4-1
 بسعشى اعتساد كل مؽ قياس كتقييؼ األداء عمى معايير أداء كأىداؼ كاضحة.

 :(Participation)مبدأ السؾضؾعية  -2-4-2
بسعشػػى ضػػركرة اسػػتخداـ مفػػاليؼ كمعػػايير مؾضػػؾعية مؾحػػدة لكيػػاس كتقيػػيؼ العػػامميؽ فػػي العسػػػل 

 الؾاحد أك السجسؾعة.
 :(Comprehension)مبدأ الذسؾل  -2-4-3

عمػػػى كػػػل مػػؽ اإليجابيػػػات كالدػػمبيات أك عمػػػى كػػػل مػػؽ مشػػػاطق القػػػؾة بسعشػػى شػػػسؾؿ تقيػػيؼ األداء 
 العكس. أك كالزعفم بحيئ ال يتؼ تغميب أحدىسا عمى األخرىم أك إدراؾ الدمبيات دكف اإليجابيات

 :(Integration)مبدأ التكامل  -2-4-4
بسعشػػػػى أف تتزػػػػسؽ بشػػػػؾد تقيػػػػيؼ األداء كػػػػل الجؾانػػػػب اليامػػػػة فػػػػي ىػػػػذا الذػػػػأف كىػػػػي: السعػػػػارؼ 

 ىات كالدمؾؾ كالسياراتم ال أف يتؼ االىتساـ ببعض البشؾد كترؾ أخرى.كاالتجا
 :(Continuity)مبدأ االستسرارية  -2-4-5

بسعشى ضركرة أف يكؾف تقييؼ األداء عسمية مدتسرة كدائسة عمى مدار العاـ كليس عسمية مؾسسية 
شيؾرم كبنمكػاف  ثبلثةؿ يتؼ تقييؼ األداء بعد أك  االختبارتتؼ في شير مؽ شيؾر الدشة فقطم فأثشاء فترة 

 رئيس أك مذرؼ العسل إجراء التقييؼ أي كقت دكف انتغار لمتؾقيتات السذكؾرة.ال
 (:Participation)مبدأ السذاركة  -2-4-6

 1كس في جسيع مراحل كخظؾات عسمية تقييؼ األداء.ؤ بسعشى ضركرة مذاركة السر 

                                                        
 .143-142م ص.ص مرجع سبق ذكره ،األداء اإلداري الستسيز مدحت   أبؾ الشررم 1



 الوظيفي األداء: الثاينالفصل  اإلطار النظري
 

145  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضعالقة الرضا الوظيفي ابألداء الوظيفي لدى مدراء مؤ   ص

 

 :الؾعيفي األداء تقييؼ عشاصر -2-5
 :م نذكر مشيا ما يميالؾعيفي األداء لتقييؼ رئيدة عشاصر ىشاؾ

 :(Effectiveness)الفاعمية  -2-5-1
 ددػػػػكتع اتمػػػالسؤسد ةػطبيعػ الخػتبلؼ نغػراا ندػبية أمػؾر عمػى يعتسػد الفاعميػة مفيػؾـ يػزاؿ مػا
م ىذا يحتؾييا التي السعاني كاختبلؼ بمػػالجؾان  تعريػف فػي الشغػر كجيػات اختمفػت فقػد كلػذلػ السفيػـؾ
 .قياسيا معايير كتعددت مؤشراتيا اختمفت كسا كتحديدىام الفاعمية

 بيػا السقرػؾد أف إال بالفاعميػة السفاليسي الشسط في يحيط الذي كاالختبلؼ الغسؾض مؽ بالرغؼ
 تحقيػق عمػى بالقػدرة تػرتبط الفاعمية أف أي أىدافيام إنجاز عمى العامة السؤسدة قدرة مدى في يتمخص
 تػؾفر إلػى باإلضػافة البذػريم العشرػر كميػارة كفػاءة مػدى بػدكرىا تحػدد كالتػي التشغيسيػةم األىػداؼ
 .األىداؼ إلنجاز البلزمة السدخبلت مؽ كغيرىا كالتكشؾلؾجية كالسادية الساليةم اإلمكانات
 مػؽ ىػي البذػري  العشرػر فػي كالكفػاءة التػدريب ضػعف أف إلػى األبحػاث بعػض أشػارت كقػد
 السؤسدػة بعزػيؼ اعتبػر لػذام العامػة السؤسدػات فػي العػاـ األداء مدػتؾى  تػدني فػي الرئيدػية األسػباب
 نؾعية كتعشي خارجيةم بأنيا الفاعمية إلى آخركف  كيشغر بشجاحم ليا السحددة األىداؼ حققت إذا فاعمة
 مؤشػريؽ خبلؿ مؽ كذلػ لوم السؤسدة بخدمة كالسدتيدؼ الخارجي لمعالؼ يقدـ الذي السشتج أك الخدمة
"أداء  :بالتػالي بدػاطة بكػل الفاعميػة كتعػرؼم السشػتج أك الخدمػة كنؾعيػة األىػداؼم تحقيػق :ىسػا اثشػيؽ

 .أدائيا مؽ لشتسكؽ كتعريفيا كتحديدىا الرحيحة األعساؿ معرفة مؽ بد ال لذلػ "األعساؿ الرحيحة
 ضسؽ صؾرة بأفزل اؼاألىد تحقيق عمى القدرة أك األىداؼ تحقيق مدتؾى  :بأنيا القؾؿ كيسكؽ

 .الستاحة كالسعايير اإلمكانات إطار
 عمى قدراتيا تقييؼ في الحيؾية اإلدارية السؤشرات مؽ العامة السؤسدات في األداء فعالية كتعتبر

 كاضحة أىداؼ إلى بحاجة فيي فاعمة السؤسدة تكؾف  كحتى  ليا السحددة كالسدؤكليات األىداؼ إنجاز
 اسػتخداـ إلػى السؤسدػات لجػأت لػذلػ األىػداؼم ىػذه لتحقيػق مشاسػبة اسػتراتيجية إلػى باإلضافة كمركزةم
 1.فييا كالكفاءة الفاعمية لتحديؽ حديثة تكشؾلؾجيا
 كعمػى السشاسػب الؾقػت فػي السؤسدػة أىػداؼ تحقيق إلى الؾصؾؿ: ابأني لفعاليةا "عظية" ؼعر كي
 ندػبة خػبلؿ مػؽ تقػاس الفعاليػة فػنف ليػذا السفيػؾـ ككفقا السحيظةم البيئة مع جيد كبأسمؾب صؾرة أكسل

                                                        
 -بتررؼ  –. 35-33البمؾيم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  سميساف   1
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 إلػى فتذػير الفػردي السدػتؾى  عمػى أمػا مدػبقام السخظظػة األىػداؼ إلػى فعميػا تحكيقيػا تؼ التي األىداؼ
 1.مشو السظمؾبة األىداؼ تحقيق عمى الفرد قدرة مدى
 :(Efficiency)الكفاءة  -2-5-2

 2نقؾؿ إنداف كفءم يعشي أجدر كأحدؽ كأندب لمذيء. :لغة الكفاءة
 السخرجػات مػؽ معػيؽ مدػتؾى  أك حجػؼ لتحقيػق الستاحة لمسؾارد األمثل االستخداـ بالكفاءة يقرد

 اسػتغبلؿ يػتؼ بحيػئ معيشػةم بظريقػة العسػل إلػى يذػير الكفػاءة مفيػؾـ فػنف آخػر كبسعشى التكاليفم بأقل
 كعػرؼ مالعػامميؽ رضػا إلى باإلضافة كالؾقت التكاليف مراعاة مع مسكشةم صؾرة بأكبر الستاحة السؾارد
 ىػي أخػرى  برػؾرة أك مسكشػةم تكمفػة بأقػل السرغػؾب اليػدؼ تحقيػق :بأنيػا الكفػاءة (1999) "الخزامـ "

 .األىداؼ لتحقيق الستاحة لمسؾارد استخداـ أحدؽ
 آخر كبسعشى بالسدخبلتم مقارنة السخرجات أك الشتائج مؽ قدر أكبر تحقيق بأنيا: القؾؿ كيسكؽ

 كأسػاليب بذػريم كعشرػر كمعػداتم ماليػة الستاحػة )مػؾارد كاإلمكانػات الثػركات اسػتخداـ حدػؽ
 ةػػػػػػالكسي عمػى تركػز الكفػاءة أف لشػا يتبػيؽ ذلػػ ة كمػؽػػػػػػخدم أك سػمعة عمػى لمحرػؾؿ الػخ(...عسػل

 .كالؾقت العسل حركة باستخداـ اإلنتاج عشاصر استخداـ كحدؽ كالشؾعيةم
 مجسػؾع فأ إذ ملمسؤسدػةالكميػة  الكفػاءة عمػى كأثرىػا الفػردي األداء فػي الكفػاءة أىسيػة كتتزػح

 عمػى تػؤثر كبالتػالي ملمسؤسدػة الكميػة الكفػاءة تسثػل األخػرى  اإلنتػاج كعشاصػر لمعػامميؽ الفرديػة الكفػاءة
 فػي السػدخبلت عػؽ السخرجػات زيػادة عمػى األداء كفػاءة مبػدأ كيشرػب مأىػدافيا تحقيػق عمػى قػدرتيا
 كيسثػل الخاصػةم السؤسدػات فػي الدػؾؽ  فػي البقػاء كسػبب الربحيػة يسثػل الفرؽ  كىذا اإلنتاجيةم ةػػالعسمي
 3.العامة السؤسدات في السدتيمكيؽ عمى كالخدمات الدمع مؽ السشتجات تؾزيع عمى القدرة مدى

 التكاليف بأقل األىداؼ تحقيق عمى السؤسدة قدرة إلى أف الكفاءة تذير "عظية" يعتبرفي حيؽ 
 4كالساؿ. كالجيد الؾقت مؽ تكمفة بأقل عسمو الفرد يؤدي أف أك

                                                        
 -بتررؼ  –. 323عظيةم مرجع سبق ذكرهم ص  العربي 1
م دار الخمدكنيػػةم الجزائػػرم 1م ط تظبيقــات فــي نغريــة ومشيجيــة التر يــة البدنيــة والرياضــيةالدػػعيد مػػزركع كآخػػركفم  2

 .17م ص 2016
 -بتررؼ  – .35البمؾيم مرجع سبق ذكرهم ص  سميساف   3
 -بتررؼ–. نفس الرفحةم بقالسرجع الداعظيةم  العربي 4
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يشغر إلييا عاليا مؽ زاكية تقديؼ السشافع  السؤسدةلقد بيؽ العديد مؽ الكتاب كالباحثيؽ أف كفاءة ك 
القادرة عمى إيجاد التؾازف في أدائيام كىذا يشظبق عمى ضركرة اعتساد رضػا األفػراد العػامميؽ كؾاحػد مػؽ 

رفػع الػركح السعشؾيػة لؤلفػراد كإف تحقيق السشػافع القػادرة عمػى  مالسؤشرات السعبرة عؽ كفاءة األداء خاصة
العػػامميؽ مػػؽ شػػأنو أف يعػػزز مػػؽ إسػػياماتيؼ السدػػتسرة فػػي تحقيػػق األىػػداؼ كبػػدرجات أعمػػى مػػؽ كفػػاءة 

مدألة أساسية  لمسؤسدةاألداءم كتعد إمكانية إيجاد اىتسامات لدى األفراد كقشاعاتيؼم كتؾفير سبل الؾالء 
عشػػدما تأخػػذ بعػػيؽ االعتبػػار الكػػيؼ كالسعتقػػدات  السعاصػػرة جيػػؾدا كبيػػرةم كبخاصػػة السؤسدػػةتكػػرس ليػػا 

 ذاتيا. السؤسدةالدائدة في البيئة االجتساعيةم كما تؤمؽ بو 
 إف التأكيد يشرب ىشا عمى حكيقة أف قياس الكفاءة يعتسد عمى مؤشريؽ أساسيؽ ىسا:

 مدى تؾافر السؾارد بذقييا السمسؾسة كغير السمسؾسة. -
 األىداؼ.سبل استخداـ تمػ السؾارد لتحقيق  -

 - العالقة ييؽ الفاعمية واألىدافلؾضح : (13رقؼ ) ذكلال -

 
 -.48 ، ص2009طاىر محدؽ مشرؾر الاالبي، و  وائل دمحم صبحي إدريس السردر:-

فاعمػػةم كليدػػت  السؤسدػػةتبػػدك العبلقػػة بػػيؽ الفاعميػػة كالكفػػاءة كبيػػرة جػػدام فػػرغؼ إمكانيػػة أف تكػػؾف 
كفػػػؾءةم أك العكػػػس لكػػػؽ اإلدارة تبحػػػئ دائسػػػا عػػػؽ كجػػػؾد تؾافػػػق كمؾائسػػػة بػػػيؽ ىػػػذيؽ السفيػػػؾميؽم حيػػػئ 

فاعمػػة ككفػػؾءة فػػي نفػػس الؾقػػتم كلغػػرض أف يكػػؾف األمػػر كػػذلػ يتظمػػب  السؤسدػػةالسظمػػؾب أف تكػػؾف 
سدػتخدمة إلنجػاز األمر تشديق كمؾائسة ثبلثة قزايا أساسيةم كىػي األىػداؼم كمػدى مبلئسػة الؾسػائل ال

األىداؼ مؽ جانبم ككذلػ الشتائج الستحققةم كمدى قربيا عؽ األىػداؼ السحػددة كتشاسػبيا مػع الؾسػائل 
 السدتخدمة.

 األهفاؼ

 ال ت ئل الظس ئظ
 ) مت ف  ( فاعلية

 كفاءة رالئ  
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ىشا تبدكا الكفاءة باعتبارىا معيػار نػؾعي ككسػي يتدػع ليذػسل جؾانػب اإلنتاجيػة باإلضػافة إلػى مػا 
ا كمػػػدى دقػػػة األىػػػداؼ السحػػػددة كقػػػرب يػػػرتبط بالعسػػػل مػػػؽ أمػػػؾر أخػػػرى كالؾسػػػائل السدػػػتخدمة كطبيعتيػػػ

 1الشتائج الستحققة مؽ تمػ األىداؼ.
 :(Productivity) اإلنتاجية -2-5-3

 السقػدرة ؽعػ تعبػر فاإلنتاجيػة األداءم ؾى مدػت عمػى ؿالػدا الرئيدػي ؿالسعػد إلى يذير قد مرظمح
 عبلقػة يكىػ معيشػة زمشيػة فتػرة خبلؿ محددة ل إنتاجؾامع باستخداـ ج(الشات(ة السزاف الكيسة مقخ ىمع

 اإلنتػاج قيسػةك  م)خػدماتك  عمسػ(ج اإلنتػا مػؽ معيشػة كسيػة ليدؾ لت السدتخدمة اإلنتاج عشاصر بيؽ ندبية
 تقػاس كىػي الكفػاءةمك  الفعاليػة مػؽ لكػ تتزػسؽ أف اإلنتاجيػة حيػئ ممحدد يماد كأ ينقد لسكياس فقاك 

 2.الكفاءة  /الفعالية  =اإلنتاجية  :كاآلتي الكفاءةك  الفعالية ي بسعيار 
فػػػي السؤسدػػػة أك لرفػػػع أداء ت لتحقيػػػق إنتاجيػػػة أعمػػػى أففػػػي القظػػػاع العػػػاـ ىشػػػاؾ عػػػدة بػػػرامج أنذػػػ

كاإلجػػراءات  السؤسدػػةكفػػي معغػػؼ األحػػؾؿ يتعامػػل البرنػػامج مػػع تحقيػػق تغيػػرات فػػي ليكػػل  السػػؾعفيؽم
 3م كلكؽ برفة عامة فننو مؽ الرعب تحقيق فعالية ككفاءة في القظاع العاـ.السؤسدةالتذغيمية 

 :الؾعيفي األداء تقييؼ وطرق  أنغسة -2-6

لقد تعددت االنغسة كالظرؽ الخاصة بتقييؼ األداء الؾعيفيم كنسيز في ىذه الحالة بيؽ القظاع 
العاـ كالخاصم كفي دراستشا الحالية كبحكؼ دراسة األداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع 

مدؤكلية كعمى مؽ تقع  كطرؽ التقييؼ في القظاع العاـالذباب كالرياضة فننشا بالزركرة ندرس أنغسة 
 .الؾعيفي تقييؼ األداء

                                                        
أساسيات األداء و ظاقة  -سمدمة إدارة األداء االستراتيجي ر محدؽ مشرؾر الغالبيم كائل   صبحي إدريس كطاى 1

 -بتررؼ–. 48-47م ص.ص 2009م دار كائل لمشذرم األردفم 1م ط التقييؼ الستؾازن 
 .70م ص مرجع سبق ذكرهسياـ بؽ رحسؾفم  2
لمجامعػاتم القػاىرةم  م دار الشذػرالدوليـةتقييؼ األداء السؤسدي في السشغسـات العامـة أيتؽ محسؾد سامح السرجؾشيم  3

 -بتررؼ–. 77م ص 2008مررم 
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 العام: القظا  في التقييؼ أنغسة -2-6-1

 يمػي كفيسػا ملمسػؾاطشيؽ خػدمات تقػدـ التػي ةػػػػالعسؾمي كاإلدارات اتػػػػالسؤسد العػاـ بالقظػاع يقرػد
 فػي البذػرية السػؾارد تديير مجاؿ في اتيجدار  أثبتت التي الدكؿ في بيا السعسؾؿ التقييؼ ألنغسة عرض
 الجزائري. الشغاـ مؽ اإلداري  نغاميا يقترب كالتي العاـ القظاع
 اػػتزعي داؼػػػػػأى عمى ابشاء ددػػػػتح التي لؾعائفو أدائو عبر يسر لمسؾعف السيشي السدار رسؼ إف
 تقيػيؼ أنغسػة كضػع الزػركرة قتزػتا ليػذا آلخػر مؾعػف مػؽ يختمػف ىػذه الؾعػائف أداء فإك  اإلدارةم
 أي ؼػػػمردكديتي تقيػيؼ مػؽ فػػػيختم ؽػالسؾعفيػ ؼػػػفتقيي ذاػػػػػليم ككفاءتػو كقدراتػو السؾعػف أداء عمػى قائسػة
 تقيػيؼ إلػى عسميػؼم أداء ؼ فػياتيكفػاء مػدى كتقيػيؼ ة أك السشذػأةمػػػػالسؤسد داؼػػػػأى يقػػػتحق مػؽ تسكػشيؼ

 .أخرى  مشاصب شغل في السؾعفيؽ كقدرات استعدادات
 أداء طريقػة تحديػد مػؽ اإلدارة يدسكػؽ الػذي الفعػل إلػى يدذػيراف كالكفػاءة األداء بعػدي كػاف كإف
 )تقيػيؼ السيػاـ ىػذه إلنجػاز السظمؾبػة الكفػاءات فػي الػتحكؼ كدرجػة األداء( لعسمػو )تقيػيؼ السؾعػف
ؽ الذي الفعل يذير إلى القدرات فبعد الكفاءات(م  يتستػع التػي االسػتعدادات عػؽ الكذػف مؽ اإلدارة يدسكِ 

 القدرات(. اإلداري )تقييؼ التدمدل ىـر في مشرب أعمى بذغل لو تدسح كالتي السؾعف ابي
 تقييؼ في يتركز السؾعف أداء تقييؼ أف نجد الشغاـ ىذا إطار في :الشتائ  تقييؼ نغام -2-6-1-1

 مع أك سابقا السحددة األىداؼ مع مقارنتيا يتؼ التي نذاطاتو مشتؾج تحميل أي حققيا التي الشتائج
  السياـ. نفس يسارسؾف  الذيؽ السؾعفؾف  حققيا التي الشتائج

 صؾرة إعظاء كبالتالي التقييؼ لسؾاضيع عاكدة مرآة  الشتائج تقييؼ معايير : تعتبرالشتائ  تقييؼ معالير -أ
 الكسي اإلنتاج عؽ تعبر أف يسكؽ السعايير ىذه  معيؽ عسل مشرب في مؾعف لشتائج كاضحة
 التقارير عدد معالجتيام تست التي السمفات )عدد فعميا بو يقؾمؾف  الذي العسل كسية أي لؤلعؾاف
 السمفات )مدتؾى  في السدجمة األخظاء عدد اإلنتاج ليذا الكيفي البعد عؽ (م ككذلػ...السكتؾبة
 كذلػ العسل كمشاصب الؾعائف تحميل مؽ انظبلقا السعايير ىذه كضع يتؼ حيئ م(...السكتؾبة التقارير
 .كالسدؤكليات العبلقات تحديد ثؼ كمؽ مشرب بكل السشؾطة كالشذاطات السياـ بتحميل

 العشاصر أساس عمى العسل مجسؾعة أك السؾعف أداء تحميل يتؼ :اتيواستخداما الشتائ  تحميل -ب
 :التالية
 .كعيفة لكل التقييؼ أبعاد أك مؾاضيع عؽ تعبر الشتائج: التي معايير -
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 الشتائج. قياس كسائل تذكل التي السؤشرات: -
 معيؽ. معيار مع بالسقارنة إليو الؾصؾؿ السظمؾب السدتؾى  تحدد التي السقاييس: أك األىداؼ -
 السؾعف أداء لتقييؼ تحديدىا الؾاجب األىداؼ أك السعايير عدد حؾؿ عمييا متفق قاعدة تؾجد ال
 لسػدى ككػذلػ ملمتقيػيؼ الخاضػع السؾعػف يذػغميا التػي الؾعيفػة تعقيد درجة حدب يتحدد السعايير فعدد
 عػدد يكػؾف  مػا كغالبػا الؾعيفػة مدػتؾى  بزيػادة عػددىا يزيػد أف السفركض كمؽ أنذظتو ك ميستو تجانس
 معايير.( 6) كستة  (2)معياريؽ بيؽ محرؾر السعايير

 إال التقيػيؼم عسميػة فػي أساسػيا بعػدا يذكل األداء قياس إفاألداء:  مدتؾى  وتحدلد الشتائ  تفدير -ج
 كالػذي األداء ىػذا تفدػير الزػركري  كمػؽ مالسؾعػف أنذػظة عػؽ شػاممة نغػرة عظػاءال كػاؼ غيػر انػو
 يػشجؼ قػد األداء ضػعف ألف مالسدػتيدؼ كاألداء التشفيػذ كسػائل بػيؽ التشاسػب مػدى تحميػل :عمػى يرتكػز
 أي الفعاليػة تقيػيؼ أخػرى  جيػة مػؽك م جيػة مػؽ ىػذه مشاسبة غير كسائل استخداـ أك الؾسائل نقص عؽ
 .يدتعسميا التي الؾسائل إلى بالشغر تحكيقيا في السؾعف نجح التي الشتائج تفدير
 داخػل السؾعػف مػؤىبلت تقيػيؼ العسميػة ذهبيػ يقرػد :والسـؤىالت الكفـاءات تقيـيؼ نغـام -2-6-2-2

 نذػاطاتو ثسػرة تقيػيؼ أخػرى  بعبػارة أك حققيػام التػي األىػداؼ كقيػاس تقيػيؼ خػبلؿ مػؽ كذلػػم اإلدارة
 يسارسػؾف  آخػريؽ مػؾعفيؽ طػرؼ مػؽ محققػة بأىػداؼ أك سػابقا محػددة بأىػداؼ إمػا بعػد فيسػا كمقارنتيػا
 يتحرػل الػذي العػاـ لمتقريػر كامػل مبػرر إعظػاء أجػل مػؽ كىػذا ممتقاربػة مشاصب كفي الشذاطات نفس
 .الدشة آخر في السؾعف عميو

 اإلدارات داخػل اسػتعساال األكثػر تقريبػا ىػؾ التقيػيؼ مػؽ الشػؾع ىػذا أف إلػى اإلشػارة تجػدر كسػا
 مػؽ الشػؾع ىػذا تظبيػق فػي ا تراعيبي تتسيز التي لمخرؾصية نغرا ك إدارة كل فنف ذلػ رغؼ العسؾميةم
 1الخارجية. أك الداخمية التظؾرم العراقيل السعشيةم مدتؾى  اإلدارة ثقافة يمي: ما التقييؼ

 التػي كالذػيادات السؾعػف بػو يتستػع الػذي كالتأىيػل السيشػي السدتؾى  يقرد بيا :السيشية السؤىالت -أ
 التكؾيشيػة الحمقػات كػل أيزػا إطارىػا فػي كيػدخل العسلم ك الخبرة سشؾات أك يحسميا أف لمسؾعف يسكؽ
 .إدارتو داخل السؾعف مشيا استفاد قد يكؾف  أف يسكؽ التي

                                                        
 الجزائػرم م3م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة الجزائػر تقييؼ أداء السؾعف في الؾعيفة العسؾمية في الجزائـرسؾدي عائذةم  1
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 أف نجد األحياف بعض في ألنو التكؾيؽ في الشقص لتعؾيض كافية ميشية خبرة اشتراط يسكؽ كسا
 لمسشاصػب تتػابع تكػؾف  أف قبل فالترقية ممحدكدة لسدة تكؾيؽ مؽ أحدؽ السيداف في عديدة سشؾات خبرة
 خػبلؿ مػؽ السركنػة ىػذه إيجػاد يسكػؽ الجزائػري  العسػؾمي الؾعيػف إلػى بػالشغر لمخبػراتم تتػابع ىػي

 التأىيل. قائسة في التدجيل
 أك قابمية مدى تقدير في السيشيةم السؤىبلت جانب إلى ىاـ دكر ليا التيو :الذخرية الرفات -ب

 االتراؿم ركح قابمية :مشيا الرفات مؽ جسمة بتؾفر مدتكببل السدتيدؼ السشرب لذغل السعشي جدارة
 .الزغؾطات عشد بشاءةم الثبات أفكار طرح عمى الحكؼم القدرة عمى السبادرةم القدرة
 مؽ ةػػػػالدرج سػػػػكبشف االتػػػحػال كل في ارػػػػاالعتب بعيؽ مأخؾذة ليدت كغيرىا الرفات ىذه إف
 الكفاءات فتقييؼ السدتيدؼم السشرب في السسارسة السياـ كنؾع أىسية عمى ذلػ يتؾقف كإنسا ةمػػػػػػاألىسي
 لحغة زمشية في السؾعف كترتيب بؾضع السؾعفم كيدسح يستمكيا التي الكفاءات تقدير عمى يرتكز
 األطؾار. إحدى في
 فكرة مؽ يبدأ االستعدادات تقييؼ عؽ الحديئ إف )االستعدادات(: القدرات تقييؼ نغام -2-6-1-3

 مؽ ةػػػػػػػحامل لسجسؾع ىؾ معيشة اتػػػػػػػػػػػبسدؤكلي معيؽ مشرب في لمعسل مؾجو مؾعف كل أف افتراض
 ىذه بسثل التكفل إلى السادي الحزؾر مجرد مؽ السدار يغير أف يجب التقييؼ فنف كليذا االستعداداتم
 الكفاءات تقييؼ عؽ األمر حكيقة في يختمف االستعدادات ىذه تقييؼ أف إال كتقييسيام االستعدادات
 عمى السؾعف قدرة مدى عشو بتقييؼ التعبير يسكؽ االستعدادات تقييؼ مفيـؾ أف أساس عمى كالسؤىبلت
 الجياز أك بالييكل أساسا ترتبط كالتي مابي يتستع التي غير جديدة كفاءات كمؤىبلت عمى الحرؾؿ
 الذخرية السبادرة تذجيع عمى يعسل حكيقي تحفيز كجؾد كافتراض احتساؿ مع فيو يؾجد الذي اإلداري 
 .عالي مدتؾى  ذات كفاءات خمق في السداىسة شأنو مؽ كىذا اإلدارة داخل

 برؾرة البذرية لمسؾارد أي لؤلشخاص تقييؼ االستعداداتم تقييؼ أف إلى اإلشارة تجدر كذلػ
 التقييؼ نغاـ فيؼ في كبير دكر ذات معادلة بسثابة ىي ىامة نتيجة إلى نرل قد بحيئ بحتةم شخرية
 الركاء. + الكفاءات = االستعدادات كىي: أال

 مجاالت في كتؾعيفيا مدتؾاىا مؽ الرفع محاكلة أخرى  جية كمؽ جية مؽ كفاءات كجؾد أي
 لدى تقييسيا كضركرة لبلستعدادات اإلدارة انتباه لفت أىسية تبرز كىشا كاضحم ميشي بذكاء أرقى

 .السؾعف
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 بعيؽ فييا يؤخذ قياسية عسمية في حرؾلو كيفية حرر فيسكؽ التقييؼ ىذا عؽ الحديئ كبحكؼ
 : ىسا أساسيؽ جانبيؽ االعتبار

 كخظؾة السعمؾمة عمى الحرؾؿ عمى فػػػػػالسؾع قدرة مدى قياس معشاه :ذاتو االستعداد قياس -أ
 مؽ مشربو يقتزيو ما كفق تكييفيا كمحاكلة األخيرة ىذه معالجة عمى قدرتو مدى قياس ثؼ مأكلى

 :عؽ الحديئ يسكؽ كىشا معظيات
 .حجسيا أك نؾعيا كاف ميسا اإلدارية الشذاطات كل في العاـم الذكاء بو نقرد عاـ: استعداد -
 السعمؾمة نقل عمى القدرة االستساعم قدرة الدريعم الفيؼ عمى القدرة فيو: نجد قد خاص: استعداد -

 .اآلخريؽ عشد مختمفة كبرؾرة بقؾة لديو مؾجؾد ذاتو بالذخص خاص استعداد فيؾ كمعالجتيام
 لسؾعف يسكؽ التي السسيزات بسجسؾع ىشا األمر يتعمق :الذخرية السسيزات اكتذاف أو قياس -ب
 ة:ػػػػػطبيع ذات ؾف ػػتك دػػػكق ؽػػػػػػػالسؾعفي يػباق ؽػػع اػػػبي ردػػفػشػػي أف ةػسػث ؽػكم ماػبي زػػسيػتػي أف ؽػػيػمع
 في ةػػػػػػػؽم الدرعػػػػػاآلخري مع شػػػالتعاي عمى درةػػػػالق: اػػػػػػمشي رػكنذك مخػػة... إلػػػػػػػفيزيؾلؾجي ةمػػػػػػػػػػركيػح

 1.الذات في التحكؼ الدريعم مدتؾى  الدقيقةم التشفيذ التفكيرم االستجابة

 :تقييؼ األداء الؾعيفيطرق  -2-6-2

 يمي: ىشاؾ طرؽ مختمفة لتقييؼ أداء األفراد يسكؽ حررىا في ما
 :طريقة الرفات أو الدسات -2-6-2-1

كيػتؼ تقيػػيؼ األفػػراد فييػا بشػػاءا عمػػى عػدد الرػػفات التػػي يسكػؽ مبلحغتيػػا مػػؽ قبػل السػػدير فػػي أداء 
عبلقتػػو مػػع زمبلئػػوم السحافغػػة عمػػى أكقػػات الػػدكاـ( كإعظػػاء العػػامميؽ )مثػػل عبلقػػة السؾعػػف برؤسػػائوم 

كرغػؼ سػيؾلة ىػذه الظريقػة فػي التقيػيؼ إال أف فييػا  مدرجة معيشة لكل مشيػا )مػثبل: مستػازم جيػد جػدام...(
 سمبيات مشيا التحيز مؽ قبل السكيؼ بنعظاء نفس التقييؼ لكل الفقراتم ككذلػ نقص العدالة في التقييؼ.

 إلنتاج:طريقة معالير ا  -2-6-2-2
كيػتؼ فييػػا إعظػػاء التقيػػيؼ بشػػاءا عمػػى مػػا تػؼ تحكيقػػو مػػؽ مدػػتؾيات اإلنتػػاج حيػػئ يػػتؼ مقارنػػة األداء 
الفعمي الستحقق لمفرد إزاء ىذه السعاييرم كمؽ أىؼ مزايا ىذه الظريقة أنيا تعتسد عمػى عؾامػل مؾضػؾعية 

                                                        
 -بتررؼ–. 37-30م ص.ص مرجع سبق ذكرهسؾدي عائذةم  1
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تخدامو لسختمػف الؾعػائف عػدـ في التقييؼم أمػا االنتقػاد السؾجػو ليػذا األسػمؾب ىػؾ نقػص القػدرة عمػى اسػ
 1إمكانية استخدامو لمؾعائف أك األعساؿ غير الستذابية.

 طريقة اإلدارة باألىداف: -2-6-2-3
كتتظمب ىذه الظريقة عقػد لقػاءات بػيؽ القػائؼ بعسميػة التقيػيؼ )السذػرؼ( كالسؾعػف لؾضػع كتحديػد 

معيشػػةم كتكػػؾف عػػادة األىػػداؼ كالؾاجبػػات السظمػػؾب تحكيقيػػا كإنجازىػػا مػػؽ السؾعػػف خػػبلؿ فتػػرة زمشيػػة 
األىداؼ كاضحة ككاقعية كأحيانا يتؼ تحديدىا بذكل كسي أك بذكل كصفيم كتحدد العشاصػر كالسعػايير 
السؾضؾعية التي تدتخدـ لكياس مدى تحقيق األىداؼم كنبلحظ ىشا أنو ال يػتؼ تقيػيؼ الدػمؾؾ بػل تعتسػد 

 عمى الشتائج الستحققة قياسا عمى األىداؼ السرسؾمة لمسؾعف.
رة كتجػػػػارب ػػػػػػو الخبػػػػػاز ىػػػذه الظريقػػػة بأنيػػػا تذػػػجع السػػػدراء عمػػػى بػػػذؿ جيػػػد فكػػػري كتكدبػػػػػػػػػػػػستكت
كتذػجيع السؾعػف فػي تحديػد األىػداؼ كيزيػد مػؽ  السؤسدػةدةم كتداعد عمػى زيػادة السشاقذػات فػي ػػػػػػجدي

لسذػػػرفيؽ دافعيتػػػو نحػػػؾ العسػػػل كتحقيػػػق أىدافػػػو الستفػػػق عمييػػػام كتدػػػاعد فػػػي تحدػػػيؽ االترػػػاالت بػػػيؽ ا
كالسػػؾعفيؽم كتتسيػػز أيزػػا بؾضػػؾح السظمػػؾب مػػؽ السؾعػػف إنجػػازه كتحديػػد السعػػايير كالسقػػاييس لكيػػاس 
مدتؾى إنجاز السؾعفم كمؽ مسيزاتيػا أنيػا تبػدأ قبػل األداء الفعمػي فػي حػيؽ أف الظػرؽ األخػرى ال تبػدأ 

 إال بعد االنتياء مؽ العسل.
ألداء الفػػردي بػػدال مػػؽ تذػػجيع العسػػل الجسػػاعي إال أنػػو قػػد يعػػاب عمييػػا التركيػػز عمػػى السؾعػػف كا

م تحتػػاج مػػؽ القػػائؼ بعسميػػة التقيػػيؼ تشدػػيق كبيػػر فػػي تجزئػػة أىػػداؼ لمسؤسدػػةكفػػرؽ العسػػل كاألداء الكمػػي 
كىذا يتظمب إدراؾ  السؤسدةمالكمية بذكل دقيق حتى ترل إلى تحديد أىداؼ كل مؾعف في  السؤسدة

ام كتحتاج إلى كقت كجيد كبير مؽ القائؼ بعسمية التقييؼ في كالقدرة عمى تجزئتي السؤسدةشامل ألىداؼ 
م كتركيزىػا عمػى تحقيػق اعقد المقاءات مػع السػؾعفيؽ كاالتفػاؽ عمػى تحديػد أىػداؼ كػل مؾعػف عمػى حػد

 2اليداؼ بغض الشغر عؽ الظريقة كالؾسيمة السدتخدمة في اإلنجاز.
 السحددة: العالمات الجؾىرية أو األحداث طريقة -2-6-2-4

 فػي ك ميػا كالزػعف القػؾة نقػاط كتدػجيل العامػلم لدمؾؾ السذرؼ مراقبة عمى الظريقة ىذه تعتسد
 كػاف إذا عسمػو فػي إخفاقػو كأسػباب ناجحػاام كػاف إذا عسمػو فػي نجاحػو أسػباب كمعرفػة ترػرفاتوم كػل

                                                        
 .19/11/2017م 21:45الكريؼ عبد الرحيؼم مرجع سبق ذكرهم  ثشاء عبد 1
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 األحػداث السذػرؼ فيدػجل العسػلم أثشػاء العػامميؽ لدػمؾؾ الدائسػة السراقبػة يتظمػب األمػر كىػذا ممخفقػاا 
 اضػػػػكانخف وػػػػػػأدائ فػي ؾرػػػػػقر إلػى أدت التػي داثػػػػػػكاألح ومػػػػػأدائ فػي زيػادة إلػى أدت التػي السيسػة
 كمتػا في كسمؾكو معيقةم كأحداث مداعدة أحداث قدسيؽ: إلى األحداث بتقديؼ يقؾـ فالسذرؼ موػػػػكفايت

 ضػسؽ الدػابقة العؾامػل كػل فيػو مػذكؾر بو خاص سجل عامل لكل يربح الؾقت مركر كمع الحالتيؽم
 تقؾيسػو فػي السذػرؼ عمييػا يركػز التػي العؾامػل مػؽ عػدداا  قدػؼ كػل يفزػل كقػدم محػدديؽ قدػسيؽ

 كالقػدرة الػزمبلء مع كالتعاكف  العسل زحسة مؾاجية عمى كالقدرة العسل كجؾدة كالسبادأة  كالدقة لسرؤكسيوم
مؼ عمى  بػردة كإنسػا نفدػو بالحػدث السذػرؼ ييػتؼ كال مالعامػل بعسل العبلقة ذات العؾامل مؽ كغيرىا التع 
 جؾىرياا  حدثاا  فسثبلا يعد دثمػػالح ذلػ ةػػػػػلسؾاجي وػػػػكسمؾك وػتررف كطبيعة الحدث ذلػ اتجاه العامل فعل
 العامل. أك السؾعف عمى السعتاد مؽ أكبر عبء كإلقاء العسل ضغط اشتداد

 يشجػز ىػل :حياليػا كترػرفو لسثميػا السؾعػف مقابمػة كيفيػة ىػؾ الحػاالت ىػذه مثػل فػي كالسيػؼ
 يقػؾـ كال كيزػظرب يذػكؾ أـ -أدائػو كحدػؽ كفاءتو عمى دليل كىذا- كإتقاف؟ بدرعة الستزايدة األعساؿ
 أدائو. قرؾر أك إخفاقو عمى مؤشر كىذا م-إليو يدشد ما بأداء

 كسمؾؾ كأحداث ثابتةم حقائق إلى تدتشد ألنيا مؾضؾعية نتائج تعظي بكؾنيا الظريقة ىذه تستاز
 في كالزعف القؾة كنقاط ك ميا الشتائج تمػ بتدجيل السذرؼ قاـ كقد كحاالتم حؾادث عدة إزاء العامميؽ
 العػامميؽ مػع السذػرؼ بتعػاكف  الزػعف نقػاط القػؾة كعػبلج نقػاط تػدعيؼ يسكػؽ كعشدئػذل  العػامميؽم أداء
 ديسقراطيػة كمحػاكرات نقاشػية جمدػات فػي كذلػػ أخػرىم جيػة مػؽ اإلداريػيؽ كمػع جيػة مػؽ أنفدػيؼ
 .العامميؽ أداء زيادة في تديؼ مؾضؾعية حمؾؿ إلى لمؾصؾؿ
 أك لمسذػرؼ يتدػشى لكػي كبيػريؽم كجيػد كقػت إلػى تحتػاج أنيػا فيػؾ الظريقػة ىػذه عمى يؤخذ سام
 مػؽ ككبيػرة صػغيرة كػل فػي كالسدتسرة الدائسة السراقبة أف عؽ فزبلا  ك ميام األحداث تمػ تدجيل السقؾـ
 كأف باسػتسرارم مراقبػؾف  بػأنيؼ كاإلحدػاس كاالنزعػاج كالحػرج الزػيق ليػؼ تدػبب قػد العػامميؽ تحركػات
 التػي الشتػائج تكػؾف  الرػغير" كقػد األسػؾد الػدفترػ "ذلػ فػي سػمؾكيؼ كيراقػب أخظػاءىؼ يدػجل السذػرؼ
 قػد العػامميؽ أداء فػي الزػعف نقػاط أك القػؾة نقػاط عمػى فحكسػو مؾضػؾعيةم غيػر السذػرؼ إلييػا تؾصل
 1الفعمية. كحكيقتيا يتشاسب ال تفديراا  الحؾادث تفدير أك التحيز يذؾبو

                                                        
م سػؾريةم 1 م العػدد28 دمذػقم السجمػد جامعػة م مجمػةاالجتساعيـة السؤسدـات فـي األداء تقـؾيؼصػديقم  حدػيؽ 1

 .235-233م ص.ص 2012
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 :اإللزامي االختيار طريقة -2-6-2-5
 تمػػ تؾزيػع كيػتؼ العسػلم أداء ترػف التػي العبػارات مػؽ كبيػر عػدد عمى تجسيع الظريقة ىذه تقؾـ
 مشيا كل كثشائيات الذخصم في الظيبة ناحيتيؽ مؽ الشؾاحي عؽ تعبر مشيا كل ثشائياتم في العبارات
 التي العبارة بتحديد خاصة شفرة إعداد كيتؼ الذخصم في السرغؾبة غير الشؾاحي مؽ ناحيتيؽ عؽ تعبر
 تمػػ طبػع كيػتؼ التقيػيؼم بعسميػة القػائؼ السذػرؼ يعرفيػا ال الذػفرة كتمػػ ثشائيةم كل في أىسية أكثر تعتبر
 فػي الظيبػة الشػؾاحي عػؽ تعبػراف ثشػيؽا عبػاراتم أربػع عمػى تحتػؾي  مشيا كل خاصةم قؾائؼ في العبارات
 مػؽ كاحػدة عبػارة اختيػار عمػى السكػيؼ كيجبػر فيػوم السرغؾبػة غير الشؾاحي عؽ تعبراف كاثشيؽ الذخصم

 الذفرة عمى السختارة العبارات تمػ بسراجعة ملمتقييؼ الخاضع الذخص عمى انظباقا أكثر يراىا ثشائية كل
 طريػق عػؽ الذػخصم قيسػة تحديػد يسكػؽ البذرية السؾارد إدارة في التقييؼ في مختص طرؼ الدرية مؽ

 ال معيػا تتؾافػق لػؼ فػنذا فقػطم الذػفرة فػي الػؾاردة العبػارات مػع تتفػق كالتػي السختػارة العبػارات حتدػابا
 الذخص. لرالح تحدب

تقييسيػة  نتيجػة إلػى يػؤدي مؾضػؾعيم تقييسػي نغػاـ تظػؾير إلػى باألسػاس الظريقػة ىػذه تيػدؼ
 الزكجيػة الجسػل مػؽ السجسؾعػات تمػػ طػؾرت التػي المجشػةم ليػا تؾصػمت التػي الشتيجػة لتمػػ مدػاكية

 لو يتعرض قد الذي التقييسي التحيز إللغاء كسحاكلة كذلػ الؾعيفيم تقييؼ األداء نسؾذج في السدتخدمة
 يؼ.كالس

 بالتػالي ك قيستيػام أك الجسػل ال يعسػل أكزاف السذرؼ أف في تتمخص الظريقة ىذه عيؾب أف إال
 عبػارات إنذػاء الػبلـز مػؽ ألف مكمفةم طريقة كذلػ أنيا كسا التقييؼم عميو يبشي الذي األساس يعرؼ ال

 ترػبح ك أخػرىم إلػى كعيفػة مػؽ ك آخػر إلػى قدػؼ مػؽ يختمػف كىػذا ماحػد عمػى كعيفػة لكػل خاصػة
 الحاسػب يدػتعسل كقػد األفػرادم مػؽ ىػائبل عػددا التقيػيؼ شػسل إذا جػدا كبيػرة الظريقػة ىػذه تكػاليف

 السباشػرم كتريػد بػالرئيس تثػق ال اإلدارة أف الظريقػة ىػذه اسػتعساؿ يػؾحي كسا الغرضم ليذا اإللكتركني
 الػرئيس دكر تتجاىػل الظريقػة ىذه أف ذلػ عمى لمسرؤكسيؽم زد الذخري انحيازه أك تدخمو تتفادى أف
 التػي لمعامػل التظؾيرية الشؾاحي تتجاىل فيي كبالتالي التقييؼم كمشاقذة إيجابيا التفاعل في السرؤكس ك
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 قرػؾر معالجػة ك العامػل تظػؾير إلػى ييػدؼ كالػذي الػؾعيفي األداء تقيػيؼ لعسميػة األساسػية الركيػزة تعد
 1أدائو.
 طريقة التقييؼ الراتي: -2-6-2-6

كفقػػا ليػػذه الظريقػػة يقػػـؾ الفػػرد السػػرؤكس بتقيػػيؼ أدائػػو كفقػػا لعػػدد مػػؽ السعػػايير السحػػددة مدػػبقا كفػػي 
السدتخدـ لتقييؼ األداءم كتعظى لمسرؤكس كفقػا ليػذه الظريقػة الحريػة فػي تقػديؼ السقترحػات التػي الشسؾذج 

 داء.مؽ شأنيا أف تؤدي إلى زيادة مدتؾى األ
كجدير بالذكر أف الرابة في إيجاد نػؾع مػؽ التقيػيؼ الػذاتي تكػؾف إضػافية إلػى الظػرؽ الستبعػة فػي 

يؼ الػذي يدػتخدـ يكػؾف متسسػا لظػرؽ أخػرى مدػتخدمة كإال بسعشػى أف التقيػ مالتقييؼ كالتي سبق تؾضيحيا
ألف ذلػ قد ال يرػل بشػا إلػى حكيقػة  ميعتقد البعض أنو يعتبر بديبل عؽ الظرؽ األخرى في تقييؼ األداء

 2األمؾر حيئ احتساؿ التحيز قائؼ مؽ جانب الفرد صاحب السرمحة أكال كأخيرا في الحياة العسمية.
 عفيؽ: مسؾ لترتيب البديط الطريقة  -2-6-2-7

حيئ يتؼ ترتيػب السػؾعفيؽ بالتدمدػل بشػاء عمػى أدائيػؼ بذػكل عػاـ مقارنػة بالػذيؽ يذػغمؾف كعيفػة 
كيػػؤدكف نفػػس السيػػاـ كالؾاجبػػاتم فيبػػدأ القػػائؼ بعسميػػة التقيػػيؼ )السذػػرؼ( بػػالسؾعف  السؤسدػػةمساثمػػة فػػي 

فيكػػؾف فػػي ذيػػل  ماألحدػػؽ أداء فيزػػعو فػػي رأس القائسػػة كمػػؽ ثػػؼ األقػػل إلػػى أف يرػػل إلػػى األسػػؾأ أداء
 أداء إلى أسؾأ أداء.أفزل تكؾف القائسة مرتبة تشازليا مؽ القائسة ف

ترتكػػػز ىػػػذه الظريقػػػة عمػػػى مقارنػػػة الفػػػرد بغيػػػره مػػػؽ األفػػػراد بػػػافتراض أف ىشػػػاؾ فركقػػػات بػػػيؽ أداء 
السؾعفيؽ كمؽ الديل تسييز تمػ الفركقاتم كتدتخدـ عادة ألغراض تحديد أك زيػادة األجػؾر كالسكافػآت 

الترقياتم كتستاز ىذه الظريقػة بدػيؾلتيا ككضػؾحيام كلكػؽ يعػاب عمييػا عػدـ تػؾفير التغذيػة العكدػية أك 
لمسػؾعفيؽم كاحتسػاؿ تأثرىػا بتحيػز القػػائؼ بعسميػة التقيػيؼم كضػعف السؾضػػؾعية كالدقػة فػي التقيػيؼ كشتيجػػة 

أعػػداد كبيػػرة مػػؽ  لعػػدـ كجػػؾد معػػايير مؾضػػؾعية لمسقارنػػة أك التقيػػيؼم كصػػعؾبة تظبيقيػػا فػػي حالػػة كجػػؾد
 3السؾعفيؽم كأيزا ال تحدد ىذه الظريقة مقدار الفركقات في األداء بيؽ السؾعفيؽ.

                                                        
م  1 ــر تدــيير األداء عزالػػديؽ ىػػرـك ــؾعيفي لمســؾرد البذــري فــي السؤسدــة االقترــادةةواق م رسػػالة ماجدػػتيرم جامعػػة ال

 .149م ص 2007/2008قدشظيشةم الجزائرم 
م الريػػاضم شػػركة العبيكػػاف لمشذػػرم إدارة الســؾارد البذــرية: نحــؾ مــشي  اســتراتيجي متكامــلم   بػػؽ دلػػيؼ القحظػػاني 2

 .172ص   م2015الدعؾديةم 
 -بتررؼ–. 291م ص م مرجع سبق ذكرهلشفس اإلداري عمؼ ا م  سركر الحريري  3
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بكػل كاحػدة عمػى لقد امتازت كل طريقة مؽ طػرؽ تقيػيؼ األداء الػؾعيفي بنيجابيػات كمزايػا خاصػة 
 مشيػا: لتفادييػا كنػذكر أبػرز الدػمبيات فػي الظػرؽ عػرض  كما ييسشا ىشػا التركيػز بذػكل أكثػر عػؽم حدى

التركيز عمى السؾعف كاألداء الفػردي بػدال مػؽ تذػجيع العسػل الجسػاعي كفػرؽ م نقص العدالة في التقييؼ
ؾفير التغذيػػة عػػدـ تػػم التكمفػػة الساديػػةم كبيػػريؽ كجيػػد كقػػت اسػػتغبلؿلمسؤسدػػةم العسػػل كاألداء الكمػػي 

 .ضعف السؾضؾعية كالدقة في التقييؼتقييؼم تأثر بتحيز القائؼ بعسمية الالالعكدية لمسؾعفيؽم احتساؿ 

 : )مؽ الري ةقؾم يتقييؼ األداء؟(الؾعيفي مدؤولية تقييؼ األداء -2-6-3

إدارة السؾارد م ك مديرك اإلداراتم ك الرئيس السباشر كل من تقع مسؤولٌة تقٌٌم األداء الوظٌفً على
 .البذرية

يعتبر أكثر األفراد مؾضؾعية كعدالة في التقييؼ لسعرفتو بأداء كسمؾؾ  الرئيس السباشر: -2-6-3-1
ف تقيػػيسيؼ يػػتؼ مػػؽ قبػػل كتتدػػؼ ىػػذه الظريقػػة بأنيػػا تذػػيع الظسأنيشػػة فػػي نفػػؾس العػػامميؽ أل مؽػػػػػػػػػػػػػػالعاممي

الرؤسػػاء السباشػػػريؽم أمػػػا عيؾبيػػػا فتتسثػػل بنمكانيػػػة تػػػدخل بعػػػض العبلقػػات الذخرػػػية فػػػي التػػػأثير عمػػػى 
 تقييؼ كالتحيز.ال
يتحسػػػل مػػػػديرك اإلدارة مدػػػػؤكلية تقيػػػػيؼ األفػػػراد فػػػػي الؾحػػػػدات اإلداريػػػػة  مــــدلرو اإلدارات: -2-6-3-2

 كرفعيا إلى إدارة السؾارد البذرية.
كتقػػع عمػػى عاتقيػػا مدػػؤكلية مراجعػػة تقػػارير تقيػػيؼ األداء كاتخػػاذ  إدارة الســؾارد البذــرية: -2-6-3-3

بحيئ يتؼ مكافأة السبدعيؽ كاتخاذ اإلجراءات التأديبية بذػأف  ماإلجراءات البلزمة بالشتائج الشيائية لمتقييؼ
 1السيسميؽ.

 تقييؼ السؾعف حدب التذرير الجزائري: -2-6-4

ؼ مدتسػػػر كدكري ييػػدؼ إلػػى تقػػدير مؤىبلتػػو يخزػػع كػػل مؾعػػػف أثشػػاء مدػػػاره السيشػػي إلػػى تقيػػي -
 .السيشية كفقا لسشاىج مبلئسة

الترقيػػػة فػػػي الػػػدرجاتم الترقيػػػة فػػػي الرتبػػػةم مػػػشح امتيػػػازات مرتبظػػػة : ييػػػدؼ تقيػػػيؼ السؾعػػػف إلػػػى -
 .بالسرد كدية كتحديؽ األداءم مشح األكسسة التذريفية كالسكافآت

احتػراـ ك  كجػو الخرػؾص إلػى تقػدير يرتكز تقييؼ السؾعف عمى معػايير مؾضػؾعيػػة تيػدؼ عمػى -
الؾاجبات العامػة كالؾاجبػات السشرػؾص عمييػا فػي القػؾانيؽ األساسػيةم الكفػاءة السيشيػةم الفعاليػة 

                                                        
 .19/11/2017م 21:45ثشاء عبد الكريؼ عبد الرحيؼم مرجع سبق ذكرهم  1
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ة الخاصػػػة عمػػػى معػػػايير ػػػػػػػػيسكػػػؽ أف تػػػشص القػػػؾانيؽ األساسيكسػػػا  مكالسردكديػػػةم كيفيػػػة الخدمػػػة
 .أخرىم نغرا لخرؾصيات بعض األسبلؾ

ت العسؾمية بعد استذػارة المجػػاف اإلداريػة الستدػاكية األعزػاء كمؾافقػة تحدد السؤسدات كاإلدارا -
مشػػػػاىج التقيػػػيؼ التػػػػي تػػػتبلءـ كطبيعػػػػة نذػػػاطات السرػػػػالح  الييكػػػل السركػػػزي لمؾعيفػػػػة العسؾميػػػة

 .السعشية
 .تعؾد سمظة التقييؼ كالتقدير لمدمظة الدمسية السؤىمة -
 .بسبلحغة عامةكيشتج عشو تقييؼ مشقط مرفق  ميتؼ التقييؼ برفة دكرية -
تبم إ نقظة التقيػيؼ إلػى السؾعػف السعشػي الػذي يسكشػو أف يقػدـ بذػأنيا تغمسػا إلػى المجشػة اإلداريػة  -

 .الستداكية األعزاء السخترة التي يسكشيا اقتراح مراجعتيا
 1.تحفػظ استسػارة التقيػيؼ في ممػف السؾعػف -
السيشػػي إلػػى تقيػػيؼ مدػػتسر كدكري يخزػػع السػػؾعفيؽ فػػي قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة أثشػػاء مدػػارىؼ ك 

ييػػدؼ إلػػى تقػػدير مػػؤىبلتيؼ السيشيػػة كفقػػا لسشػػاىج مبلئسػػةم كيرتكػػز ىػػذا التقيػػيؼ عمػػى معػػايير مؾضػػؾعية 
 تيدؼ إلى تقديرم عمى الخرؾص ما يأتي:

 الكياـ بتحييؽ السعارؼ السيشية. -
 معرفة السحيط كالقدرة عمى التكيف فيو. -
 كالتمخيص.القدرة عمى التعبير كالتحميل  -
 القدرة عمى التشغيؼ. -
 القدرة عمى تشذيط فريق أك مجسؾعة. -
 القدرة عمى قيادة مذركع. -
 القدرة عمى تحديد الكفاءات كتعبئتيا كتثسيشيا. -
 1القدرة عمى الحؾار. -

                                                        
مػػؤر خ فػػي  م03-06أمــر رقــؼ الجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة الذػػعبيةم رئاسػػة الجسيؾريػػةم (م 102إلػػى  97السػػادة ) 1
م يتزػػػس ؽ القػػػانؾف األساسػػػي العػػػاـ لمؾعيفػػػة العسؾميػػػةم 2006سػػػشة يؾليػػػؾ  15السؾافػػػق  1427جسػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  19

م ص ـ 2006يؾليػؾ سػشة  16السؾافػق ق  1427جسػادى الثانيػة عػاـ  20 الرػادرة بتػاريخم 46العدد م الجريدة الرسسية
10. 
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 :الؾعيفي مذاكل وصعؾ ات تقييؼ األداء -2-7

الذخرػيةم مسػا يشػتج عشيػا الكثيػر عمى أسػاس التقػديرات في أغمب األحياف تتؼ  عسمية التقييؼإف 
 مؽ األخظاءم كالتي يسكؽ تمخرييا في الشقاط التالية:

 الت ثير برفة معيشة في الحكؼ عم  كفاءة السرؤوسيؽ: -2-7-1
تغيػػػر ىػػػذه السذػػػكمة عشػػػدما يتػػػأثر القػػػائؼ بػػػالتقييؼ بػػػبعض الرػػػفات أك الخرػػػائص السسيػػػزة لمفػػػرد 

يػػة اليػػدؼ السرجػػؾ مشيػػام فقػػد تغيػػر الشتػػائج إيجابيػػة فػػي حالػػة العامػػل محػػل التقيػػيؼم مسػػا يفقػػد ىػػذه العسم
 التأثر اإليجابي أك سمبية في حالة التأثر الدمبي كفي كمتا الحالتيؽ يعتبر األمر مذكمة.

 التذدد أو التداىل مؽ جانب الرؤساء في التقييؼ:  -2-7-2
بػػالتقييؼم فمػػؾ كػػاف ىػػذا  يتعمػػق األمػػر فػػي ىػػذه الحالػػة بػػبعض الخرػػائص الذاتيػػة لػػدى الفػػرد القػػائؼ

األخيػػر حػػديئ الخبػػرة فػػي مجػػاؿ العسػػل اإلداريم قػػد يسيػػل إلػػى القدػػؾة كالرػػرامة عمػػى عكػػس ذك الخبػػرة 
اإلدارية كاإلدراؾ العاليم مؽ جية أخرى نجد بعض الرؤساء يسيمؾف إلى التدػاىل مػع السعشيػيؽ بػالتقييؼ 

 ساسي مؽ عسمية التقييؼ.مسا يشعكس بذكل سمبي عمى الشتائجم كلؽ يتحقق اليدؼ األ
 إصدار أحكام عامة ومتؾسظة تجاه السكيسيؽ: -2-7-3

تغيػػر ىػػذه السذػػكمة أثشػػاء عسميػػة قيػػاس األداءم إذ يعظػػي األداء الكيسػػة الؾسػػظى فػػي سػػمؼ التقيػػيؼ 
دكف التسييػػز بػػيؽ أداء العػػامميؽم مسػػا يػػؤدي إلػػى الخػػػركج بشتػػائج سػػمبية عشػػد تحديػػد نقػػاط قػػؾة كضػػػعف 

 يرعب تحديد الؾضع الحكيقي لؤلداء. األداءم حيئ
 عدم وضؾح اليدف مؽ عسمية التقييؼ: -2-7-4

عمى اإلدارة كضع ىدؼ معيؽ لمتقييؼم حتى ال تكؾف العسمية ىدرا في الؾقت كالسػاؿم كػأف يتعمػق 
 2األمر بالكياسم أك السقارنة أك تقـؾ نقاط الزعف كتعزيز نقاط القؾة.

 
 

                                                                                                                                                                        
 21مػؤرخ فػي  م07-10مرسؾم تشفيري رقؼ (م الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم رئاسة الحكؾمػةم 30السادة ) 1

م يتزػػػسؽ القػػػانؾف األساسػػػي الخػػػاص بػػػالسؾعفيؽ السشتسػػػيؽ لؤلسػػػبلؾ 2010يشػػػاير سػػػشة  7السؾافػػػق  1431محػػػـر عػػػاـ 
ق  1431محػػـر عػػاـ  24الرػػادرة بتػػاريخ  م02الخاصػػة بػػاإلدارة السكمفػػة بالذػػباب كالرياضػػةم الجريػػدة الرسػػسيةم العػػدد 

 .11-10ـم ص.ص  2010يشاير سشة  10السؾافق 
 .136-135م ص.ص 2015م دار الحامد لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 1م ط إدارة األداءى يؾسفم مرظف 2
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 سرية التقؾيؼ: -2-7-5
كلكػػي يكػػؾف التقػػؾيؼ عػػامبل ييػػدؼ إلػػى م كسػػا كمدػػاعدا ألي مؾعػػف فػػي آف كاحػػدالتقػػؾيؼ حيعتبػػر 

مداعدة السؾعفيؽ فننو مؽ الزركرة التعرؼ عمى األحكاـ التي صػدرت عػشيؼم كسػا يشبغػي أف يحرػمؾا 
تيػدؼ إلػى مدػاعدة مؾعفييػا عمػى تظػؾير  السؤسدػةفػنذا كانػت م األحكػاـعمى التغذية السرتدة عػؽ تمػػ 

ؾر فػػػي ػف تكػػػؾف ىشػػػاؾ مشاقذػػػة لشػػػؾاحي القرػػػأكتشسيػػػة أدائيػػػؼ فننػػػو يجػػػب اإلعػػػبلف عػػػؽ نتػػػائج األداءم ك 
األداءم كفي حاؿ اضظرار اإلدارة إلى المجؾء إلػى عػدـ اإلعػبلف عػؽ نتػائج التقػؾيؼ رابػة مشيػا فػي عػدـ 

أف تبقػػى سػػرا عػػؽ السػػؾعفيؽ اآلخػػريؽ فقػػط خبلفػػا  خمػػق تػػؾتر فػػي جػػؾ العسػػل فػػنف تقػػارير األداء يجػػب
 لمسؾعف السعشي باألمر.

 عدم مؾضؾعية السقؾم: -2-7-6
يذػػسل الحكػػؼ عمػػى  ألنػوميسػا كػػاف نغػػاـ تقيػيؼ األداء فننػػو يرػػعب الػػتحكؼ فػي مؾضػػؾعية التقيػػيؼ 

ةم كعػػػدـ اإلندػػػاف مػػػؽ قبػػػل إندػػػاف آخػػػر لػػػو إيجابياتػػػو كسػػػمبياتوم كيتػػػأثر بعؾامػػػل داخميػػػة كخارجيػػػة عديػػػد
 مؾضؾعية السقـؾ قد تشجؼ عؽ السؤثرات التالية:

يتعمػػق ىػػذا السفيػؾـ بالتفرػػيبلت الذخرػػية التػػي  :(Personal Bias)السحابــاة الذخرــية  - أ
العػرؽ كالػديؽ كالرػداقة كالػركابط العائميػة أك  :مثػل متعتسد عمػى معػايير ليدػت ليػا صػمة بالعسػل

 1التفزيبلت التشغيسية كالدياسية.
ـــة  - ب حيػػػئ يسيػػػل السػػػدير لتكػػػؾيؽ انظبػػػاع إيجػػػابي أك سػػػمبي عػػػؽ : (Halo Error)خظـــ  اليال

عمػػػػى أسػػػاس أحػػػػد مبلمػػػح شخرػػػػيتو أك أحػػػد مجػػػػاالت أدائػػػو فقػػػػط دكف إدراؾ بػػػػاقي  ممرؤكسػػػيو
كىشػا يكػيؼ السػدير السػرؤكس تقييسػا شخرػيا كلػيس تقييسػا   عشاصر الذخرية أك مجاالت األداء

 مؾضؾعيا.
حيئ يسيل الرئيس لتقيػيؼ مرؤكسػيو إيجابيػا أك  :(Stereo Types)خظ  االنظباعات السدبقة  - ت

سمبيا أك بذػكل محايػدم متػأثرا بانظباعاتػو الذخرػية السدػبقة عػؽ تقيػيؼ معػيؽ مػؽ الشػاس )كبػار 
خريجػػػػػي السػػػػػدارس  –الرجػػػػػاؿم خريجػػػػػي السػػػػػدارس العربيػػػػػة  –صػػػػػغار الدػػػػػؽم الشدػػػػػاء  –الدػػػػػؽ 
ر ػية أك غػػػػػػػػػة طيبػػػػػػػات مذتركػػػػػػػػاس سسػػػػػؼ مػػؽ الشػػػػػػػػػؾر أف لكػػل تقديػػػػػػػؾ يترػػػػي( فالخة...ػاألجشبيػػ

                                                        
م السشتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلدارة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾارد البذػػػػػػػػػػػػػػػػػػريةم مذــــــــــــــــــاكل تقيــــــــــــــــــيؼ األداء  أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػساعيلم  1

https://hrdiscussion.com/hr18564-4.html بتررؼ–. 21:36م 07/07/2018م- 
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ةم كيمرقيا بأي فرد يشتسي لتقديؼ معيؽم كعمى ذلػ فاالنظبػاع الذخرػي لمػرئيس ىشػا ىػؾ ػػػػطيب
 انظباع غير مباشرم إنسا ىؾ انظباع عؽ التقديؼ ثؼ بالتبعية عؽ الفرد الذي يشتسي إليو.

 :كبػػار الدػػؽ لػػدييؼ مقػػدرة عمػػى أداء األعسػػاؿ الذىشيػػةم الرجػػاؿ أكثػػر قػػدرة مػػؽ الشدػػاء فػػي أداء  مثــال
 كعائف معيشةم كال شػ أف ذلػ يجعل عسمية التقييؼ عسمية شخرية كليدت عسمية مؾضؾعية.

ىذا الخظأ في الؾاقع أكثر األخظاء شيؾعا في  :(Central Tendency)السيل ناحية الؾسط  - ث
العسمػػيم حيػػئ يقػػـؾ السكػػيؼ بنعظػػاء تقػػدير متؾسػػط لمكفػػاءة لجسيػػع أك غالبيػػة العػػامميؽ التظبيػػق 

كالؾاقػػع أف السقيػػيؼ ىشػػا قػػد يكػػؾف فػػي شػػػ مػػؽ تقػػديرهم أك ال تتػػؾافر البيانػػات كالسعمؾمػػات الكافيػػة 
لمتقدير الدميؼم أك لػيس لديػو الؾقػت الكػافي لؾضػع التقػدير عمػى أسػس مؾضػؾعية سػميسة أك أنػو 

بؾضػػع تقريػػر سػػميؼ كىشػػا أيزػػا تبػػدك أىسيػػة تػػدريب السكػػيؼ لتؾجييػػو إلػػى أىسيػػة تقػػدير  غيػػر ميػػتؼ
 1أك لمعامميؽ برفة عامة. لمسؤسدةاألداء سؾاء 

 :اعتبار التقؾيؼ جزءا مؽ العسمية االنزباطية -2-7-7
ف نػؾاحي القرػؾر أذكرنا فيسا سبق أف التقييؼ يتعمق بعسمية إصػدار األحكػاـ عػؽ أداء السؾعػف ك 

في أداء السؾعػف بحاجػة إلػى دراسػة كمشاقذػة مػع السؾعػف بيػدؼ معالجتيػام كال يعشػي ذلػػ أف األمػؾر 
االنزباطية أك التأديبية يجب ادخارىا لعدة أشير كي يتؼ مشاقذتيا في مقابمة األداءم ففي حاؿ حرؾؿ 

يجػب إرجاؤىػا إلػى نيايػة الدػشةم إذ أي تجاكز لقؾاعػد العسػل فػنف تمػػ السدػألة يجػب التعامػل مباشػرة كال 
أف مقابمة األداء يجب أف تقترر عمى الدعي لحفز السؾعفيؽ كتشسية أدائيؼم في السدتقبل كىػي ليدػت 

إلػى إدخػاؿ االنزػباط فػي تقيػيؼ أداء السؾعػف كلكػؽ  السؤسدػاتفرصة لتػأديبيؼم كمػؽ السسكػؽ أف تمجػأ 
 السقابمة عؽ أىدافيا كال تحقق الشتائج السرجؾة مشيا. كإال انحرفت ميجب عدـ التظرؼ ليا أثشاء السقابمة

 إىدار الكثير مؽ الؾق  في عسمية التقييؼ: -2-7-8
إف الذػػػكؾى مػػػؽ عػػػدـ كجػػػؾد الؾقػػػت الكػػػافي إلجػػػراء تقيػػػيؼ فعػػػاؿ يعكػػػس حكيقػػػة مفادىػػػا أف اإلدارة 

الحكيقة فػنف ىشػاؾ  تعظي عسمية التقييؼ أكلؾية مشخفزة جدا بيؽ السدؤكليات السشؾطة لئلشرافييؽم كفي
العديػػػد مػػػؽ السػػػدراء يخفقػػػؾف فػػػي اإلدراؾ بػػػأف إدارة األفػػػراد ليدػػػت جػػػزءا صػػػغيرا مػػػؽ الؾجبػػػات اإلداريػػػة 

كلكشيػػا فػػي الحكيقػػة تعتبػػر جػػزءا رئيدػػيا مػػؽ السدػػؤكليات كتتظمػػب تخرػػيص كقػػت كػػاؼ  مالسشؾطػػة بيػػؼ
اممػة خػبلؿ فتػرة كجيػزة خاصػة ليس مؽ العدالة أف نقـؾ عسل السؾعف عؽ سشة ك وليذه العسميةم كسا أن

                                                        
 -بتررؼ–. 175ص  ممرجع سبق ذكرهم ني  بؽ دليؼ القحظا 1
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إذا كػاف لشتػػائج التقيػيؼ آثػػار كاضػػحة عمػى السرتبػػات كالسزايػػا التػي تسػػشح لمسؾعػػف أك تػؤثر عمػػى مدػػتقبمو 
 1الؾعيفي.

 :عيؾب في الترسيؼ -2-7-9
فػي معغػؼ  متتألف العديد مؽ أنغسة إدارة األداء مؽ تقيػيؼ سػشؾي يسكػؽ أف يراجػع قائسػة األىػداؼ

فػي كثيػر مػؽ  ملػربط بػيؽ األىػداؼ الفرديػة كالكػيؼ التشغيسيػة كاألىػداؼ كاالسػتراتيجياتالحاالتم ال يػتؼ ا
مثػػل التؾاصػػل كالكيػػادة كالعسػػل م األحيػػاف يتزػػسؽ تقيػػيؼ األداء قائسػػة مػػؽ سػػمؾكيات السؾاطشػػة التشغيسيػػة

كبرػػرؼ الشغػػر عػػؽ صػػعؾبة تعريػػف  ممرػػحؾباا بتعريفػػات تسثػػل مدػػتؾيات الكفػػاءة السظمؾبػػة الجسػػاعيم
 ه القدرات الؾاسعة بفعاليةم فنف ىذا يزع التأكيد عمى السدخبلت لمعسل بدالا مؽ الشتائج.ىذ

كانت الحجة ليذا الشيج ىي أف الشتائج التشغيسية تعتسد عمى مجسؾعة مؽ العؾامل التي غالباا ما 
مؽ الؾاضػح أف ىػذا  مكأنو ليس مؽ العدؿ تقييؼ األداء بشاءا عمى الشتائج الفردمتكؾف خارجة عؽ سيظرة 

 كلكؽ نغؼ إدارة أداء السؾعفيؽ ىي عؽ األفراد. ككلمصحيح بالشدبة لشتائج مشغسة 
ة بػػػػاألداء ػػػػػػػػػػػلػػػػذلػ فػػػػنف إدارة أداء السؾعػػػػف معشي مددةػػػػػػف محػػػػػػػػػراد فػػػػي كعائػػػػػػػػػػػيػػػػتؼ تؾعيػػػػف األف

ددة ػػػػػػػػػػت الؾعيفػػػة السحمعغػػػؼ أنغسػػػة إدارة األداء ال تتشػػػاكؿ بذػػػكل مشاسػػػب متظمبػػػاحيػػػئ أف  مالػػػؾعيفي
العديػػد مػػؽ أنغسػػة إدارة األداء  الفذػػلعػػبلكة عمػػى ىػػذا  ملمػػدكرم كالعديػػد مشيػػا ال يعالجيػػا عمػػى اإلطػػبلؽ

الػذيؽ  أقػرانيؼمكفي بعض الحػاالت  السذرفيؽمنغؼ الكياسم بدال مؽ االعتساد عمى آراء  ليس ليا ىدؼ
 يخزعؾف بذكل ممحؾل لمتحيز مؽ عدد مؽ السرادر.

 :عدم السرداقية -2-7-10
تقيػػيؼ األداء لحػػؾؿ مذػػاعر السػػؾعفيؽ  ملػػيس مػػؽ السدػػتغرب أف االسػػتظبلعات األمريكيػػة األخيػػرة

ؽ األداء ػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػى تحديػػػػػػػػػػػلػػػػؼ يؾافقػػػػؾا عمػػػػى أف مراجعػػػػة أدائيػػػػؼ ساعدتي( ٪80-70) ر إلػػػػى أفػػػػػػػػػػػتذي
بيشسا اتفقت األغمبية عمى أف تحديؽ تقييؼ األداء سيؤدي إلػى تحدػيؽ التعػؾيضم فػنف أكثػر  مالذخري
 2.يركف أف نغاـ إدارة أدائيؼ لؼ يقدـ تعميقات صادقة أك كضع أىداؼ كاضحة (٪60)مؽ 

                                                        
 -بتررؼ–. 21:36م 07/07/2018  أحسد إسساعيلم مرجع سبق ذكرهم  1

2 Markus LH, Markus L. Performance Management–Problems and Potential. 

Singapore: Centranum LTD. 2004: 2-3. 
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 في القرن الؾاحد والعذريؽ:الؾعيفي تحدةات تقييؼ األداء   -2-8

بقػدرة مؤسدػاتيا عمػى إنجػاح السيػاـ السؾكمػة  يػرتبطإف نجاح الدكؿ في تحقيق أىػدافيا كتظمعاتيػا 
كعمػػػى قػػػدرة تمػػػػ السؤسدػػػات عمػػػى استكذػػػاؼ العشاصػػػر السترتبػػػة عمػػػى األداء  مليػػػا عمػػػى أحدػػػؽ كجػػػو

 .لمسؤسدةمؽ حيئ الكفاءة كاإلنتاجية األمر الذي يشعكس أثره عمى الفعالية الكمية  مالبذري 
م كأصػػبل مػػؽ أصػػؾليام إذ ال يسكػػؽ أف السؤسدػػةكيسثػػل العشرػػر البذػػري مػػؾردا ىامػػا مػػؽ مػػؾارد 

تحقق أىدافيا دكف كجؾد السؾارد البذرية السدربة السػاىرةم كىػؾ حجػر الزاكيػة فػي العسميػة اإلداريػة كغايػة 
مػػػؽ إلػػى القػػرف الحػػادي كالعذػػريؽم كمػػا حػػدث  السؤسدػػاتم كمػػع دخػػؾؿ السؤسدػػةالسجتسػػع كرأس مػػاؿ 
حتى أصػبح الذػيء الثابػت ىػؾ التغييػرم كالتحػديات العالسيػة التػي تسثمػت فػي العؾلسػة  تغييرات متدارعة

 1كسساتيا.
 :الؾعيفي ىشاؾ العديد مؽ التحديات التي تشذأ خبلؿ عسمية تقييؼ األداء

ؾاجػػػو إف القزػػػية الرئيدػػػية فػػػي عسميػػػة تقيػػػيؼ األداء ىػػػي عدالػػػة قػػػرار التقيػػػيؼ لػػػدى القػػػائسيؽ: حيػػػئ ي .1
األفراد الػػذيؽ ال يػػتؼ قيػػاس بػػقػػد يػػؤدي  كعادلػػةم مسػػا السػػؾعفيؽ مذػػاكل فػػي تقيػػيؼ األداء بظريقػػة مشاسػػبة

 .في العسل أدائيؼ بدقة إلى عدـ الرضا عؽ الشغاـ
مػػػػؽ العؾامػػػػل التػػػػي تدػػػػيؼ فػػػػي عػػػػدـ رضػػػػا السؾعػػػػف أف السػػػػراجعيؽ ليدػػػػؾا عمػػػػى درايػػػػة كال يتستعػػػػؾف  .2

ة قػػػد ػػػػػػػاؼ كعػػػدـ الثقػػػػػػػػز كعػػػدـ اإلنرػؼ ألف التحيػػػػػػػػػػعمػػػى عسميػػػة التقييبالسيػػػارات السظمؾبػػػة: سػػػيؤثر ىػػػذا 
يحدثم عمى الرغؼ مؽ كجؾد نسؾذج تقييؼ رسسي كمجسؾعة مؽ السعايير التي يجب إتباعيػام لكػؽ يبػدك 

 أف السؾعفيؽ ال يثقؾف في أدكات التقييؼ.
عمػى الػرغؼ مػؽ أنػو مكتػؾب باألسػؾد مؾضؾع الذاتية في تقييؼ األداء فػي القظػاعيؽ العػاـ كالخػاص:  .3

يرػػبح التقيػػػيؼ ذاتياػػػام حيػػػئ ال  كاألبػػيض ليكػػػؾف مؾضػػػؾعياا قػػدر اإلمكػػػافم كمػػػع ذلػػػ أثشػػػاء تقيػػػيؼ األداء
 تذجع ذاتية التقييؼ السؾعفيؽ عمى دعؼ قياس تقييؼ األداءم لذلػ لؼ يتحقق ىدؼ تقييؼ األداء.

زػػا اسػػتياء بػػيؽ السػػؾعفيؽ: يحرػػل جػػزء معيشػػة يخمػػق أي مؤسدػػةنغػػاـ الحرػػص الػػذي يسػػارس فػػي  .4
صػػػغير فقػػػط مػػػؽ السػػػؾعفيؽ عمػػػى زيػػػادة فػػػي الراتػػػب إمػػػا رأسػػػياا أك أفكيػػػاام لػػػذلػ عمػػػى الػػػرغؼ مػػػؽ أف أداء 

                                                        
م دار جميس الزماف لمشذر كالتؾزيػعم 1م ط تحديؽ األداء الؾعيفيالتعمؼ التشغيسي وأثره في فايز عبد الرحساف الفركخم  1

 -بتررؼ–. 07ص م 2010عسافم األردفم 
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السػػػؾعفيؽ جيػػػدم فقػػػد ال يحرػػػمؾف عمػػػى مكافػػػأة ألنػػػو يعتسػػػد عمػػػى نغػػػاـ الحرػػػصم كىػػػذا سػػػيؤدي إلػػػى 
 انخفاض في أداء العسل.

الحاضر قدرا كبيرا مؽ االنتقػادات كالتعميقػات مػؽ السػؾعفيؽ كنقابػاتيؼ: يؾاجو قرار التقييؼ في الؾقت  .5
 :ىشاؾ العديد مؽ القزايا التي يتؼ طرحيا مثل
 زم كنغاـ الحرص كجؾانب أخرى.ػػقدرة السراجعيؽم كدقة الشغاـم كاإلنراؼم كالتسيي

إلػى أف مػدير السؤسدػة  : تذير نتائج األبحػاث بقػؾةالسؤسدةيجب أف يتشاسب تقييؼ األداء مع ثقافة  .6
يجب أف يرػسؼ بعشايػة الشغػاـ السشاسػب لعسميػة التقيػيؼ عمػى أسػاس العؾامػل الثقافيػة السختمفػة لمسػؾعفيؽ 

 1كعاداتيؼ كتقاليدىؼ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ahmad R, Bujang S. Issues and Challenges in the practice of Performance Appraisal 

Activities in the 21st Century. International Journal of Education and research. 2013 

Apr;1(4):7.  - modify- 
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 :خالصــــــــــــــة

الجيػد يسكششػا القػؾؿ أف األداء الػؾعيفي ىػؾ مجسػؾع  الفرػل ىػذا في إليو التظرؽ  تؼ ما خبلؿ مؽ
السبذكؿ مؽ طرؼ السدير في قظاع الذباب كالرياضػةم مػؽ خػبلؿ إدارتػو كتدػييره لمسؤسدػػػػة أك السشذػأة 
الرياضيةم كقػد الحغشػا أف ىػذا السفيػـؾ قػد تظػؾر مػؽ نغرتػو التقميديػة إلػى الحديثػة كمػر باختبلفػات فػي 

 آراء الباحثيؽ كأصحاب الشغريات الخاصة في ىذا اإلطار.
اليامػػة كالفعالػػة التػػي تركػػز عمييػػا  العشاصػػرشتاج أف األداء الػػؾعيفي مػػؽ بػػيؽ أىػػؼ كسػػا يسكششػػا اسػػت

الػؾعيفي  تقيػيؼ األداءاألمؼ الستقدمة في تقييسيا كمعرفة السدػتؾى الحكيقػي ألداء مؾعفييػام حيػئ يعتبػر 
عسمية محؾرية ميسة جدا مؽ خبلليا نعػرؼ كضػعية السؾعػف كمدػتؾى أدائػو مػؽ أجػل االرتقػاء بػو إلػى 

حدػػػػػؽ أداء كتقؾيسػػػػػوم كيػػػػػتؼ فػػػػػي ىػػػػػذا اإلطػػػػػار تدػػػػػخير كامػػػػػل الجيػػػػػؾد كالكػػػػػؾادر كالظاقػػػػػات البذػػػػػرية أ
الستخررةم كذلػػ بغيػة معرفػة السدػتؾى الحكيقػي ألداء مؾعفييػا كتذػخيص كمعرفػة مختمػف األسػباب 
التػػػػي جعمػػػػت مػػػػؽ األداء يػػػػشخفضم ألف ذلػػػػػ سػػػػيؤثر عمػػػػى الشتػػػػائج كنذػػػػاطات السؤسدػػػػات الذػػػػبانية أك 

 لرياضية مسا يدتدعي مشيا االىتساـ بذكل كبير بالسؾارد البذرية ضسؽ خظة فعالة.السشذآت ا
فننشػا  مالػؾعيفي الرابػع لػؤلداء الفرػل فػيلسختمػف الشقػاط الخاصػة بيػذا الستغيػر  دراسػتشا كبعػد
 .الثالئ الفرل في قظاع الذباب كالرياضة سشتشاكؿ
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 :تسييــــــــــــــد
كذلػػ باعتبػار كزارة  ببلدنػام فػي اليامػة القظاعػات الؾزاريػة مػؽ كالرياضػة الذػباب قظػاع يعتبػر

 كالتػػي أنذػػأت بسؾجػػب مالذػػباب كالرياضػػة مػػؽ أكلػػى الػػؾزارات السذػػكمة فػػي الحكؾمػػة بعػػد االسػػتقبلؿ
م كقػد حزػيت بػدعؼ كاىتسػاـ كبيػريؽ مراعاتاػا لمذػريحة 1963 سػشة فػي 62-1رقػؼ  الحكػؾمي السرسػؾـ

التػػي تخػػدميا كلؤلىػػداؼ الشبيمػػة التػػي تدػػعى لتحكيقيػػام كلػػذلػ كػػاف لزامػػا عميشػػا التظػػرؽ إلػػى ىػػذا القظػػاع 
الياـ انظبلقا مؽ  تقديؼ لسحة تاريخية عؽ كزارة الذباب كالرياضة كليكمتيا كالتعريف بسؤسدػاتيام كفػي 

الخػاص بيػػا كالييكػل التشغيسػي  متظػرؽ إلػى مديريػػة الذػباب كالرياضػة عبػر التعريػف بيػػاالجػزء الثػاني ال
 التابعة ليا. كالسكاتب كصبلحياتيا كالسرالح كمياـ

كالسػؾارد  اإلمكانػات عمػى بدرجػة كبيػرة يعتسػد عالي مدتؾى  إلى بيا كاالرتقاء الرياضة إف مسارسة
 يدػتغميا التػي الخبػرات كتفؾقػت تزايػدت كالسػؾارداإلمكانػات  ىػذه كارتفعػت تزايػدت فكمسػا البذػريةم

عػػرض مفيؾميػػا مػػؽ خػػبلؿ الرياضػػيم كلػػذلػ فننشػػا فػػي الجػػزء الثالػػئ تظرقشػػا إلػػى السؤسدػػات الرياضػػية 
لسؾسػػػػػػػػػػؼ  كأنؾاعيػػػػػػػا كليكميػػػػػػػا كتقػػػػػػػديؼ تفرػػػػػػػيمي عػػػػػػػؽ السؤسدػػػػػػػات الذػػػػػػػبانية الستؾاجػػػػػػػدة بؾاليػػػػػػػة بدػػػػػػػكرة

ة ػػػػػػلسحعبػػػر عػػػػرض ة ػػػػػػػػػآت الرياضيػػػػػػػا إلػػػى السشذػػػػػتظرقشر ػػػػػػع كاألخيػػػػػزء الرابػم كفػػػي الجػػػ2018/2019
الستؾاجدة  ةػػيػآت الرياضػي عؽ السشذػتفريمعرض كتقديؼ  ماػكشركط إحداثي ماػػػػا كمفيؾميػػػػػة عشيػػػػتاريخي
 م كختاما خبلصة لمفرل.2018/2019لسؾسػػػػػػػػؼ  رةػػبدك بؾالية
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 وزارة الذباب والرياضة: -1

 والرياضة: الذباب وزارة عؽ تاريخية لسحة -1-1

م حيػئ 1963 سػشة فػي 62-1رقػؼ  الحكػؾمي السرسػؾـ بسؾجػب كالرياضػة الذباب كزارة إنذاء تؼ
تػػؼ ضػػبط الجانػػب الدػػياحي إلػػى الذػػباب كالرياضػػة بعػػدىا اتزػػحت أىسيتػػو كذلػػػ برػػدكر السرسػػـؾ رقػػؼ 

 قظػاع بػندارة الػؾطشي جيػوالتؾ  كزارة تكميػف تػؼ 1963 سػبتسبر فػي لكػؽ م1963شير مػارس  73-63
 صػمة مالػو ككػل لمػؾزارة جديػد تشغػيؼ ككضػع لمذػبيبة دكلػة كتابػة إنذػاء خػبلؿ مػؽ كالرياضػة الذػباب
 جديػد تشغػيؼ إعػادة تظمػب كالغػركؼ الشذػاطات تظػؾر كنتيجػة 1998 فػي أنو غير كالرياضةم بالذبيبة
 1.تدسيتيا كحتى السرالح ك اليياكل عدد حيئ مؽ

كالرياضة مؤسدة حكؾمية بعد مػشح دعػؼ شػؾاغل كتظمعػات الذػبابم فزػبل عػؽ إف كزارة الذباب 
 ية كفقا لمدياسة العامة لمحكؾمة.تظؾير كتعزيز كانتذار مسارسة األنذظة البدنية كالرياض

عمى ىذا الشحؾ تقؾـ اإلدارة بؾضع سياسة القظاع السحتسل أف تمبي التؾقعات العديد مؽ الذػباب 
كطشيػػػة لتظػػػؾير كدعػػػؼ جسيػػػع األنذػػػظة السترػػػمة بشخبػػػة  اسػػػتراتيجيةمتعػػػددة األكجػػػوم فزػػػبل عػػػؽ تشفيػػػذ 

 2الرياضة الرفيعة السدتؾى كتعزيز الرياضة السيشية.
 تيدف وزارة الذباب والرياضة إل :

 الذباب: مجال في 
 لمذباب  تظؾير الجسعؾية الحركة كتشغيؼ تظؾير ك ترقية عمى كالرياضة الذباب كزارة تعسل  -

فزاءات  ككذا كاإلصغاء االتراؿ ك اإلعبلـ تظؾير الذباب  ليياكل التربؾية االجتساعية الؾعيفة
كتظؾر  كتشدق تشغؼ كسا مالسؾاطشة عمى كتربيتيؼ الذباب حركية كترقية الذباب أكساط في التعبير
 .لمذباب كالترفييية التربؾية االجتساعية التشذيظية كبرامجيا كنذاطاتيا السؤسدات كتراقب

                                                        
م رسػالة ماجدػتيرم السركػز واقر تخظيط القؾى العاممة في مؤسدات الذباب والرياضة لؾالةة أم البؾاقيقرماط نؾريم  1

 .90م ص 2010/2011 الجزائرم الجامعي سؾؽ أىراسم
 .20:46م 04/07/2018م www.mjs.gov.dzمؾقع كزارة الذباب كالرياضة الجزائريةم  2
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 السعشية القظاعات بيؽ ما أنجع تشديق أجل مؽ الزركرية اآلليات كالرياضة الذباب كزارة تزع -
 اليادفة البرامج إعداد عمى اإلطار ىذا في تعسل كسا بالذبابم كمشدجؼ شامل تكفل مؽ اجل

 مؽ تيسيذيؼ. كلمؾقاية أكساطيؼ في االجتساعية اآلفات مؽ كلمؾقاية لمذباب لئلدماج االجتساعي
 ةــــــــالرياض مجال في: 

 ككذا كلياكميام الرياضية الجسعؾية الحركة كمراقبة تؾجيو عمى كالرياضة الذباب كزارة تعسل -
 .كالرياضة البدنية التربية مجاؿ في الشذاطات السؤسدات

 في السيسا السعشية القظاعات مع بالتشديق كالرياضة البدنية التربية كتعسيؼ ترقية عمى تعسل -
 .كالؾقاية التربية إعادة أكساط كفي كالتكؾيؽ التربؾية األكساط

 كالسدتؾى  الشخبة برياضة كالتكفل لتظؾير استراتيجية تحديد عمى كالرياضة الذباب كزارة تعسل -
 .كتكؾيشيا كتؾجيييا الرياضية السؾاىب انتقاء آليات كلتظؾير الؾطشيةم كالفرؽ  العالي

 التدابير تحديد عمى تعسل كسا الشدؾية الرياضية كالسسارسة لمجسيع الرياضة ترقية عمى تعسل -
 . الرياضية السشذآت داخل العشف كلسكافحة الرياضية كالركح األخبلؽ لتظؾير اليادفة

 السكافحة ككسائل الرياضية الظبية السراقبة كتظؾير كتزع الرياضية االحترافية ترقية عمى تعسل -
 .السشذظات تعاطي ضد
 الرياضية: والسشذ ت التجييزات مجال في 
 كاالنجاز اإلعداد مجالي بيؽ الربط عمى كتدير التشسية مخظظات كالرياضة الذباب كزارة تقترح
 .كترديقيا ضبظيا عمى كتعسل كالذبانية الرياضية كالتجييزات السشذآت شبكة تزع كسا لمسذاريع
 الدولية: العالقات و التعاون  مجال في أما 

 الييئػات مػع العبلقػات مجػاؿ كطشيػة فػي اسػتراتيجية تحديػد فػي كالرياضػة الذػباب كزارة تعسػل
 كتثسػيؽ بالخػارج التسثيػل الػؾطشي تعزيػز إلػى تيػدؼ التػي تػدابير ككضػع كالرياضػة لمذػباب الدكليػة
 1بالخارج.  السكيسة الجزائرية الجالية مؽ كالسؾاىب الكفاءات

                                                        
 .91-90م ص.ص مرجع سبق ذكرهقرماط نؾريم  1
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 وزارة الذباب والرياضة: ليكمة -1-2

ؿ  ق 1437األكلػى عػاـ  جسػادى 21فػي  السػؤرخ 85-16 :رقػؼ التشفيذي حدب السرسؾـ السؾافػق أك 
كالرياضػةم تحػت سػمظة الػؾزير  الذػباب لػؾزارة السركزيػة اإلدارة تشغيؼ تزسؽ م الذيـ2016سشة  مارس
  يأتي: ما عمى تذتسل

 الػداخمي لؤلمػؽ الػؾزاري  السكتػب بػو كيمحػق دراسػات (2) مػديرا كيدػاعده العـام: األمـيؽ -1-2-1
 البريد. لمسؤسدة كمكتب

 :يأتي بسا يكمفؾف  كالتمخيص بالدراسات ( مكمفيؽ8ثسانية ) كيداعده الدلؾان: رئيس -1-2-2
 مع  بالعبلقات  السرتبظة  كالشذاطات  الحكؾمة نذاطات  في  الؾزير  مذاركة  كتشغيؼ  تحزير -

 .كالييئات البرلساف 
 .اإلعبلـ مع أجيزة الؾزير عبلقات كتشغيؼ كتحزير االتراؿ -
مجػاؿ   كفػي التعػاكف  كمتابعػة الخارجيػة ميػداف العبلقػات فػي الػؾزير نذػاطات كتشغػيؼ تحزػير -

 التذريفات.
  كالذػركاء السيشيػة كالسشغسػات الرياضػية كالذػبابية الجسعؾيػة الحركػة مػع العبلقػات تحميػل -

 كتقييسيا. االجتساعيم كاالقتراديم كمتابعتيا
 تشفيذه. كتقييؼ لمقظاع السعياري  العسل متابعة -
حرػائل  كإعػداد كتقييسيػا السركػزة غيػر الؾصػاية كاليياكػل تحػت  السؤسدػات نذػاطات  متابعػة -

 الؾزارة. نذاطات
 كمتابعتيا. كالذبابية ياضيةاألنذظة الر  كتأطير  القظاع تكؾيؽ نذاطات دراسة -
اؿ فػي مجػ الشذاط تظؾيرة ك ترقي سياسة كتشفيذ القاعدية كمتابعتيا لمسشذآت الكبرى  السذاريع دراسة -

 .كالرياضة الذباب
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 1تشفيذي.  مرسؾـ ؾجببس كسيرىا تشغيسيا يحدد التي السفتذية العامة: -1-2-3
 اآلتية: اليياكل -1-2-4
 مديريات: (03)كتزؼ  :لمذباب العامة السدلرية -1-2-4-1
 : كتزػؼوتظـؾير السيرجانـات وترقيـة التسيـز فـي أوسـاط الذـباب التشذيط مدلرية -1-2-4-1-1

 :فرعيتيؽ (02) مديريتيؽ
 كاإلصغاء كمكافحة اآلفات االجتساعية في أكساط الذباب. لمتشذيط الفرعية السديرية 
 كتظؾير السيرجانات.التسيز في أكساط الذباب  لترقية الفرعية السديرية 

 كتزػؼمؤسدات الذباب وترقية الذراكة والعسل السذترك يـيؽ القظاعـات:  مدلرية -1-2-4-1-2
 :فرعية مديريات (03)

 لترقية كمتابعة مؤسدات الذباب. الفرعية السديرية 
 لترقية الحياة الجسعؾية. الفرعية السديرية 
  كترقية الذراكة.السديرية الفرعية لمعسل السذترؾ بيؽ القظاعات 

 (02) ؽمػديريتي كتزػؼالتبـادالت والحركيـة والدـياحة الذـبايية والترفيـو:  مدلريـة -1-2-4-1-3
 :فرعيتيؽ
 لترقية الحركية كالدياحة الذبابية كمراكز العظل الفرعية السديرية. 
 2لترقية الترفيو كأكقات الفراغ. الفرعية السديرية 

 
 
 

                                                        
 21م مػؤرخ فػي 85-16رقـؼ  تشفيـري مرسؾمرئاسة الحكؾمةم  الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم م(1)السادة  1

ؿ مػارس سػشة  1437األكلػى عػاـ  جسػادى كالرياضػةم  الذػباب لػؾزارة السركزيػة تشغػيؼ اإلدارة يتزػسؽ م2016السؾافػق أك 
م ص.ص 2016 سشة مارس 02السؾافق  1437 األكلى عاـ جسادى 22  م الرادرة بتاريخ13الجريدة الرسسيةم العدد 

10-11. 
 .14-11م ص.ص السرجع الدابقم 85-16 رقؼ تشفيري مرسؾمم (2)السادة  2
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 - السدلرية العامة لمذباب(: لؾضح تخظيط 14الذكل رقؼ: ) -

 
 –السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 فرعيتيؽ: (02)كتزؼ مديريتيؽ  لمرياضة: العامة السدلرية -1-2-4-2
 (03) كتزؼ الرياضية الذابة ورياضة الشخبة والسدتؾى العالي: السؾاىب مدلرية -1-2-4-2-1

 :فرعية مديريات
 لمسؾاىب الرياضية الذابة كالفرؽ الؾطشية كأقظاب التظؾير الرياضي. الفرعية السديرية 
  لرياضيي الشخبة كالسدتؾى العالي كالرياضة االحترافية. الفرعية السديرية 
  الرياضية الكبرى كأنغسة السشافداتلؤلحداث  الفرعية السديرية. 
ترقية الرياضة في أوساط التر ية والتكؾيؽ والرياضـة لمجسيـر وفـي أوسـاط  مدلرية -1-2-4-2-2

 :فرعيتيؽ (02)كتزؼ مديريتيؽ الستخررة: 
  السديريػػة الفرعيػػة لمرياضػػة فػػي أكسػػاط التربيػػة كالتعمػػيؼ العػػالي كالتكػػؾيؽ كالتعمػػيؼ السيشيػػيؽ كفػػي

 كسط العسل.
  .1السديرية الفرعية لمرياضة لمجسيع كرياضة األشخاص السعؾقيؽ كفي األكساط الستخررة 

                                                        
 .18-14.ص م صمرجع سبق ذكرهم 85-16رقؼ  تشفيري مرسؾم م(3)السادة  1

 للشباب العامة ادلديرية

كتطظير  الت شفط رفيري 
ادلسرج انمل كترقف  الت فز 
   أكس ط الشا  

راس  مل الشا    رفيري 
كترقف  الشرامت  كالع ظ 
 ادلشرتؾ بن ال ط ن مل

 اليرنف  ادلفيري 
 للت شفط

كاإلملغ ء 
كرك تي  اآلت مل 
االجت  نف    

 الشا  أكس ط 

 اليرنف  ادلفيري 
الت فز    لرتقف 

أكس ط الشا   
كتطظير 
 ادلسرج انمل

 ادلفيري 
لرتقف   اليرنف 

كرت بع  
راس  مل 
 الشا  

 ادلفيري 
 اليرنف 

لرتقف  احلف ة 
 اجل عظي 

ادلفيري  اليرنف  
للع ظ ادلشرتؾ 
بن ال ط ن مل 
 كترقف  الشرامت 

 

التا دالمل كاحلرمتف   رفيري 
 كال ف ح  الشا بف  كالرتتفه

 اليرنف  ادلفيري 
لرتقف  احلرمتف  
كال ف ح  
الشا بف  

 كررامتز العطظ

 ادلفيري 
 اليرنف 

لرتقف  الرتتفه 
كأكق مل 
 اليراغ
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 - (: لؾضح تخظيط السدلرية العامة لمرياضة15الذكل رقؼ: ) -

 
 -السردر: مؽ إعداد الباحث  -

مديريات  (03)كتزؼ  مدلرية السشذ ت القاعدةة والتجييزات والدراسات االستذرافية: -1-2-4-3
 :فرعية
  لمدراسات االستذرافية كمتابعة السذتسبلت. الفرعية السديرية 
  الفرعية لبرامج االستثسارات كالتقييؼ كالستابعة التقشية. السديرية 
   1القاعدية كتجييزات الرياضة كالذباب.السديرية الفرعية لتقييس كصيانة السشذآت 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 .19-18م ص.ص مرجع سبق ذكرهم 85-16رقؼ  تشفيري مرسؾمم (4)السادة  1

 ةــــــللرايض ةـــــــالعام ةــــــــادلديري

ادلظاهب الرضضف  الش ب   رفيري 
 كرضض  ال خا  كادل تظل الع يل

 اليرنف  ادلفيري 
لل ظاهب الرضضف  
الش ب  كاليرؽ 
الظط ف  كأقط   
 التطظير الرضض 

 اليرنف  ادلفيري 
لرضضف  ال خا  
كادل تظل الع يل 
كالرضض  
 االحرتاتف 

 اليرنف  ادلفيري 
لألحفاث 

الرضضف  الكربل 
كأنظ   
 ادل  ت  مل

كالتكظي  ترقف  الرضض    أكس ط الرتبف   رفيري 
 كالرضض  للج فع ك  أكس ط ادلتخصص 

ادلفيري  اليرنف  للرضض  
  أكس ط الرتبف  كالتعلفم 
الع يل كالتكظي  كالتعلفم 
 ادلس فن ك  كسط الع ظ

ادلفيري  اليرنف  للرضض  
للج فع كرضض  

األشخ ص ادلعظقن ك  
 األكس ط ادلتخصص 
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 -(: لؾضح تخظيط مدلرية السشذ ت القاعدةة والتجييزات والدراسات االستذرافية16الذكل رقؼ: )-

 
 -السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 :فرعية مديريات (04) كتزؼ السؾارد البذرية والتكؾيؽ والتشغيؼ: مدلرية -1-2-4-4
 لمسؾارد البذرية كالشذاط االجتساعي. الفرعية السديرية 
  لمتكؾيؽ في ميؽ الرياضة. الفرعية السديرية 
  لمتكؾيؽ في ميؽ الذباب. الفرعية السديرية 
 1لمتشغيؼ كالسشازعات.  الفرعية السديرية 

  - السؾارد البذرية والتكؾيؽ والتشغيؼ (: لؾضح تخظيط مدلرية17الذكل رقؼ: )-

 
 –السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 مديريات (03) كتزؼ واالترال وأنغسة اإلعالم اآللي والؾثائق:اإلعالم  مدلرية -1-2-4-5
 :فرعية

                                                        
 .21-20م مرجع سبق ذكرهم ص.ص 16-85ؼ رق تشفيري مرسؾمم (5)السادة  1

والتجهيزات  مديرية ادلنشآت القاعدية
 االستشرافية والدراسات

للفراس مل  اليرنف  ادلفيري 
 االستشراتف  كرت بع  ادلشت المل

اليرنف  لربارل االست   رامل  ادلفيري 
 كالت ففم كادلت بع  الت  ف 

ادلفيري  اليرنف  لت ففس كملف ن  ادل ش مل 
 ال  نفي  كجتسفزامل الرضض  كالشا  

 البشرية والتكوين والتنظيمادلوارد  مديرية

لل ظارد الاشري   اليرنف  ادلفيري 
 كال ش ط االجت  ن 

 للتكظي  اليرنف  ادلفيري 
   رس  الرضض 

للتكظي   اليرنف  ادلفيري 
   رس  الشا  

 اليرنف  ادلفيري 
 للت ظفم كادل  زن مل
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 الفرعية لئلعبلـ كاالتراؿ كاألنذظة الستعددة. السديرية 
  الفرعية ألنغسة كشبكات اإلعبلـ اآللي. السديرية 
  1الفرعية لمؾثائق كاألرشيف كالسشذؾرات. السديرية 
 - اإلعالم واالترال وأنغسة اإلعالم اآللي والؾثائق (: لؾضح تخظيط مدلرية18الذكل رقؼ: ) -

 
 -السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 :فرعيتيؽ (02) مدلريتيؽ وتزؼ التعاون: مدلرية -1-2-4-6
 الفرعية لبرامج كأعساؿ التعاكف في مجاؿ الذباب. السديرية 
  2الفرعية لبرامج كأعساؿ التعاكف في مجاؿ الرياضة. السديرية 

 - التعاون  (: لؾضح تخظيط مدلرية19الذكل رقؼ: ) -

 
 -السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 :فرعية مديريات (03) كتزؼ :العامة ومراقبة التديير الؾسائل و السالية مدلرية -1-2-4-7
  السحاسبة ك لمسيزانية الفرعية السديرية. 

                                                        
 .22-21م مرجع سبق ذكرهم ص.ص 16-85ؼ رق تشفيري مرسؾمم (6)السادة  1
 .22م السرجع الدابقم ص (7)السادة  2

اإلعالم واالتصال  ديريةم
 وأنظمة اإلعالم اآليل والواثئق

لإلنالـ  اليرنف  ادلفيري 
 كاالتص ؿ كاألنشط  ادلتعفدة

ألنظ    اليرنف  ادلفيري 
 كشاك مل اإلنالـ اآليل

للظاثئ   اليرنف  ادلفيري 
 كاألرشف  كادل شظرامل

 اونــــــالتع ةـــــــــــمديري

لربارل كأن  ؿ  اليرنف  ادلفيري 
 التع كف   جم ؿ الشا  

لربارل كأن  ؿ  اليرنف  ادلفيري 
 التع كف   جم ؿ الرضض 
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  العامة لمؾسائل الفرعية السديرية. 
  1التديير.  لسراقبة الفرعية السديرية 

 – العامة ومراقبة التديير الؾسائل و السالية (: لؾضح تخظيط مدلرية20الذكل رقؼ: ) -

 
 -السردر: مؽ إعداد الباحث  -

 قظا  الذباب والرياضة: مؤسدات -1-3

 الذػباب قظػاع فػنف كالرياضة التي تؼ التظرؽ إلييػا سػابقام الذباب لؾزارة السركزية لئلدارة إضافة
 لوم نذكر مؽ بيشيا: تابعة يحؾي عدة مرالحم كمؤسداتم كىيئات كالرياضة

 :السركزية غير السرالح -1-3-1
 .كالية (48) عبر كالرياضة الذباب مديريات -
 .اإلداري  الظابع ذات مؤسدات -
 .كالية (48) عبرالذباب  مؤسدات ديؾاف -
 الؾطشية: السؤسدات والسدارس والسراكز -1-3-2

 كالتجاري: الرشاعي الظابع ذات السؤسدات -
 السركب األكلسبي   بؾضياؼ. -
 .الجزائري  الرياضي الرىاف -
 .البؾيرة( CNLST)بتكجدة  كالتدمية لمرياضة الؾطشي السركز -

                                                        
 .23ذكرهم ص م مرجع سبق 16-85رقؼ  تشفيري مرسؾمم (8)السادة  1

 والوسائل ادلالية مديرية
 ومراقبة التسيري العامة

 اليرنف  ادلفيري 
 احمل سا  ك لل فزانف 

 اليرنف  ادلفيري 
 الع ر  للظس ئظ

 اليرنف  ادلفيري 
 الت ف  دلراقا 
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 الرشدكؽ الؾطشي لترقية مبادرات الذباب كالسسارسة الرياضية. -
 السدرسة الؾطشية لكرة القدـ / سيدي مؾسى. -
 .السدرسة الؾطشية العميا عمـؾ كتكشؾلؾجيا الرياضة / دالي براليؼ -
 .(ENSO)السدرسة الؾطشية لمرياضات األكلسبية / سظيف  -
 كتحت السائية / برج البحري. ت السائيةالسدرسة الؾطشية لمرياضا -
 السدرسة الجيؾية لمرياضات السائية كتحت السائية / تيبازة. -
 األكلسبية / بدكرة. السدرسة الجيؾية لمرياضات -
 بؽ عكشؾف.( C.N.M.S)السركز الؾطشي لمظب الرياضي  -
 كالشخبة الرياضية / الدؾيدانية. مركز تحزير السؾاىب الذابة -
 :رياضية مشذ ت -1-3-3

 .الرياضات بسختمف مبلعب -
 .الرياضات بسختمف قاعات -
 .اختراص قاعات -
 .القدـ لكرة رياضية مبلعب -
 .جؾارية رياضية مركبات -
 .اءاليؾ  عمى مدابح -
 .الفركسية مراكز -
 .التشس ممعب -
 .الحديدية الكرات ممعب -
 .مدابح -
 شبانية: مؤسدات -1-3-4

 .الذباب دكاكيؽ مؤسدات -
 .الذباب دكر -
 .الذباب بيؾت -

https://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/440590322691279
https://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/440590322691279
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 .الخدمات متعددة قاعات -
 .الذباب مخيسات -
 والرياضة: الذباب وزارة شركاء واليياكل السؤسدات -1-3-5
 :والرياضية الفيزيائية لمثقافة الؾطشي لمشغام أجيزة / أ

 .لمرياضات الؾطشي السرصد -
 .الرياضية الؾالئية السراصد -
 .لمرياضة البمدية السلسجا -
 .العالي السدتؾى  ذات لرياضة الؾطشية المجشة -
 .الرياضية السراكز داخل العشف مؽ لمؾقاية الؾزارات بيؽ ما لمتشديق الؾطشية المجشة -
 :الرياضة وتشذيط تشغيؼ لياكل / ب

 .الجزائرية األكلسبية المجشة -
 .لمرياضة الؾطشية الفيدراليات -
 .لمرياضة الؾطشية الجسعيات -
 .الرياضية لجاف -
 .ىاكية رياضية نؾادي -
 1.احترافية رياضية نؾادي -

 الذباب والرياضة:مدلرية  -2

 والرياضة: الذباب مدلرية تعريف    -2-1

ىػػػ 1411محػػـر عػػاـ  6السػػؤرخ فػػي  234-90رقػػؼ: أنذػػأت السديريػػة بسؾجػػب السرسػػـؾ التشفيػػذي 
مؽ الجريدة الرسسية لمجسيؾرية الجزائريةم كقد  32ـم الرادر في العدد  1990يؾليؾ سشة  28السؾافق 

 1ترقية الذبيبة".كانت تحسل حيشيا اسؼ "مرالح 

                                                        
م 05/07/2018م http://www.mjs.gov.dz/index-ar.htmlم الجزائريػػػػػػػػػػػة مؾقػػػػػػػػػػػع كزارة الذػػػػػػػػػػػباب كالرياضػػػػػػػػػػػة 1

17:40. 
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ىػ السؾافػق  1414جسادي الثانية عاـ  9مؤرخ في  283-93كصدر بعدىا مرسؾـ تشفيذي رقؼ: 
ـم تزػػسؽ تغييػػر تدػػسية مرػػالح ترقيػػة الذػػبيبة فػػي الؾاليػػةم حيػػئ تػػؼ تعػػؾيض 1993نػػؾفسبر سػػشة  23

السشرػػػؾص عمييسػػػا فػي السادتيػػػػػػؽ " ةػػػػة فػي الؾاليػػػة الذبيبػػػة ترقيػػػػة" ك"مديريػػػػعبارتا "مديرية ترقية الذبيب
ا ػػػػػػػـ السذكػػػػؾر سابق 1990ؾ سػشة ػػػػيؾلي 28السؤرخ في  234-90رقؼ: ذي ػػػػػالتشفيـؾ ػػػػػمؽ السرس 4ك  2

 2بعبارة "مديرية الذباب كالرياضة".
مراحػػل التظػػؾر التػػاريخي لسديريػػة الذػػباب كالرياضػػة بؾاليػػة بدػػكرة  مػػع كقػػد تزامشػػت ىػػذه األحػػداث
 3:حدب ما يؾضحو الجدكؿ اآلتي

 -تاريخي لسدلرية الذباب والرياضة يؾالةة بدكرةالتظؾر المراحل (: 3جدول رقؼ )-
 رــــــــــــــــــــؾان السقــــــــــعش ةــــــــــالدش

 حي العسارات بدكرة 1974
إلػػى مرػػمحة لمذػػباب كالرياضػػة بقدػػؼ اسػػتثسار السػػؾارد البذػػرية  تحؾلػػت 1986

 بسقر مديرية التربية سابقا
 تحؾلت السرمحة إلى مديرية ترقية الذباب بسقر الدائرة 1990
 تحؾيل مقر مديرية ترقية الذباب مؽ الدائرة إلى مقر الؾالية 1991
 الذباب كالرياضةتغيير التدسية مؽ مديرية ترقية الذباب إلى مديرية  1993
 تحؾيل السقر مؽ الؾالية إلى مقر الخزيشة العسؾمية سابقا 1995
 تحؾيل السقر إلى السقر الحالي بحارة الؾادي 2005

 -. 2018السردر: وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة،  -

                                                                                                                                                                        
محػـر عػاـ  6م السػؤرخ فػي 234-90مرسـؾم تشفيـري رقـؼ الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم رئاسة الحكؾمػةم  1

تشغػيؼ مرػػالح ترقيػة الذػبيبة فػي الؾاليػػة كعسميػام الجريػدة الرسػػسيةم م يحػػدد قؾاعػد 1990يؾليػؾ سػشة  28السؾافػق  1411
 .1048 م صـ 1990جؾيمية سشة  2السؾافق  ق 1411محـر عاـ  10بتاريخ:  ةم الرادر 32العدد 

 9م مػؤرخ فػي 283-93مرسـؾم تشفيـري رقـؼ الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم رئاسػة الحكؾمػةم (م 1السادة ) 2
م الستزػسؽ تغييػر تدػسية مرػالح ترقيػة الذػبيبة فػي الؾاليػةم 1993نػؾفسبر سػشة  23السؾافق  1414الثانية عاـ جسادي 

 م1993 نػؾفسبر سػشة  24السؾافػق ق  1414جسادي الثانية عػاـ  10بتاريخ: في  ةم الرادر 77الجريدة الرسسيةم العدد 
 .14ص 

م مكتػب 18/11/2018 م1م ص حـؾل مدلريـة الذـباب والرياضـةبظاقة فشية مديرية الذباب كالرياضة لؾالية بدكرةم  3
 االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.
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كالسذػػػركعات  كتسثػػػل مػػػديريات الذػػػباب كالرياضػػػة الجيػػػة اإلداريػػػة السدػػػؤكلة عػػػؽ تشفيػػػذ البػػػرامج
 1كالخظط الرياضية بالؾالية.

 :الذباب والرياضة لسدلريةالييكل التشغيسي    -2-2

 28 ػلػ السؾافػق ىػػ 1427 عػاـ رمزػاف 5 السػؤرخ فػي 345-06حدب السرسػـؾ التشفيػذي رقػؼ: 
 مرالح فنكسيرىام ف لمؾالية كالرياضة الذباب مديريات تشغيؼ قؾاعد الذي يحددم ـ2006 سشة سبتسبر
 عمػى تعسػل التػي كالرياضػةم لمذػباب مديريػة ضػسؽ كػل كاليػة مدػتؾى  عمػى تدجسػع كالرياضػة الذػباب
 الذػباب ميػاديؽ فػي التابعػة الختراصػاتيا  العاممػة كالشذػاطات كاألجيػزة كاليياكػل السؤسدػات تظػؾير
ػقيا كتحثيػا كالرياضػة البدنيػة كالتربيػة  لمؾاليػة كالرياضػة مديريػة الذػباب كتراقبيػام كتزػؼ كتكي سيػا كتشد 
 :اآلتية السرالح
 .كالرياضة البدنية التربية مرمحة .1
 .الذباب نذاطات مرمحة .2
 .كالتجييزات االستثسارات مرمحة .3
 .الؾسائل كإدارة التكؾيؽ مرمحة .4
 2مكاتب. ثبلثة مرمحة كل في السكاتب عدد يتعدى ال

مػارس سػشة  10 لػػ السؾافقىػ  1428صفر عاـ  20كقد حدد القرار الؾزاري السذترؾ السؤرخ في 
 ـم تشغيؼ مرالح مديرية الذباب كالرياضة لمؾالية كاآلتي: 2007

 ( مرالح كتشغؼ كاآلتي:4تزؼ مديرية الذباب كالرياضة لمؾاليةم تحت سمظة السديرم أربع )

                                                        
 لمخـدمات الرياضـية التخظيظيـة والسعـالير السعـدالت دليـلم السرػرية كزارة اإلسػكاف كالسرافػق كالسجتسعػات العسرانيػة 1

م ص 2014مرػرم الخدمات الرياضػيةم  –السجمد الدادس  العامة لمتخظيط العسرانيم م الييئةالعر ية مرر بجسيؾرية
 -بتررؼ  -.19

م السػؤرخ 345-06مرسؾم تشفيري رقؼ الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم رئاسة الحكؾمػةم (م 4-2-1السادة ) 2
ذػػػباب م الستزػػػسؽ تحديػػػد قؾاعػػػد تشغػػػيؼ مػػػديريات ال2006سػػػبتسبر سػػػشة  28السؾافػػػق لػػػػ:  1427رمزػػػاف عػػػاـ  05فػػػي 

ىػػ السؾافػق أكؿ أكتػؾبر  1427رمزاف عاـ  08م الرادرة بتاريخ: 61كالرياضة لمؾالية كسيرىام الجريدة الرسسيةم العدد 
 .31-30ـم ص.ص  2006سشة 
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 ( مكاتب:3تتكؾف مؽ ثبلثة )مرمحة التر ية البدنية والرياضية:  .1
 كالرياضية.مكتب تظؾير التربية البدنية  -
 مكتب كذف السؾاىب الرياضية الذابة كتكؾيشيا. -
 مكتب الجسعيات الرياضية كالتغاىرات الرياضية. -

 ( مكاتب:3كتتكؾف مؽ ثبلثة )مرمحة نذاطات الذباب:  .2
 مكتب االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ. -
 مكتب البرامج االجتساعية كالتربؾية كتدمية الذباب. -
 ريع الذباب كترقية الحركة الجسعؾية لمذباب.مكتب مذا -

 :( مكاتب3كتتكؾف مؽ ثبلثة )مرمحة االستثسارات والتجييزات:  .3
 .مكتب السشذآت كالتجييزات الرياضية كاالجتساعية كالتربؾية -
 مكتب التقييس كالريانة. -
 مكتب اإلحرائيات كالبرامج كالتقييؼ. -

 :( مكاتب3مؽ ثبلثة )كتتكؾف مرمحة التكؾيؽ وإدارة الؾسائل:  .4
 مكتب السدتخدميؽ كالتكؾيؽ. -
 مكتب السيزانية كمتابعة إعانات كمداعدات الجسعيات الرياضية كالذبانية كمراقبتيا. -
 1مكتب الؾسائل العامة. -

 تتسثل فيسا يمي: :ميام وصالحيات مدلرية الذباب والرياضة   -2-3

كتشذيظيا  كالترفييية كحركة كمبادالت الذباب كفزاءاتيؼ لمتعبيراالجتساعية التربؾية  البرامج تظؾير -
 تشفيذىا. كمتابعة
 كتشذيظيا. اإلعبلـ كاالتراؿ كاإلصغاء لمذباب كتظؾيرىا إعداد برامج -
 ترقية الحركة الجسعؾية لمذباب كالرياضة ككذا لياكميا كتظؾيرىا كتشغيسيا. -

                                                        
السؾافق  1428صفر عاـ  20م مؤرخ في قرار وزاري مذترك م(م الجريدة الرسسية لمجسيؾرية الجزائرية2-1السادة ) 1
م الرادرة 22العدد م يحدد تشغيؼ مرالح مديرية الذباب كالرياضة لمؾاليةم الجريدة الرسسية م2007مارس سشة  10

 .19ـم ص  2007أبريل سشة  4ىػ السؾافق  1428ربيع األكؿ عاـ  16بتاريخ: 
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 كترقيػػػػة بالسؾاطشػػػػة السترػػػػفة كالسذػػػػاركة االجتسػػػػاعي لمذػػػػباب لبلنػػػػدماج اليادفػػػػة البػػػػرامج تشفيػػػػذ -
كالييئات السعشية  السرالح مع ككذا مكافحة اآلفات االجتساعية كالعشف كالتيسيشم باالتراؿ  مبادراتيؼ
 لمؾالية.
 التربية كإعادة كالتكؾيؽ التربؾي  الؾسط في سي سا البدنية كالرياضةم ال التربية ترقية كتعسيؼ تشفيذ برامج -

 لمؾالية. كالييئات السعشية السرالح مع باالتراؿ كالؾقاية
ىػػػذه  كتظػػػؾير كتكؾيشيػػػا كتؾجيييػػػا الذػػػابة السؾاىػػػب الرياضػػػية انتقػػػاء كأقظػػػاب التشغيسػػػات كضػػػع -

 الشدؾية. السسارسات الرياضية كترقية كمتابعتيا كاألقظاب التشغيسات
 الجسعؾيػة الحركػة لياكػل داخػل العػامميؽ ك / أك  ؾيؽ السدػتخدميؽ كالتػأطير الػدائؼتكػ أعسػاؿ تشغػيؼ -

 بو. السعسؾؿ التشغيؼ إطار في كتأىيميؼ كتحديؽ مدتؾاىؼ معارفيؼ كتجديد
 لمؾالية بالتشديق مع مجسل اليياكل كالييئات السعشية. الرياضة تظؾير إعداد مخظط -
دات ديرتظبيق التشغيؼ الستعم ق ب الدير عمى -  في الؾالية السؾجؾدة كالرياضة الذباب كىيئات السؤس 

 كتدييرىا. كاستغبلليا
دػات كمراقبػة اليياكػل كالييئػات لتقييؼ أنغسة كضع - مراقبػة  عمػى كالدػير الختراصػيا التابعػة كالسؤس 

 الرياضية كالذبانية. الجسعؾية لمحركة الدكلة مداعدات
كصػيانتيا   تقييدػيا كترػديقيا ككػذا اليياكػل األساسػية  كإنجػاز االسػتثسار  بػرامج  متابعػة  ضػساف -

 كحفغيا.
 عمػى السحافغػة ككػذا مياميػا إلنجػاز البل زمػة  تدػيير السػؾارد البذػرية كالساليػة كالساديػة ضػساف -

 كاألرشيف. السستمكات
لؤلشػكاؿ   كفقػا بيػا الستعم قػة كالبػرامج الحرػائل كإعػداد  دكريػة  برػفة  السبذكلػة  الشذػاطات  تقيػيؼ -

رة  كاآلجاؿ كالكيفيات  1.السقر 
كيجػػب عمػػى مػػدراء السؤسدػػات كالسشذػػآت الرياضػػية أف يدػػعؾا جاىػػديؽ لتحقيػػق مختمػػف األىػػداؼ 

كيدتقؾا ذلػ بشػاءا عمػى مػا سػبق مػؽ ميػاـ لمسديريػة بذػكل مؾسػع  مالتي تدعى ليا مؤسداتيؼ كمشذآتيؼ
 كشامل كحدب الظبيعة الخاصة بكل مؤسدة كمشذأة.

                                                        
 .31 م صمرجع سبق ذكرهم 345-06مرسؾم تشفيري رقؼ (م 3السادة ) 1
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إف اإلداري الرياضي يجب أف تكؾف لديو العبلقة الجيػدة مػع العػامميؽ معػو بذػكل معقػؾؿ معتسػدا 
 عمى أساس السبدأ الديسقراطي في اإلدارة أما كاجباتو فيي:

 يعيؽ كاجبات العامميؽ. -
 يقـؾ بنعداد السشياج. -
 يذرؼ عمى الؾاجبات. -
 يكيؼ العسل اليؾمي. -
 ضساف صبلحية التجييزات كاألدكات. -
 1ئة الجيؾد العاممة ثؼ تؾجيييا كالتشديق كاإلشراؼ عمى حدؽ سيرىا. تعب -

 والرياضة: الذباب مدلرية ومكاتب مرالح   -2-4

 28 لػ السؾافق ق1427 عاـ رمزاف 5 السؤرخ في 345-06السرسؾـ التشفيذي رقؼ بشػاءا عمى 
كالرياضػػػػػة لمؾاليػػة كسػػيرىا كطبقػػا الػػذي يحػػدد قؾاعػػد تشغػػيؼ مػػديريات الذبػػػػػػاب ـم ك 2006 سػػشة سػػبتسبر
الػذي يحػدد تشغػيؼ مرػالح مديريػة الذػباب  ـ2007مػارس سػشة  10الؾزاري السذترؾ السؤرخ فػي  لمقرار

كالرياضة لمؾاليةم تزؼ مديرية الذباب كالرياضػة لؾاليػة بدػكرة تحػت سػمظة السػدير أربػع مرػالح كتػشغؼ 
 2:حدب الييكل التشغيسي أدناه عمى الشحؾ التػػالي

 

 

 

 

 

                                                        
م مؤسدػة فيشػؾس العالسيػة لمشذػرم بػدكف 1م ط سدابقات والـدورات الرياضـيةإدارة وتشغيؼ المركاف عبد السجيد إبراليؼم  1

 . 25م ص 1999بمدم 
 .19ص  مرجع سبق ذكرهم مـ2007مارس سشة  10م مؤرخ في قرار وزاري مذترك(م 4-3-2-1السادة ) 2
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  - سدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرةل لؾضح الييكل التشغيسي(: 21الذكل رقؼ )-

 
 -. 2018السردر: وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة،  -

 في والةة بدكرة:الذباب والرياضة لقظا  البذرية التذكيمة    -2-5

تذػػػػكيمة بذػػػػرية لمسػػػػؤطريؽ لزػػػػساف سػػػػير تتػػػػؾفر مديريػػػػة الذػػػػباب كالرياضػػػػة لؾاليػػػػة بدػػػػكرة عمػػػػى 
 1:وم كىي مكؾنة مؽ األسبلؾ التاليةنذاطاتيا عمى أحدؽ كج

 
 
 
 

                                                        
م بدػػكرة فػػي 31/12/2017حالــة السشاصــب الساليــة السؾقؾفــة إلــ  غاةــة مديريػػة الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم  1
 م مرمحة اإلدارة.1م ص 31/12/2017
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 -التذكيمة البذرية لسدلرية الذباب والرياضة يؾالةة بدكرة(: 4جدول رقؼ ) -
 العدد األســـــــــــالك الرقؼ
 01 مدير 01
 02 رئيس مرمحة 02
 05 رئيس مكتب 03
 30 لمذبابمشدكب محمي  04
 27 مشدكب بمدي لمرياضة 05
 03 مفتش رئيدي في الرياضة 06
 01 مدتذار رئيدي لمذباب 07
 20 مدتذار الرياضة 08
 08 مدتذار الذباب 09
 49 مربي رئيدي لؤلنذظة البدنية كالرياضية 10
 68 مربي رئيدي لتشذيط الذباب 11
 18 مربي تشذيط الذباب 12
 08 البدنية كالرياضيةمربي األنذظة  13
 01 ميشدس دكلة في اإلعبلـ اآللي 14
 04 تقشي سامي في اإلعبلـ اآللي 15
 02 تقشي سامي في الدكؽ كالعسراف 16
 01 ميشدس دكلة في الدكؽ كالعسراف 17
 03 1مداعد ميشدس مدتؾى  18
 04 ميشدس معساري  19
 04 أخرائي نفداني 20
 40 األسبلؾ اإلدارية 21
 65 العساؿ السيشييؽ 22

 464 السجســـــــــــــــــــــــــــــــؾ 
-.2017وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة، السردر:  -
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 ليكل تعداد إطارات الذباب يؾالةة بدكرة: -2-5-1

 (2018)يبمػػػإ عػػػدد إطػػػارات الذػػػباب العاممػػػة بسديريػػػة الذػػػباب كالرياضػػػة لؾاليػػػة بدػػػكرة فػػػي سػػػشة 
 1( إطارم مؾزعيؽ عمى السؤسدات حدب السياـ التي يذغمؾنيا عمى الشحؾ التالي:95خسدة كتدعؾف )

 -يؾالةة بدكرة(: تعداد إطارات الذباب وتؾزيعيؼ 5جدول رقؼ )-
 العدد ارــــــــــــــصشف اإلط الرقؼ

01 

 مدتذار
 
 الذباب

 مدلر مؤسدة شبانية
 00 إناث
 21 ذكؾر

 01 بسؤسدة إعادة التربيةمشتدب  02
 01 مدتذار رئيدي لمذباب 03
 05 مديرية الذباب كالرياضة 04
 01 مشتدب بالجامعة 05
 05 طػػػػػػػػػػػػػػػمشذ 06
 01 مشدكب محمي 07

 مر ي  08
 

 تشذيط الذباب

 مدلر مؤسدة شبانية
 01 إناث
 03 ذكؾر

 11 مشذط 09
 03 مديرية الذباب كالرياضة 10

 مر ي رئيدي 11
 

 لتشذيط الذباب

 مدلر مؤسدة شبانية
 02 إناث
 17 ذكؾر

 20 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػمشذ 12
 03 مكمفؾف باالستذارة بييئة التفتيش 13

 95 السجســـــــــــــــــــــــــــــــــؾ 
 – .2018 وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة،السردر:  -

 

                                                        
م مكتػػب 1م ص 10/07/2018م إحرــائيات عامــة حــؾل إطــارات الذــبابمديريػػة الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم  1

 االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.
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 ليكل تعداد إطارات الرياضة يؾالةة بدكرة: -2-5-2

أربع ( 2018)يبمإ عدد إطارات الرياضة العاممة بسديرية الذباب كالرياضة لؾالية بدكرة في سشة 
 1( إطارم مؾزعيؽ عمى اليياكل كالسشذآت حدب السياـ التي يذغمؾنيا عمى الشحؾ التالي:84كثسانؾف )

 - يؾالةة بدكرة(: تعداد إطارات الرياضة وتؾزيعيؼ 6جدول رقؼ )-
 العدد ارـــــــــــــصشف اإلط الرقؼ

 رئيديمدتذار  01
 الرياضةفي 

 رياضية مشذ ةمدلر 
 00 إناث
 01 ذكؾر

 03 مديرية الذباب كالرياضة 02

 مدتذار 03
 الرياضةفي 

 رياضية مشذ ةمدلر 
 00 إناث
 15 ذكؾر

 07 السشذآت الرياضيةمؾزعيؽ عمى 

04 
 مر ي رئيدي

لألنذظة البدنية 
 والرياضية

 رياضية مشذ ةمدلر 
 00 إناث
 03 ذكؾر
 28 مؾزعيؽ عمى السشذآت الرياضية

ألنذظة البدنية مر ي ا 05
 والرياضية

 رياضية مشذ ةمدلر 
 00 إناث
 02 ذكؾر
 25 مؾزعيؽ عمى السشذآت الرياضية

 84 السجســـــــــــــــــــــــــــــــــؾ 
 - .2018 وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة،السردر:  -

 الرياضية: السؤسدات -3
 الرياضية: مفيؾم السؤسدات   -3-1

 تشغيسي ليكل ليا مؤسدة كأي مثميا كىي مالرياضي القظاع لخدمة السجتسع يشذئيا ىيئات ىي
 "        رو يشــزك دافـ  "عػػؽ نقػبل "صــبحي" كيذػير مأجمػو مػػؽ أنذػأت الػذي كاليػدؼ كحجسيػا يتفػق

                                                        
م مكتػػب تظػػؾير التربيػػة 1م ص 10/07/2018م اليياكــل الرياضــية وت طيرىــامديريػػة الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم  1

 البدنية كالرياضية.
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(Daft & Roppins )كسيشػة الرياضػي بالسجػاؿ يػرتبط اجتساعي تكؾيؽ :ىي الرياضية السؤسدة أف 
 كقػد األنذػظةم تمػػ ألىػداؼ السؤسدة كطبقػا تمػ تسارسيا التي األنذظة بظبيعة أىدافو تحدد كصشاعة
 بداخمة محدد بشاء ذات عمسيم بفكر إداري مؤسدة تدار  :أف السؤسدة الرياضية ىي "داف " ذكر أيزا
 الييكػل كلياتم كيتفػقؤ كالسدػ االختراصػات تحديػد اإلداريػة مػع كالسدػتؾيات السختمفػة كالذعب األقداـ
 يسكػؽ كأيزا الرياضية السؤسدات بيؽ نسيز أف كندتظيع السؤسدةم تمػ كحجؼ مؤسدة لكل التشغيسي
 :مشغؾريؽ خبلؿ مؽ ليا كبشاء لياكل تقديسيا

 .كنغريتيا السؤسدة فمدفة .1
 .التشغيسي الدمؾؾ .2

 :ونغريتيا السؤسدة فمدفة -3-1-1
 التقديؼ ذلػ عمى كتأثيرم السجتسع تجاه ككعائفيا السؤسدة أىداؼ تحدد التي الذاممة الشغرة ىي
 تتػأثر أي لمدكلػة الفمدػفة العامػة مػؽ تشبػع السؤسدػة فمدػفة أف يتزػح كىشػا يمالتشغيسػ لمييكػل الػداخمي
 السجتسػع فػي الرياضػية السؤسدات كعائف أف كنرى م لمدكلة كاالقترادية كاالجتساعية الدياسية بالشغؼ

 فػي بيشسػا الرياضػية الشاحيػة مؽ مسكشة أىداؼ أعمى كتحقيق مالربحية السؤسدات مشيج تأخذ الرأسسالي
 األىػداؼ كتحقيػق مالدكلػة لتسؾيػل السؤسدػات تخزػع السؾجػة كاالقترػادي السركػزي  الفكػر ذات الػدكؿ
 .السؤسدة بشاء كتقديؼ عمى يؤثر بسا الدكلة تزعيا التي
 :التشغيسي الدمؾك -3-1-2

 األفػراد عمػى مشرػبة مالسؤسدػة لتمػػ الداخميػة بالبيئػة فقػط يػرتبط نػوأ (Daft) "دافـ " عرفػو كسػا
 يػؤدي التشغيسػي الدػمؾؾ كىػذا مالداخميػة كأقدػاميا البشاء ناحية مؽ كشكميا داخميا الرغيرة كالجساعات

 لتمػػ العامػة األىػداؼ تحقػق التػي األقدػاـ كافػة يذػسل بحيػئ كترػسيسو مالتشغيسػي الييكػل تحديػد إلػى
 1السؤسدة. داخل األداء كسائل ككذا مالسؤسدة

كالذػػباب عمػػى كتعػػرؼ مراكػػز الذػػباب كاألنديػػة كاالتحػػادات كالييئػػات العاممػػة فػػي قظػػاع الرياضػػة 
كتييأ ليؼ فرص استثسار كقػت فػراغيؼ فػي أنذػظة رياضػية كثقافيػة  مأنيا مؤسدات تعسل لخدمة الذباب

 كاجتساعية إلشباع حاجاتيؼ كتشسية ميؾليؼ كىؾاياتيؼ تحت إشراؼ قيادات متخررة.

                                                        
م اليسشيـة الرياضـية واالتحـادات السؤسدـات الرياضـية حالـة بالسؤسدـات الرياضي التدؾيق واقرغرابم  عمي إبراليؼ 1

 .53-52م ص.ص 2010-2009 م3الجزائر  ماجدتيرم جامعة رسالة
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كاإلمكانيػػات  مكسػػا تعػػرؼ السؤسدػػات الرياضػػية كالذػػبابية أيزػػا بأنيػػا كػػل ىيئػػة مجيػػزة بالسبػػاني
بقرػد تشسيػة الذػباب فػي مراحػل العسػر  متكيسيا الدكلة أك السجالس السحمية أك األفػراد فػي السػدف كالقػرى 

 كاستثسار أكقات فراغيؼ في مسارسة األنذظة التركيحية كاالجتساعية كالرياضية كالقؾمية. مالسختمفة
ب لسسارسػة األنذػظة السختمفػة كسا يقرد بالسؤسدات الرياضية بأنيا مؤسدات يتجسع فييػا الذػبا

كيدػر كارتقػاء إلػى مدػتؾى السؾاطشػػة الرػالحة دكف تحديػد أك تخرػيص لشػؾع معػيؽ أك فئػػة  مفػي سػيؾلة
مػػػؽ السػػػؾاطشيؽم كلكشيػػػا مدرسػػػة شػػػعبية كطشيػػػة تسػػػارس فييػػػا شػػػتى اليؾايػػػات كاأللعػػػاب كالفشػػػؾف كبعػػػض 

عزػػػاء كسحػػػؾر أساسػػػي فػػػي ىػػػذه كيبػػػرز فييػػػا األ مالسذػػػركعات كالبػػػرامج التػػػي تخػػػص البيئػػػة السحيظػػػة
 البرامج.

 كيسكؽ أف نزع تعريف لمسؤسدات الرياضية كالذبابية مؽ خبلؿ الشقاط التالية:
يشزػػػؼ إلييػػػا الذػػػباب لسسارسػػػة األنذػػػظة كالبػػػرامج  مىػػػي مؤسدػػػات اجتساعيػػػة كتربؾيػػػة مشغسػػػة -

 كالشفدية. الستعددة لتحقيق الشسؾ الدميؼ لمذباب في الشؾاحي الجدسية كاالجتساعية كالعقمية
كتؾجييػو لخدمػػة السجتسػع كالبيئػػة  متعسػل ىػػذه السراكػز عمػػى اسػتثسار طاقػػات كإمكانيػات الذػػباب -

 مؽ خبلؿ البرامج كاألنذظة السعدة لذلػ.
تدػػاىؼ ىػػذه السراكػػز فػػي إكدػػاب الذػػباب الكػػيؼ االجتساعيػػة كاألخبلقيػػة حتػػى يرػػبحؾا مػػؾاطشيؽ  -

 صالحيؽ ألنفديؼ كمجتسعيؼ.
كالعسػػل عمػػى تشسيػػة ميػػاراتيؼ  معمػػى إشػػباع حاجػػات كرابػػات الذػػباب تحػػرص تمػػػ السجتسعػػات -

 1كىؾاياتيؼ مؽ خبلؿ السذاركة الفعالة في البرامج السقدمة إلييؼ.

 أنؾا  السؤسدات الرياضية:   -3-2

طبقاا لمفمدفة العامة التي حددتيا الدكلة ليذه السؤسدات فننسا ترتبط باألىداؼ الخدميػة أكثػر مػؽ 
 .الربحيةم كعمى ىذا فيشاؾ قدسيؽ أساسييؽ لتمػ السؤسداتاألىداؼ 

 :السؤسدات الحكؾمية -3-2-1
أجيزة تشذئيا الدكلػة ضػسؽ ليكػل الجيػاز الحكػؾمي بسدػتؾياتيا السختمفػة داخػل الػؾزارات أك  يكى

السؤسدات السعشية بالشذاط الرياضي كجزء مؽ مدئؾلياتيا السحػددة فػي قػراءات إنذػائيام كيتػؾلى العسػل 
ؾمي يخزػػعؾف لتشغػػيؼ كقػػؾانيؽ العسػػل فػػي الجيػػاز الحكػػ مفػػي ىػػذه األجيػػزة الحكؾميػػة مػػؾعفيؽ عسػػؾمييؽ

                                                        
 .30-29م ص مرجع سبق ذكرهمحسؾد صديق عبد الؾاحدم  1
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لمدكلػػة سػػؾاء مػػؽ حيػػئ السؤىػػل أك الخبػػرة أك نغػػؼ السرتبػػات كالترقػػيم كتزػػع ىػػذه السؤسدػػات الرياضػػية 
حػػدكد السيزانيػػات السعتسػػدة ليػػا ضػػسؽ ميزانيػػة  يخظظيػػا كبرامجيػػا فػػي ضػػؾء الدياسػػة العامػػة لمدكلػػة كفػػ

تابعػػة الحكؾميػػة الجيػػاز الحكػػؾمي لمدكلػػةم كسػػا تخزػػع فػػي كػػل ذلػػػ لرقابػػة كمتابعػػة أجيػػزة الرقابػػة كالس
 .شأنيا في ذلػ شأف باقي السؤسدات الحكؾمية األخرى 

ىػػؾ قيػػاـ ىػػذه األجيػػزة  مكاليػػدؼ مػػؽ اىتسػػاـ الدكلػػة بننذػػاء ىػػذه السؤسدػػات الحكؾميػػة الرياضػػية
 .بتشفيذ سياسة الدكلة كمدئؾلياتيا تجاه الذباب في مجاؿ الشذاط الرياضي كالتربية الرياضية

 :السؤسدات األىمية -3-2-2
كتتسثػػل فػػي كػػل جساعػػة ذات تشغػػيؼ مدػػتسر  مكتقػػـؾ ىػػذه السؤسدػػات بجيػػؾد أىميػػة غيػػر حكؾميػػة

تتػػألف مػػؽ عػػدة أشػػخاص طبيعيػػيؽ أك اعتبػػارييؽم كال تدػػتيدؼ الكدػػب السػػاديم كيكػػؾف الغػػرض مشيػػا 
تحقيػػق الرعايػػػة لمذػػػباب كإتاحػػة الغػػػركؼ السشاسػػػبة لتشسيػػة ممكػػػاتيؼم كذلػػػػ عػػؽ طريػػػق تػػػؾفير الخػػػدمات 

ة كاالجتساعية كالثقافية كالديشية كالرحية كالتركيحيةم ككل ذلػ في إطار الدياسة العامة لمدكلة الرياضي
كيػػدير ىػػذه السؤسدػػات مجػػالس إدارة يػػتؼ انتخػػاب أعزػػاؤىا باالنتخػػاب الحػػر السباشػػر مػػؽ بػػيؽ مجسػػؾع 

  1األعزاء العامميؽ كالسددديؽ الشتراكيا كالذيؽ يسثمؾف الجسعية العسؾمية ليا.
تقدػػػؼ الػػػؾزارة السؤسدػػػات كالسشذػػػآت التابعػػػة ليػػػا إلػػػى قدػػػسيؽم حيػػػئ القدػػػؼ األكؿ يتسثػػػل فػػػي كسػػػا 

مؤسدػػػات الذػػػباب كىػػػي: بيػػػؾت الذػػػبابم دكر الذػػػبابم مراكػػػز التدػػػمية العمسيػػػةم السركبػػػات الرياضػػػية 
 كالقدػػػػؼ الثػػػػاني مالجؾاريػػػػةم مخيسػػػػات الذػػػػبابم القاعػػػػات متعػػػػددة الخػػػػدماتم دكاكيػػػػؽ مؤسدػػػػات الذػػػػباب

الرياضية كىػي: دككاكيػؽ مركبػات متعػددة الرياضػاتم السبلعػب الستعػددة الرياضػاتم القاعػات  السشذآت
الستعددة الرياضاتم ميػاديؽ التػشسم القؾاعػد البحريػةم مبلعػب ألعػاب القػؾىم مبلعػب الرمايػةم مزػامير 

عمييػا الدراجاتم مراكز رياضة الفركسيةم السبلعب الجؾاريةم السدابحم القاعػات الستخررػةم كيذػرؼ 
 2عمى السدتؾى الؾالئي مديريات الذباب كالرياضة.

 الرياضػي البػدني الشذػاط بسسارسة يحيط الذي كالقانؾني السكاني اإلطار ىي الرياضية السؤسدة
 فػي الدػائدة العؾلسػة لثقافػة نغػرا ىامػة اجتساعيػة مكانػة يذػغل أصػبح الشذػاط ىػذا باعتبػار كاليػادؼم
 :اآلتية التجسعات في الستسثمة الرياضة صشاعة بأقداـ يعرؼ ما يؾجد فأصبح مأيامشا

                                                        
-http://masm.ibda3.org/t115 مؾقػػع الػػدكتؾر   عبػػد العغػػيؼم مأنــؾا  السؤسدــات الرياضــية  عبػػد العغػػيؼم  1

topic 20:57م 09/05/2017م. 
 .21:00م 15/06/2017 مwww.mjs.gov.dzمؾقع كزارة الذباب كالرياضة الجزائريةم  2
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 .السحترفة الفرؽ  رياضة -
 .السدرسية ك الجامعية الرياضة -
 .الرياضية السشذآت -
 .الرياضية األندية -
 .الدباؽ مزسرات -
 (.إلخ...البؾليشإ ( التجارية الرياضات -
 .الرحة أندية -
 .التركيحية األندية -
 .الرياضية السعدكرات -

 مجسؾعة بيؽ كالذؤكف  العبلقات لدياؽ معيشة أنغسة عمى يتؾفر مؤسداتي قؾلب تسثل كميا ىذه
 مدػتقمة اعتباريػة صػفة ذات مختمفػةم تجييػزات ك أدكات كتزػؼ تركيبػات تشذػأ عمػى ككػذا األفػراد مػؽ

 بػالسشتؾج الرقػيط ك الشذػا فػي االسػتسرارية إلػى كتيػدؼ إطار قػانؾنيم ضسؽ يشجز ىذا كل معيؽ كمركز
 طػابع يدؤتييػا مػا ىػذا معشيػيؽم قػادة إشػراؼ تحػت كاضػحة كخظػط بػرامج عمػى بشػاء كالخػدماتي السػادي
 1ة.رياضي صشاعة مؤسدات

 مفيؾم ليكل السؤسدة الرياضية:   -3-3

ليكل السؤسدة ىؾ إطار العسل الذي يحدد كيفية تقديؼ السياـ ككضعيا في مجسؾعات كتشديقيا 
ليكػل تشغيسػي يحػدد السيػاـ التػي يجػب أف يقػـؾ بيػا األفػراد داخل السؤسدةم كل مؤسدة رياضػية لػدييا 

كفرؽ العسلم كيتزسؽ إيجاد الييكل السشاسػب لمسؤسدػة تحديػد الستظمبػات إلضػفاء صػفة الرسػسية عمػى 
يكفػػػل إيجػػػاد الييكػػػل  اإلجػػػراءات فػػػي الؾقػػػت الػػػذي يػػػتؼ فيػػػو تذػػػجيع االبتكػػػار كاإلبػػػداعم مػػػؽ جانػػػب آخػػػر

لسشاسبة عمى أنذظة السؾعفيؽ دكف اإلفراط في التأثير عمػى مػا لػدييؼ السشاسب لمسؤسدة فرض الرقابة ا
مػػؽ حػػافز كاتجاىػػاتيؼ فػػي العسػػلم كػػذلػ يبػػيؽ الييكػػل السشاسػػب لمسؤسدػػة الدػػبل التػػي يػػتؼ مػػؽ خبلليػػا 
 التؾاصل كرفع التقارير في الؾقت الذي يتؼ فيو الدعي لتقميل مدتؾيات اإلدارة غير الزركرية كالسكمفة.

                                                        
 مجسؾعة في حالة دراسة -الرياضية  السؤسدة لألمؾال في االستراتيجية اإلدارة و التسؾيل أساسياتسمسىم  شريفي 1

 .60م ص 2006/2007 الجزائرم م رسالة ماجدتيرم جامعة الجزائرمالقدم لكرة احترافية أندةة
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لسؤسدة عشررا ميسام حيئ إنو يحدد السجاؿ الذي يعسل فيو السؾعفيؽ كالستظؾعؾف يعد ليكل ا
معا كمدى مبلئسة ىذا السجاؿ ليؼ فيسا يتعمق بسياـ العسل كإجراءات اتخاذ القرار كالحاجة إلػى التعػاكف 
كتحديػػػد مدػػػتؾيات السدػػػؤكلية كآليػػػات إصػػػدار التقػػػاريرم بسعشػػػى آخػػػر يؾضػػػح ليكػػػل السؤسدػػػة الخظػػػؾط 

يزة لكيفية الترابط بيؽ السشاصب داخل السؤسدة كالسياـ التػي يقػؾـ بيػا األفػراد كفػرؽ العسػل داخػل العر 
 1السؤسدة.

 : 2018/2019قائسة السؤسدات الذبانية يؾالةة بدكرة مؾسؼ    -3-4

 الذػباب تجػاه خدماتػو كتظػؾير مالذػباب كالرياضػة فػي ببلدنػا  بقظػاع لمشيػؾض التؾصػل إف
أف تدػػاىؼ بذػػكل كبيػػر فػػي تذػػييد مختمػػف السرافػػق عبػػر ربػػؾع الػػؾطؽ فػػي الؾاليػػات اسػػتدعى مػػؽ الدكلػػة 
كذلػػ مػا  كالساليػةم كالتقشيػة كالساديػة البذػرية كالؾسػائل السػشيج مدػتؾى  كتفعيػل مكالبمػديات كحتػى القػرى 

 كقاعات متعددة ثقافية كمراكز لمذباب دكر كبيؾت مؽ السختمفة يشعكس في أرض الؾاقع عبر السذاريع
 بدػكرة لؾاليػة كالرياضػة الذػباب مديريػة حغيػرة الػخم كلتأكيػد ذلػػ فػنف...كمدػابح كمبلعػب رياضػاتال

 2:مؾزعة كمقدسة حدب ما يؾضحو الجدكؿ السؾاليشبانية  ( مؤسدة63)تتؾفر عمى 
 -2018/2019سؾسؼ لقائسة السؤسدات الذبانية يؾالةة بدكرة (: 7جدول رقؼ )-

                                                        
 .128م ص 2010الثقافيةم الجيزةم مررم م دار الفاركؽ لبلستثسارات 1م ط إدارة الرياضةركسيل كىؾيل كآخركفم  1
م مكتػػػب 2-1م ص 10/07/2018م السؤسدـــات الذـــبانية يؾالةـــة بدـــكرةمديريػػػة الذػػػباب كالرياضػػػة لؾاليػػػة بدػػػكرةم  2

 االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.

 السؤسدــــــــــــــة الرقؼ البمدلـة الدائـرة

 بدكرة
 بدكرة

 مارس  19بيت الذباب  01
 دار الذباب" نجار   الظاىر" 02
 دار الذباب" ميدة عبد  " 03
 دار الذباب" اليادي الظيب" 04
 السركز الثقافي "  العيد آؿ خميفة" 05
 القاعة الستعددة الشذاطات "تركي الظاىر بؽ   " 06
 دار الذباب سيدي غزاؿ 07
 القاعة الستعددة الشذاطات بشي مرة 08

 القاعة الستعددة الشذاطات" بؽ عيدى الظاىر بؽ أ " 09 الحاجب
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 القاعة الستعددة الشذاطات "داسي لحدؽ بؽ لخزر" 10

 أوالد جالل
 أوالد جالل

 دار الذباب "  بؾضياؼ" 11
   بؾمديؽ" دار الذباب "السجاىد 12
 بيت الذباب أكالد جبلؿ 13
 السركب الرياضي الجؾاري أكالد جبلؿ 14

 السركب الرياضي الجؾاري الدكسؽ 15 الدوسؽ
 دار الذباب الدكسؽ 16 

 سيدي خالد
 سيدي خالد

 القاعة الستعددة الشذاطات " بمقاسؼ مغزي" عريش حسؾلة   17
 دار الذباب "  مرظفى كريفي"  سيدي خالد  18
 خالد الجؾاري سيديالسركب الرياضي  19

 " طات "الذييد بؽ الدشيشة بؽ عيدىالقاعة الستعددة الشذا 20 رأس السيعاد

 مذؾنش مذؾنش
 دار الذباب " عمي بؾراس "  مذؾنش 21
 مذؾنش  -بانياف  –القاعة الستعددة الشذاطات  22
 الذباب مذؾنشبيت  23

 سيدي عكبة

 سيدي عكبة
 دار الذباب " شباح خالد "  سيدي عكبة 24
 السركب الرياضي الجؾاري  سيدي عكبة 25
 بيت الذباب سيدي عكبة 26

 عيؽ الشاقة
 دار الذباب " صديق عبد الرحساني "  عيؽ الشاقة 27
 عيؽ الشاقة  -الحراية  –القاعة الستعددة الشذاطات  28

 الحؾش
 -الحؾش   –القاعة الستعددة الشذاطات  29

30 
  -سػػػيدي أ  بػػؽ مؾسػػػى   –القاعػػة الستعػػػددة الشذػػاطات 

 الحؾش

 شتسة
 السركب الرياضي الجؾاري "   مزياني "  شتسة  31
 -شتسة  -سيدي خميل   –القاعة الستعددة الشذاطات  32
 بؽ صالح "  شتسةدار الذباب "الذييد بؽ مالػ لحدؽ  33

 جسؾرة
 دار الذباب برانيس 34 يرانيس

 دار الذباب جسؾرة 35 جسؾرة
 القاعة الستعددة الشذاطات جسؾرة 36

 دار الذباب "   فرحات " ليؾة 37 ليؾة أورالل
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 القاعة الستعددة الشذاطات مميمي 41 مميمي
 دار الذباب " حداف عبد العالي " أكماش 42 أوماش
 دار الذباب مخادمة 43 مخادمة

 طؾلقة
 طؾلقة

 دار الذباب " سراي عبد القادر " طؾلقة 44
 طؾلقةدار الذباب "ضيف   حديؽ بؽ  "  45
 بيت الذباب طؾلقة  46

 السركز الثقافي "كريد مكي" بؾشقركف  47 يؾشقرون 

 زريبة الؾادي

 دار الذباب "لؾصيف الدعيد" زريبة الؾادي 48 زريبة الؾادي
 السركب الرياضي الجؾاري "بادي بادي " زريبة الؾادي 49

 الفيض
 الفيض –الؾالجة  –القاعة الستعددة الشذاطات  50
 القاعة الستعددة الشذاطات " عسار عيداكي" الفيض 51

خشقة سيدي 
 ناجي

 دار الذباب "  بذير اإلبراليسي" خشقة سيدي ناجي 52
 بيت الذباب خشقة سيدي ناجي 53

 لؾطاةة لؾطاةة
 السركز الثقافي "السجاىد أحسد بؾجسعة"  لؾطاية 54
 السركب الرياضي الجؾاري لؾطاية 55
 لؾطاية –مشبع الغزالف  –القاعة الستعددة الشذاطات  56

 فؾغالة
 لاروس

 السركز الثقافي "جعفر أحسد " لغركس 57
 دار الذباب "  ضيفي " لغركس 58

 دار الذباب "الذييد بؾجسعة عمي" فؾغالة 59 فؾغالة

 القشظرة
 القشظرة

 دار الذباب "عبد الرحساف عبداكي"  القشظرة 60
 القشظرة –السركب الرياضي الجؾاري  61
 بيت الذباب القشظرة 62

 مارس" عيؽ زعظؾط 19دار الذباب " 63 زعظؾطعيؽ 
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 :السشذ ت الرياضية -4
 مفيؾم السشذ ت الرياضية:   -4-1

 كافػة مػؽ الرياضػي القظػاع لخدمػة السجتسػع يشذػئيا مؤسدات عؽ عبارةىي  الرياضية السشذآت
 لخدمػة بػالشفع يعػؾد بسػا كأىػدافيام السؤسدة ىذه حجؼ مع يتفق تشغيسي ليكل ليا يكؾف  بحيئ جؾانبوم
 .أىدافو مع متساشيا السجتسع ذلػ

 رةػػػالستؾف اتػػة كاإلمكانػػػػالرياضي آتػػػالسشذ ذهػػػى عمى اػػػػػػكتظؾرى ةػالرياضي الشذاطات تديير يعتسد
 مػؽ أنذػئت التػي داؼػاألىػ تحقيػق أجػل مػؽ ككفئػة متخررػة إدارة تدػييرىا عمػى يدػير حيػئ بيػام
 فعاليػة لتحقيػق خاصػة مراعػاة يتظمػب الرياضػية السشذػآت ىػذه مػؽ القرػؾى  االسػتفادة كتحقيػق مػاأجميػ
 الشرػؾص كل تظبيق عمى كاإلشراؼ التدييريةم الؾعائف مؽ إداري مخظط أسمؾب إتباع مؽ تدييرىا

 رقػي أجل مؽ تعسل التي البذرية لمسؾارد االجتساعي الجانب االعتبار بعيؽ كاألخذ ماإلدارية كالتعميسات
 .السجتسع كسط بيا الئقة مكانة كإعظاء كمسارستيام الرياضة

 لػبعض فؾضػتو فيسػا أك السشذػآت ىػذه عمػى إشػرافيا عشػد الجزائريػة الدكلػة عميػو ركػزت مػا كىػذا
 لسا الرياضيةم كالسبادئ الستظمبات كفقعمييا  لئلشراؼ األخرى  السؤسدات أك األمؾاؿ رؤكس أصحاب
 1الرياضية. لمسشذآت بالغة أىسية مؽ الجزائري  السذرع مدو

 البدنيػة بالتربيػة الستعمػق 2004غذػت / أكت  14السػؤرخ فػي  10-04القػانؾف  كقػد خرػص
 كالسشذػآت التجييػزات عشػؾاف: تحػت مشػو عذػر الحػادي الفرػل جػاء حيػئ مليا خاصا الرياضية فربل
 استذػارة بعػد السحميػة كالجساعػات الدكلػة يمػي: "تدػير مػا عمػى مشػو (81) السػادة نرػت كقػد الرياضػيةم
 مػع كالسكيفػة الستشؾعػة الرياضػية السشذػآت كتييئػة إنجػاز عمػى السعشيػة الؾطشيػة الرياضػية االتحػادات
 إطػار كفػي الرياضػية لمتشسيػة الؾطشيػة لمخريظػة طبقػا الرياضػية البدنيػة التربيػة أشػكاؿ مختمف متظمبات
  .الكبرى  الرياضية كالتجييزات لمرياضة التؾجييي السخظط

 2."كترفييية جؾارية تربؾية رياضية قاعدية مشذآت إنجاز برامج السحمية الجساعات تظؾر

                                                        
 م3جامعػػػة الجزائػػػر  م رسػػػالة ماجدػػػتيرمآليـــات تسؾيـــل السشذـــ ت الرياضـــية والستابعـــة الساليـــة ليـــانايػػت إبػػػراليؼ  م  1

 .14-13م ص.ص 2011/2012 الجزائرم
جسػادي  27م السػؤرخ فػي 10-04قـانؾن  الجسيؾرية الجزائريػة الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة الجسيؾريػةم(م 81السادة ) 2

 م52م يتعمػػػق بالتربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػيةم الجريػػػدة الرسػػػسيةم العػػػدد 2004غذػػػت سػػشة  14السؾافػػػق  1425الثانيػػة عػػػاـ 
 .24 ـم ص 2004غذت سشة  18ىػ السؾافق  1425رجب عاـ  2الرادرة بتاريخ 
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السدػتؾيات كفػي كػل إف السشذآت الرياضية تعتبر حجر الزاكية لمسسارسات الرياضػية عمػى جسيػع 
الرياضاتم حيئ مؽ خبلليا تكؾف السسارسة كالسشافدة كنرل إلى تحقيق األىداؼ كالشتائجم كبدكنيا ال 

 ندتظيع الكياـ باألنذظة البدنية كالرياضية كتؾسيع انتذارىا.
 416-91 :كيعػػػؾد مفيػػػـؾ السشذػػػآت الرياضػػػية عمػػػى حدػػػب مػػػا جػػػاء فػػػي السرسػػػـؾ التشفيػػػذي رقػػػؼ

م الػػذي يحػػدد شػػركط إحػػداث 1991نػػؾفسبر سػػشة  02السؾافػػق  1412ربيػػع الثػػاني عػػاـ  25السػػؤرخ فػػي 
السشذآت الرياضية كاستغبلليام بأف السشذآت الرياضية: ىي كل مشذأة مفتؾحة لمجسيؾر معدة خريرا 

 1لمسسارسات البدنية كالرياضية. 
 الرياضي البدني الشذاط مسارسة فييا يتؼ يالت كالسياديؽ : "اليياكلىي "نال  إيراليؼ دمحم"عرفيا 

 الرياضػية السشذػأة تكػؾف  أف يجػب ضػركريةم حيػئ كتجييػزات معػدات مػؽ ذلػػ فػي بسػا أنؾاعػوم بكافػة
 مسارسػة فػي األسػاس كتعتبػر الحادثػةم التظػؾرات مػع تتساشػى كأف دكليػة كمعػايير أسػس عمػى قائسػة
 مردكده." عمى كتأثر الرياضي البدني الشذاط

 أفزػل إلػى لمؾصؾؿ تدار أف السفركض اجتساعية فشية كحدةأنيا: "ب "الذافعي"عرفيا ي عشوكنقبل 
 اآلخػر فػي مشيػا جانػب كػل يػؤثر بحيػئ بعزػيا فػي متداخمػة رئيدػية جؾانػب اتبعػت إذا كذلػػ صػؾرةم
 اإلداريػة كالعسميػات كالساديػة البذػرية لمسػؾارد ككاضػحة معركفػة تكػؾف  التػي األىػداؼ كىػي بػوم كيتػأثر

 2."كالستابعة كالتؾجيو كالتشغيؼ كالتخظيط
يػتؼ تدػػيير السشذػػأة الرياضػية عػػؽ طريػػق مػدير يعسػػل عمػػى تػؾفير كػػل الغػػركؼ مػؽ أجػػل الدػػير ك 

ذك القعػدة  20السػؤرخ فػي  492-05 رقػؼ: فقػد جػاء فػي السرسػـؾ التشفيػذي مالحدؽ كالجيد ليذه السشذػأة
كالػػذي يحػػدد القػػانؾف الػػداخمي لػػدكاكيؽ السركبػػات  مـ2005ديدػػسبر سػػشة  22السؾافػػق ؿ ق  1426عػػاـ 

السدػػاىسة فػػػي ترقيػػػة السسارسػػات البدنيػػػة كالرياضػػػية  :الستعػػددة الرياضػػػاتم أف ميػػػاـ الػػديؾاف تتسثػػػل فػػػي
كتظؾيرىا عمى مدػتؾى الؾاليػةم كضػساف عسػل مجسػؾع السشذػآت الرياضػية كلياكػل االسػتكباؿ كصػيانتيا 

رؼ لزػػساف نجػػاح مختمػف السشافدػػات كالتغػػاىرات الرياضػػية يزىػا ككضػػع كػػل كسػػائميا تحػت الترػػيكتج

                                                        
م السػػؤرخ فػػي 416-91مرســؾم تشفيــري رقــؼ الجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة الذػػعبيةم رئاسػػة الحكؾمػػةم (م 1السػػادة ) 1
ضػػيةم الجريػػدة م يحػػدد شػػركط إحػػداث السشذػػآت الرياـ1991نػػؾفسبر سػػشة  02السؾافػػق ق  1412ربيػػع الثػػاني عػػاـ  25

 – 2131ص .م ص1991نػؾفسبر سػشة  03السؾافػق  1412ربيع الثاني عػاـ  26م الرادرة بتاريخ 54الرسسيةم العدد 
2132. 

 .7م ص مرجع سبق ذكرهنايت إبراليؼ  م  2
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السحميػػػة كالدكليػػػة التػػػي تجػػػرى داخميػػػام كػػػذلػ التػػػدريبات التحزػػػيرية لمرياضػػػييؽ كتعمػػػيؼ التربيػػػة البدنيػػػة 
 1كالرياضية كالسدتؾيات األخرى.

 األفػرادأك  الدكلػة تشذػئيا التػي الثابتػة األصػؾؿ مؽ عبارة عؽ مجسؾعةىي الرياضية  السشذأةإف 
 كتقػديؼ الرياضػية األنذػظة مسارسػة خبلليػا مػؽ يسكػؽ كالتػيم أك الييئػات االعتباريػة الذخرػيات أك

 كالسرافػق كالخػدمات السبػاني مػؽ مجسؾعػة كتزػؼم لعزػؾيتيا التػابعيؽ لؤلفػراد التركيحيػة الخػدمات
 2ء.الخزرا كالسدظحات كالسبلعب

 الرياضػية في السشذػآت اإلداري  الشغاـ عمى الزما كاف الستغيرات مؽ اليائمة الظفرة ليذه كنتيجة
 رياضيةال كالسشذآت كالتجدد التظؾر مشيا نحؾ كسيسا التحدياتم ىذه مؾاجية في مرمؾقة مكانة تتبؾأ أف
 بػؤر مػؽ ىامػة بػؤرة تعتبػر كسػا الرياضػيةم لمعسميػة الرياضػة كمحػؾر مشغؾمػة فػي السؤسدػات أىػؼ مػؽ

 مدػتؾيات أعمػى إلػى لمؾصػؾؿ العامػة رؤيتيػا إطػار فػي كتعسػل ملسجتسعفي ا كالتغيير التظؾيرك  التظؾر
 .لسجتسعا يشذدىا التي تيافي مخرجا الجؾدة

 ألعسػاؿ كالتشفيػذ كالستابعػة التخظػيط عسميػات في األكلى الحمقة الرياضية السشذآت مديرك كيسثل
 مػؽ ىػاـ ككسحػؾر العرػرم مػع تغيػرات االندػجاـ ضػركرة فػي اليػاـ دكرىػؼ يغيػر ىشػا كمػؽ السشذػأةم
 3ر.كالتظؾي التغيير محاكر

 الػذي السؤسدػاتي السػادي الؾاقػع ذلػػ" أنيػا: عمػى الرياضػية تعػرؼ السشذػآت "زرشـيھ"كحدػب 
 4."الرياضة إلييا تعيد

                                                        
القعػدة ذك  20م السػؤرخ فػي 492-05مرسؾم تشفيري رقـؼ الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطية الذعبيةم رئاسة الحكؾمػةم  1

الجريػدة م م يحدد القػانؾف الػداخمي لػدكاكيؽ السركبػات الستعػددة الرياضػات2005ديدسبر سشة  22السؾافق ؿ  1426عاـ 
-12 م ص.صـ 2005ديدػسبر سػشة  29السؾافػق ؿ  ق 1426ذك القعػدة عػاـ  27م الرادرة فػي 84الرسسيةم العدد 

13. 
 .16م ص سرريةم مرجع سبق ذكرهال كزارة االسكاف كالسرافق كالسجتسعات العسرانية 2
أىػراسم  سػؾؽ  الجػامعي السركػزم رسػالة ماجدػتيرم ؾالةـة خشذـمةيواقر التخظيط في السشذ ت الرياضية بركاف عادؿم  3

 .2ص  م2010/2011 الجزائرم
 عمػـؾ م مجمػةوالرياضـة الذـباب بسدلريـة الرياضـية السشذـ ة إلدارة والستابعـة التخظـيط ميـةھأزرشػيم ھ سػميساف 4

 .86م ص 2015مارس الجزائرم م 3م جامعة الجزائر 7كالفشيةم العدد  الرياضية البدنية األنذظة كمسارسات
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 الرياضية: السشذ ت أنؾا    -4-2

ا بعزػيا عػؽ الرياضػية السشذػآت تختمػف  بسسارسػة تتعمػق أمػاكؽ مػؽ تحتؾيػو مػا عمػى بشػاءا
 :اآلتي حيئ مؽ كذلػ أنؾاع عدة إلى ترشيفيا السسكؽ مؽ كليذا الرياضيةم الشذاطات

 :األىداف -4-2-1
 .تشافدية مشذآت -
 .تدريبية مشذآت -
 .تركيحية مشذآت -
 .تعميسيةمشذآت  -
 .الخ... عبلجيةمشذآت  -
 :العام الذكل -4-2-2

 (.ة)مكذؾف خارجية مشذآت -
 مغظاة(.) داخمية مشذآت -
 )المعبة(: الرياضة -4-2-3

 (.خال... طائرة سمةم )قدـم جساعية رياضات -
 الخ(.... اسكؾاش )تشسم زكجية رياضات -
 القؾى(. لعابأ) فردية رياضات -
 الخ(.… مرارعة الشفسم عؽ )دفاع السشازالت رياضات -
 الخ(. ...غظس )سباحةم مائية رياضات -
 .الخ(...جسباز ) كإيقاعية استعراضية رياضات -
 الخ(....الحي )مبلعب األطفاؿ رياضات -
 :القانؾنية -4-2-4

 الرسسية(. )لمسشافدات قانؾنية مبلعب ذات مشذآت -
 كالتركيح(. كالتدريب لمتعميؼ) قانؾنية غير مبلعب ذات مشذآت -
 :التبعية -4-2-5

 (الخشعبية... ساحات جامعاتم )مدارسم حكؾمية مشذآت -
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 (الخأندية... )شركاتم خاصة / أىمية مشذآت -
 الخ(....بؾليشج بدنيةم لياقة الشفسم عؽ دفاع: متخررة رياضية )مراكز تجارية مشذآت -
 :األرضية نؾعية -4-2-6

 أك أسػفمت مدكؾكػةم صػشاعيةم طبيعيػةم )زراعػة الرياضػي الشذػاط كطبيعػة نؾعيػة عمػى تعتسػد -
 1(.خال... فميشية رمميةم جميديةم خذبيةم ببلطم

 :2018/2019مؾسؼ  يؾالةة بدكرةالسشذ ت الرياضية قائسة    -4-3

 الذػباب تجػاه خدماتػو كتظػؾير مالذػباب كالرياضػة فػي ببلدنػا  بقظػاع لمشيػؾض التؾصػل إف
اسػػتدعى مػػؽ الدكلػػة أف تدػػاىؼ بذػػكل كبيػػر فػػي تذػػييد مختمػػف السرافػػق عبػػر ربػػؾع الػػؾطؽ فػػي الؾاليػػات 

كذلػػ مػا  كالساليػةم كالتقشيػة كالساديػة البذػرية كالؾسػائل السػشيج مدػتؾى  كتفعيػل مكالبمػديات كحتػى القػرى 
 اتقاعػػمػػؽ مركبػػات متعػػددة الرياضػػات تحػػؾي عمػػى  السختمفػػة عبػػر السذػػاريعيػػشعكس فػػي أرض الؾاقػػع 

 مديرية حغيرة الخم كلتأكيد ذلػ فنف...كمزسارات مكمدابح ممبلعب معذؾشبةك  مرياضية متخررة
 2:مؾزعة كمقدسة حدب الجدكؿ التالي ( مشذأة رياضية27)تتؾفر عمى  بدكرة لؾالية كالرياضة الذباب
 -2018/2019سؾسؼ ل يؾالةة بدكرةقائسة اليياكل والسشذ ت الرياضية (: 8جدول رقؼ )-

 الرقؼ البمدلـة
  ة الرياضيةــــــــــــالسشذ

 دلؾان السركب الستعدد الرياضات

 بدكرة

 معذؾشب طبيعيا –فبراير  18السمعب الرياضي  01
 ممحق السمعب السعذؾشب طبيعيا 02
 اصظشاعيا ممعب جؾاري لكرة القدـ معذؾشب 03
 مزسار ألعاب قؾى  04
 القاعة الستعددة الرياضات "  الظاىر بؽ مييدي" 05
 القاعة الستعددة الرياضات "خالدي  " 06
 جشاح اإليؾاء كاالسترجاع "عسر إدريس" 07
 السدبح األكلسبي 08
                                                        

م مجمػػة مخبػػر عمػػـؾ كتقشيػػات مبــادئ وأســس إنذــاء وتدــيير السشذــ ت الرياضــية وفــق السعــالير الدوليــةديمسػػي  م  1
 -بتررؼ– .73م ص 2014جؾاف الجزائرم  م3جامعة الجزائر م م الجزائر8الشذاط البدني الرياضيم العدد 

م مكتػب تظػؾير التربيػة 1م ص 10/07/2018م السشذ ت الرياضـية وت طيرىـامديرية الذباب كالرياضة لؾالية بدكرةم  2
 البدنية كالرياضية.
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 السدبح شبو األكلسبي 09
 السركب الرياضي يشي مرة

 القدـ معذؾشب اصظشاعياممعب كرة  10
 قاعة رياضية متخررة "الفشؾف القتالية" 11
 السدرسة الجيؾية لمرياضات األكلسبية 12
 مدكؽ 830ممعب جؾاري معذؾشب اصظشاعيا حي  13

 سيدي عكبة

 السركب الرياضي سيدي عكبة
 ممعب كرة القدـ معذؾشب اصظشاعيا 14
 نؾفسبر" 1القاعة الستعددة الرياضات " 15
 السركب الرياضي الجؾاري سيدي عكبة 16

 طؾلقة

 السركب الرياضي طؾلقة
 ممعب كرة قدـ 17
 مزسار ألعاب القؾى  18
 القاعة الستعددة الرياضات 19
 السدبح شبو أكلسبي 20

 أوالد جالل

 السركب الرياضي أوالد جالل
 ممعب كرة القدـ معذؾشب اصظشاعيا 21
 شبو أكلسبي "خمفؾف عبد القادر"السدبح  22
 القاعة الستعددة الرياضات "فيبلح خالد" 23

 القاعة الستعددة الرياضات "ششقريحة عبد القادر" 24 القشظرة
 القاعة الستعددة الرياضات  25 فؾغالة

 قاعة رياضية متخررة 26 رأس السيعاد
 السدبح الجؾاري أكرالؿ 27 أورالل
 - .2018 مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة،وثائق السردر:  -
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 :خالصــــــــــــــة

قظػاع الذػباب كالرياضػة فػي الجزائػر مػؽ القظاعػات  أف القػؾؿ اشػشيسك ذكػرهم سػبق مػا خػبلؿ مػؽ
تظػػؾير كتعزيػػػز كانتذػػػار ل كيدػػػعىكتظمعػػػات الذػػبابم كيرعػػى اىتسامػػػات دعؼ اليامػػة كالبػػػارزة باعتبػػاره يػػػ

 مجػػاؿم كلػػو تؾاجػػػػػػد كرؤيػػة فػػي عػػػػػػػدة مجػػػػػاالت مػػؽ بيشيػػػػػا: ةػػػػػػة كالرياضيػػػػػػػة البدنيػػػػػػاألنذظة ػػػػػػػمسارس
 اتػػػكالعبلق اكف ػػػػػػالتع مجػاؿػػػػػةم ك الرياضي آتػػػػػكالسشذ التجييػزات مجػاؿم ك الرياضػة مجػاؿم ك الذػباب
 لو تابعة مرالحم كمؤسداتم كىيئاتك  مركزيةم إدارة عمى كالرياضة الذباب قظاعم كسا يحتؾي الدكلية

 مشتذرة في مختمف ربؾع الؾطؽ.
ف القظػػاع يعتبػػر عشرػػر ديشػػاميكي حيػػئ يتؾاجػػد عػػدد كبيػػر مػػؽ السؤسدػػات نكفػػي كاليػػة بدػػكرة فػػ

كالسشذآت في مختمف الدكائر كالبمديات تؼ إحرائيا كفق الؾثػائق اإلداريػة الرػادرة عػؽ مديريػة الذػباب 
خريجػي السعاىػد الؾطشيػة  كيذرؼ عمييا مدراء أكفاء مخترػؾف فػي السجػاؿ مػؽكالرياضة لؾالية بدكرةم 

 الستخررة.
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 :تسييــــــــــــــد

 الفرػل ىذا في بالدراسةم سشحاكؿ الخاصة الشغرية الجؾانب إلى مختمف التظرؽ فيسا سبق بعد
 التحقػق إلػى خبلليػا مػؽ ندػعى ميدانيػة بدراسػة كذلػ بالكياـ التظبيكية الشاحية مؽ نحيط بالسؾضؾع أف

البيانػات  جسػع في الزركرية الؾسائل أىؼ مؽ ىذه الخظؾة كسيمة حيئ تسثلمؽ الفرضيات السظركحةم 
 الستعمقػة السعمؾمػات حيػئ مػؽ خبلليػا نقػـؾ بجسػع مشيجية كفق أطر عمسيػةم عؽ أي مؾضؾع كبرؾرة

 الستعمقػة كالتؾصػيات السػتخبلص الشتػائج السيػداني لمؾاقػع كتفدػيرىام كفقػا كتحميميػا بسجتسػع الدراسػة
 .لمدراسة السظركحة بالسذكمة

 قيامشػا مػؽ خػبلؿ كذلػػ الدراسػةم مؾضػؾع بيئػة عمػى عميشػا التعػرؼ يجػب ذلػػ كبغيػة تحقيػق
 إلػى تحديد كل مؽ السشيج كمجتسع كعيشة الدراسةم ككذا التظرؽ  إلى باإلضافة مبالدراسة االستظبلعية

م كقػػد تػػؼ التفرػػيل فػػي الخظػػؾات التػػي الستسثمػػة فػػي االسػػتبياف البيانػػات السعتسػػدة جسػػع أدكات عػػرض
عػػػرض الخرػػػائص ا الشيػػػائيم انتقمشػػػا بعػػػد ذلػػػػ إلػػػى سفػػػي شػػػكمي أداتػػػي الدراسػػػةاتبعشاىػػػا لمؾصػػػؾؿ إلػػػى 

 تأكيػػد صػػدؽ كثبػػات أدكات الدراسػػة كفػػق الظػػرؽ السشيجيػػة السعتسػػدة)الدػػيكؾمترية( ألداتػػي الدراسػػة فػػي 
 كالسكاني لمدراسػةم ثػؼ ختامػا التعريػف بسختمػف م كتمى ذلػ تحديد السجاؿ البذري كالزمشيبذتى الظرؽ 
   برنػامج اعتسػدنا عمػىكقػد  مالسجسعػة السعظيػات تحميػل فػي عمييػا التػي اعتسػدنا اإلحرػائية األسػاليب

V25 .SPSS  فػػي التفريػػإ كالحرػػؾؿ عمػػى الشتػػائج بدقػػة كمؾضػػؾعيةم كسػػا تػػؼ تحديػػد الرػػعؾبات التػػي
 كاجيتشا في الكياـ بيذه الدراسة.
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 :االستظالعية الدراسة -1

البحػػئ العمسػػي أداة ككسػػيمة مؾضػػؾعية لمكذػػف عػػؽ الحكيقػػة العمسيػػةم حيػػئ يػػتؼ عرضػػيا كنقػػدىا 
بسؾضػػؾعيةم كلػػيس بالزػػركرة أف تكػػؾف ىػػي كػػل الحكيقػػةم ألف الحكيقػػة ندػػبيةم كيسػػر البحػػئ بسػػرحمتيؽ 

 1تاج.اثشتيؽ: إحداىسا: استكذافية استظبلعية كثانيتيسا: مرحمة اإلصدار كاإلن
 بكل لئللساـ األكلى الخظؾة االستظبلعية التي ىي عبارة عؽ الدراسة كفي ىذا الجزء نتظرؽ إلى

 الدراسة. فرضيات ضؾئيا صياغة عمى كالتي يتؼ مالدراسة متغيرات تحديد خبلؿ مؽ الدراسة جؾانب
إف الدراسػػة االسػػتظبلعية مدػػح كاسػػع الشظػػاؽ لؤلدبيػػاتم فبسجػػرد صػػياغة السذػػكمة يشبغػػي كتابػػة 

الػػػدكتؾراه ممػػـز بكتابػػػة ممخػػػص لمسؾضػػػؾع أطركحػػػة ممخػػص مػػػؾجز عشيػػػام فػػنف كػػػل باحػػػئ يقػػػـؾ بنعػػداد 
كفػػي ىػػذه السرحمػػة يشبغػػي عمػػى الباحػػئ إجػػراء مدػػح كاسػػع م كتقديسػػو إلػػى السجمػػس العمسػػي لمسؾافقػػة عميػػو

 ظاؽ لؤلدبيات السرتبظة بالسذكمة.الش
ليػػذا الغػػرض  فػػنف السجػػبلت التجريديػػة كالفيرسػػة كالببميؾغرافيػػات السشذػػؾرة أك غيػػر السشذػػؾرة ىػػي 
أكؿ مكػػاف يػػذىب إليػػوم كيجػػب االسػػتفادة مػػؽ السجػػػػػػػػػػػػػػػبلت األكاديسيػػةم ككقػػائع السؤتسػػػػػػػػػػػػػػػراتم كالتقػػارير 

ا عمى طبيعة السذكمة.الحكؾميةم كالكتب كما إلى   ذلػم اعتسادا
فػػػي ىػػػذه العسميػػػة يجػػػب أف نتػػػذكر أف أحػػػد السرػػػادر سػػػيؤدي إلػػػى آخػػػرم كيجػػػب الدراسػػػة بعشايػػػة 
لمدراسات الدابقة كالسذابية إف كجدت كالتي تكؾف في الستشاكؿم كستكؾف السكتبة الجيدة مداعدة بذكل 

 2كبير لمباحئ في ىذه السرحمة.

 :االستظالعية اليدف مؽ الدراسة -1-1

 الدراسػة بسؾضػؾع الخاصػة البيانػات جسػع التػي قسشػا بيػا إلػى االسػتظبلعية الدراسػة تيػدؼ
 أدكات الدراسػة الستسثمػة فػي م كإلػى بشػاءالدراسػة ميػدافكالتعػرؼ عػؽ كثػب عػؽ العيشػة  عػؽ كمعمؾمػات
اب ػػػػػاع الذبػػػػقظلػدى مػدراء مؤسدػات كمشذػآت الػؾعيفي األداء  تقيػيؼ الػؾعيفي كاسػتبياف الرضا استبياف
 .الدراسة لعيشة مبلئستيساكمدى  االستبيانيؽ عبارات صحة مؽ التأكدكذلػ ةم ػػػكالرياض

                                                        
م م مكتبػػة الػػدار العربيػػة لمكتػػابم القػػاىرةم مرػػر1 م طالسرجــر فــي مشــاى  البحــؾث التر ؾيــة والشفدــيةحدػػؽ شػػحاتةم  1

 .103م ص 2008
2
 Kothari CR. Research methodology: Methods and techniques. New Age International; 

2004, P 17. 
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 مراحل الدراسة االستظالعية: -1-2

 :ىسا ؽ أساسيتيؽمرحمتي كفق االستظبلعية الدراسة تست
 : الشغرية االستظالعية الدراسة -1-2-1

كالسجػبلت العمسيػة  مالكتػب عمػى كاالطػبلع مالسكتبػات مػؽ العديػد زيػارة السرحمػة ىػذه خػبلؿ تػؼ
 مػؽ العديػد بترػفح قسشػا كسا مالدراسة بسؾضؾع عبلقة ليا التي السحكسةم ككذلػ الرسائل كاألطركحات

 الكتػػبك  مكتحسيػػل السقػػاالت مالدػػابقة الدراسػػات عػػؽ كالبحػػئ االطػػبلع قرػػد االلكتركنيػػة السؾاقػػع
كالرسػائل  مكالسقػاالت العمسيػة مالكتػب مػؽ كبيػر عػدد حرػر مػؽفػي الشيايػة  تسكشػا حيػئ االلكتركنيػةم
 ذات الرمة بسؾضؾع الدراسة. كاألدبيات مكاألطركحات

 كجيػة كمعرفػة مػؽ الػزمبلء بحكػؼ االحتكػاؾ بيػؼم العػامميؽ فػي القظػاعكتػؼ الجمػؾس مػع بعػض 
 يػتؼ ككيػف بأىػداؼ الدراسػةم فيػالتعر  ذاػػػكك ماػػػبي ةػػػالستعمق ؾرػػػكاألمبذػكل عػاـ  ةػػػػالدراس ؾؿػػح ؼػػنغرى
اؿ ػػػة فػي مجػػػممسؾس نتػائج كتؾصػيات كاقتراحػاتؼ ػػػػؼ فػي تقديػػػػػؽ أف تداىػػػيسك ككيػفام ػػػػلي رػػػيػالتحز

 كعمى مدتؾى قظاع الذباب كالرياضة خرؾصا. ماػػػة عسؾمػػػػاإلدارة الرياضي
 : السيدانية ءاترالإلج االستظالعية الدراسة -1-2-2

الذػباب  بسديريػة باالترػاؿ قسشػا السعيػد دارةإ عمى مدتؾى  داريةاإل اإلجراءات بسختمف بعد الكياـ
عمػى مدػتؾى مؤسدػات  دراسػتشاإجػراء  عمػى السؾافقػة عمػى الحرػؾؿ قرد ةم كذلػبدكر  لؾالية كالرياضة

 التعػػرؼكتػػؼ تزكيػػدنا بعػدد مػػؽ الؾثػػائق ك السؾافقػة حيػػئ تسػػت  كمشذػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػة بالؾاليػػةم
مؽ قبػل رئػيس  التدييبلت كل تقديؼ تؼ كسا مبالؾالية جسيع السؤسدات الذبانية كالسشذآت الرياضة عمى

 الػذي أجريشػا معػو مقابمػػة "ةحيـاوي أحســد"مرػمحة اإلدارة بسديريػة الذػباب كالرياضػة لؾاليػػة بدػكرة الدػيد 
رئػيس مرػمحة نذػاطات الذػباب بالسديريػة الدػيد  الدػيد مػع مقابمػة ثانيػة قسشػا بػنجراء بعػدىا مفػي مكتبػو

 م ثػػػؼ تػػػؼ مرػػػمحة الذػػػباب كمرػػػمحة الرياضػػػةم كقػػػدمؾا لشػػػا تدػػػييبلت عمػػػى مدػػػتؾى "عؾنـــالي يـــؾمعراف"
 كمختمػف مكأىػدافيا الدراسػة مزػسؾف  ليػؼ كشػرحشا( مػدراءم 8كعػددىؼ ثسانيػة )مقابمػة بعػض السػدراء 

كتػؼ تقػديؼ  مالدراسػة أىداؼ مع كسيمة كتتساشى كاضحة اعتبركىا كالتي مكعباراتيا أداتي الدراسة محاكر
م كقػػػد اسػػػتخدما فػػػي فػػػي التعػػػديل كالسؾائسػػػة أخػػػذىا بعػػػيؽ االعتبػػػاريػػػتؼ ل مػػػؽ طػػػرفيؼ بعػػػض السبلحغػػػات
 .الغير مقششة بالسقابمة يدسى ما أك السقابمةالدراسة االستظبلعية 



للدراسةاإلجراءات ادلنهجية : األولالفصل  اإلطار التطبيقي  
 

207  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 أىؼ نتائ  الدراسة االستظالعية: -1-2-3

 كعػركؼ العسػل  تتساشػى ال كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةمػدراء مؤسدػات  عسػل عػركؼ
 .بالسؤسدات السؾعفيؽعدد ك  كالسعدات الؾسائل تؾفر حيئ مؽالبلزمة 

 يذتغمؾف لؾحدىؼ كيقؾمؾف بأدكار أخرى خارج مياميؼ الرسسية. السدراء أغمبية 
 الحؾافز. كقمة الراتب في ضعف مؽ بعض السدراء يذتكي 
  كبير كيخدـ السؾضؾع.االستبياف مشاسب بذكل 
  كتػػػػػؼ تقػػػػػديؼ بعػػػػػض  مفػػػػػي السدػػػػػتؾى السظمػػػػػؾباالسػػػػػتبيانيؽ ت اعبػػػػػار أغمبيػػػػػة السػػػػػدراء كجػػػػػدكا أف

 .قسشا بتعديميا لمخركج باالستبيانيؽ بالذكل السشاسبالسبلحغات كاالقتراحات 

 الدراسة: مشي  -2

يريػده مػؽ لكل بحئ عمسي مشيج أك أسمؾب يتبعو الباحئ يداعده في الؾصؾؿ إلى اليدؼ الذي 
ىػػػذا البحػػػئم كغالبػػػا مػػػا يكػػػؾف األسػػػمؾب الستبػػػع فػػػي البحػػػئ مشاسػػػب ألىدافػػػو كإال فمػػػؽ يرػػػل لميػػػدؼ 

 1السشذؾد.
الظريقػػة التػػي تتبػػع لمكذػػف عػػؽ الحقػػائق بؾاسػػظة اسػػتخداـ  :السػػشيج بأنػػو "أشــرف كامــل"يعػػرؼ 

 2مسؾسة.مجسؾعة القؾاعد العامة ترتبط بتجسيع السعمؾماتم كتحميميا حتى نرل إلى نتائج م
لقد اعتسدنا في دراستشا الحالية عمى السشيج الؾصفيم كيرجع سبب اختيارنا ليذا السػشيج إلػى مػا ك 

يتستع بو مؽ قدرة عمى كضع الغاىرة التي يدرسيا كتحديد كضعيا الحاليم كالتعرؼ عمػى جؾانػب القػؾة 
 كالزعف فييا.

فرةم كيعبر عشيا تعبيرا كيفيا بؾصف حيئ ييتؼ بؾصفيا كصفا تفديريا دقيقا بداللة الحقائق الستؾا
الغاىرة كتؾضػيح خرائرػيام أك تعبيػرا كسيػا بؾصػف الغػاىرة كصػفا رقسيػا يؾضػح مقػدار الغػاىرةم أك 

 3حجسيام كدرجات ارتباطيا مع الغؾاىر السختمفة األخرى.

                                                        
م رسػػالة ماجدػػتيرم جامعػػة طيبػػةم الرضــا الــؾعيفي لــدى معمســي التر يــة الرياضــيةكائػػل مرزكقػػي مرػػمح الجريدػػيم  1

 .29م ص 2009/1430الدعؾديةم 
 .29ص  مرجع سبق ذكرهم أشرؼ صابر كاملم 2
م دار الحامػد لمشذػر 2م ط البحث العمسي في العمـؾم اإلندـانية واالجتساعيـةكائل عبد الرحسؽ التل كعيدى   قحلم  3

 .48م ص 2007كالتؾزيعم األردفم 
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كسػػا تعتبػػر دراسػػتشا الحاليػػة مػػؽ الدراسػػات السدػػحية االرتباطيػػةم حيػػئ تركػػز ىػػذه الدراسػػات عمػػى 
ة حجػػػػؼ العبلقػػػػات بػػػػيؽ البيانػػػػػػػػاتم كتؾضػػػػػػح كتفدػػػػر كتعمػػػػل مػػػػدى ارتبػػػػػػػاط متغيػػػػػػػػػرات أك أكثػػػػر ػػػػػػػػػػػػػمعرف

 1ببعزيام كإلى أي مدى ترتبط الستغيرات مع بعزيا ارتباطا تاما.

 مجتسر الدراسة: -3
 يدػعى التػي لمعشاصػر الكمػي السجتسػع ىػؾ: "صـالحك الـدليسي" حدػبيقرػد بسجتسػع الدراسػة 

 2.السدركسة بالسذكمة العبلقة ذات عمييا الشتائج يعسؼ أف إلى الباحئ
األصػػمي فػػي جسيػػع مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع مجتسػػع الدراسػػة  يتسثػػلالحاليػػة  فػػي دراسػػتشا

مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب فػػي  الستػػاحالذػػباب كالرياضػػة فػػي الجزائػػرم كيتسثػػل السجتسػػع 
 تقديسيؼ حدب الجدكليؽ التالييؽ:يأتي مديرم ك ( 82)كالرياضة لؾالية بدكرة كالبالإ عددىؼ 

 -2018/2019سؾسؼ ل(: عدد مدراء السؤسدات الذبانية يؾالةة بدكرة 9جدول رقؼ ) -
 العــــــــدد السؤسدــــــات الرياضيــــــــــــــة الرقــــــــؼ
 27 ابػػػػػػػػػػػبػذػدار ال 01
 15 القاعة الستعددة الشذاطات 02
 9 السركب الرياضي الجؾاري  03
 7 ابػػػػػػػػػبيت الذب 04
 4 السركز الثقافي 05

 61 السجســـــــــــــــــــــــؾ 
 – 2018، السردر: وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة -

لسؾسػػػػػػػؼ  عػػػػػػػدد مػػػػػػػدراء السؤسدػػػػػػػات الذػػػػػػػبانية بؾاليػػػػػػػة بدػػػػػػػكرة(: 9يبػػػػػػػيؽ الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػؼ )
( 27م مقدػػػسيؽ بالترتيػػب حدػػػب أكبػػر عػػػدد إلػػػى )مػػدير (61)البػػالإ عػػػددىؼ ك  م2018/2019

 ةالرياضػي اتبػػػسركمػػػػدراء لم (9م ك)الستعددة الشذاطات اتقاع( مدير ال15مدير دار شبابم ك)

                                                        
القػاىرةم  م دار الكتػاب الحػديئم1م ط مشاى  وأدوات البحث العمسي في العمـؾم االجتساعيـة واإلندـانيةرشيد زركاتيم  1

 .178م ص 2016مررم 
 لمشذػر الرضػؾاف دار م1ط مالعمسـي أسدـو ومشاىجـو البحـث صػالحم الػرحيؼ عبػد الػدليسي كعمػي أحسػد حدػؽ عرػاـ 2

 .74ص  م2014 األردفم عسافم كالتؾزيعم
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209  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

كسػػػيأتي فػػػي الجػػػدكؿ ( مػػػدراء لمسراكػػػز الثقافيػػػةم 4( مػػػػػػدراء لبيػػػؾت شبػػػػػػػػػابم ك)7ك) ةمؾاريػػػػػػالج
 عدد مدراء السشذآت الرياضية. تؾضيح سؾاليال
 -2018/2019سؾسؼ ل ؾالةة بدكرةي(: عدد مدراء السشذ ت الرياضية 10جدول رقؼ )-

 العـــــــــدد السشذــــــــــــ ت الرياضيـــــــــــــــة الرقــــــــؼ
 10 الرياضاتالقاعة الستعددة  01
 3 السدبح الشرف األكلسبي 02
 3 السركب الرياضي الجؾاري  03
 3 ممعب كرة قػػػػػػػػدـ 04
 1 السدبح األكلسبي 05
 1 دار الرابظػػػػػػػػػػػػػػات 06

 21 السجســـــــــــــــــــــــؾ 
 – 2018، السردر: وثائق مدلرية الذباب والرياضة لؾالةة بدكرة -

لسؾسػػػػػػػؼ ( عػػػػػػػدد مػػػػػػػدراء السشذػػػػػػػآت الرياضػػػػػػػية بؾاليػػػػػػػة بدػػػػػػػكرة 10يبػػػػػػػيؽ الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػؼ )
م كىػػػؼ مقدػػػسيؽ بالترتيػػػب حدػػػب أكبػػػر عػػػدد إلػػػى مػػػدير (21)البػػػالإ عػػػددىؼ م ك 2018/2019
( مدراء 3ةم ك)بح الشرف األكلسبيامسد( مدراء ل3م ك)الستعددة الرياضات اتمقاع( مدراء ل10)
م كمػدير لمسدػبح األكلسبػي كمػدير عػب كػرة قػػػػػػػػػدـسبل( مدراء ل3ةم ك)الجؾاري ةالرياضي اتمسركبل

 لدار الرابظات.

 عيشة الدراسة: -4

العيشػػة ىػػي: جػزء مػػؽ مجتسػػع الدراسػة الػػذي تدجسػػع مشػو البيانػػات السيدانيػػةم كىػػي  "زرواتــي" يعػرؼ
تعتبػػػر جػػػزءا مػػػؽ الكػػػل بسعشػػػى أنػػػو تؤخػػػذ مجسؾعػػػة مػػػؽ أفػػػراد السجتسػػػع عمػػػى أف تكػػػؾف مسثمػػػة لسجتسػػػع 

 1البحئ.
قسشػػػا باختيػػػار عيشػػػة الدراسػػػة باسػػػتخداـ أسػػػمؾب الحرػػػر الذػػػاملم كىػػػؾ الحرػػػؾؿ عمػػػى البيانػػػات 

حيئ تسثمت عيشة الدراسػة الحاليػة فػي  1يع أفراد السجتسع مؾضؾع البحئ دكف استثشاءمالسظمؾبة مؽ جس

                                                        
 .320م ص مرجع سبق ذكرهرشيد زركاتيم  1
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210  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

جسيػػع السػػؾعفيؽ الػػذيؽ يذػػغمؾف ميسػػة مػػدير داخػػل مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة 
كتػؼ م مؽ مجتسع الدراسة( % 90024)  ندبػػػػػػة مؾف ػػيسث ( مدير74تؾزيع االستسارات عمى ) بدكرةم كتؼ
 الدراسة االستظبلعية.عيشة اآلخريؽ لسذاركتيؼ في  ( مدراء8ثسانية )الاستبعاد 

 خرائص العيشة: -4-1
 :الدراسة عيشة خرائص التالية الجداكؿ تبيؽ

 س:ـــشـجـال -أ 
 - تؾزير عيشة الدراسة حدب متاير الجشس(: 11) جدول رقؼ -
 الشدبة السؤوية التكـــــــرار الجشـــــــس الرقؼ
01  95 70 ذكػػػػػػػػػػػػػػػػر % 
02  5 04 أنثػػػػػػػػػػػػى % 

 %100 74 السجســــــــــــــؾ 
 –السردر: مؽ إنجاز الباحث  -

% مػػؽ 95أف ندػػبة  م حيػػئتؾزيػػع عيشػػة الدراسػػة حدػػب متغيػػر الجػػشس( 11يبػػيؽ الجػػدكؿ رقػػؼ )
سػاحقة مػػؽ الػذكؾر ىػػي مػػؽ % مػؽ اإلنػػاثم مسػا يػػدؿ عمػى أف أغمبيػػة 5السبحػؾثيؽ مػػؽ الػذكؾرم كندػػبة 

تذػػرؼ عمػػى إدارة مؤسدػػات الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم كيرجػػع الباحػػئ ىػػذا لدػػبيبؽ ىسػػا عػػزكؼ 
الشداء عؽ مثل ىذا السجاؿ كؾنو ما يزاؿ حكرا عمى الرجاؿ فقطم كىذا راجع لمبيئة االجتساعية كالظابع 

 لسؤسدات كالسشذآت معغسيؼ مؽ الذكؾر.الثقافي الذي يدؾد السشظقةم كبحكؼ أف السقبميؽ عمى ىذه ا
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
م نيػػؾ ليشػػػ الدكليػػة لمشذػػر اإلداريــة واإلندــانيةي فــي مجــال الدراســات ســأســس ومشــاى  البحــث العممختػػار أبػػؾ بكػػرم  1

 .96م ص 2016كالتدريبم مررم 
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211  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 (:22ذكل رقؼ )ال
 حدب متاير الجشسةسثل التكرارات لعيشة الدراسة 

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

 (:23ذكل رقؼ )ال
 ة لعيشة الدراسة حدب متاير الجشسةسثل الشدب السئؾي

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

 ر:ــــسـعـال -ب 
 -حدب متاير العسرتؾزير عيشة الدراسة (: 12) جدول رقؼ-
 الشدبة السؤوية التكـــــــرار العســـــــر الرقؼ
01  20 ]- 27  1  01 ]سشة% 
02  ] 28 – 35  16  12 ]سشة% 
03  ] 36 – 43  26  19 ]سشة% 
04   57  42 سشة  44فؾؽ الػػ% 

 %100 74 السجســــــــــــــؾ 
 –السردر: مؽ إنجاز الباحث  -

أف ندػػبة السػػدراء الػػذيؽ  م حيػػئتؾزيػػع عيشػػة الدراسػػة حدػػب متغيػػر العسػػر( 12بػػيؽ الجػػدكؿ رقػػؼ )
 28تتػراكح أعسػارىؼ بػيؽ:  سشة تكاد تكػؾف مشعدمػةم فػي حػيؽ أف ندػبة الػذيؽ 27الى  20أعسارىؼ مؽ: 

سػػشة فقػػد بمغػػت ندػػبة  43الػػى  36%م أمػػا الػػذيؽ تتػػراكح أعسػػارىؼ بػػيؽ: 16بمغػػت ندػػبة سػػشة  35الػػى 
%م كيعػزك الباحػئ ذلػػ  57فقد كانػت أكبػر ندػبة  44الذيؽ تفؾؽ أعسارىؼ سؽ %م كأخيرا السدراء 26

الى سؽ التقاعد السعتسد في ببلدنا كعدـ كجؾد تجديد فػي السشاصػب كقمػة الترقيػات الػى مشاصػب نؾعيػة 
 أخرى.
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212  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 (:24ذكل رقؼ )ال
 ت لعيشة الدراسة حدب متاير العسرةسثل التكرارا

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

 (:25ذكل رقؼ )ال
 ة لعيشة الدراسة حدب متاير العسرةسثل الشدب السئؾي

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

  

 السؤىل العمسي: -ج 
 -تؾزير عيشة الدراسة حدب متاير السؤىل العمسي(: 13) جدول رقؼ-

 الشدبة السؤوية التكــــــــــــرار السؤىــــــــل الرقؼ
01  )7 05 ثانؾي )فسا دكف% 
02  32 24 جامعي% 
03  7 05 دراسات عميا% 
04  54 40 دبمؾـ معيد متخرص% 

 %100 74 السجســــــــــــــؾ 
 –السردر: مؽ إنجاز الباحث  -

% 7أف ندػػبة  م حيػػئتؾزيػػع عيشػػة الدراسػػة حدػػب متغيػػر السؤىػػل العمسػػي( 13بػػيؽ الجػػدكؿ رقػػؼ )
تسثل السدراء الذيؽ يحسمؾف شيادات الثانؾي )فسا دكف ذلػ(م كىي نفس الشدبة لمذيؽ يحسمؾف مؤىل في 

% يحسمػؾف شػيادات جامعيػة )ليدػانس 32الدراسات العميا )الساجدتير أك الدكتؾراه(م في حيؽ أف ندبة 
الباحػئ ىػذه  % لحػاممي دبمػـؾ معيػد متخرػصم كيعػزك54أك ماستر(م فػي حػيؽ بمغػت الشدػبة الكبيػرة 

الشدػػػبة لكػػػػؾف أف معغػػػػؼ العػػػػامميؽ فػػػػي قظػػػػاع الذػػػباب كالرياضػػػػة يتحرػػػػمؾف عمػػػػى دبمػػػػؾـ مػػػػؽ السعاىػػػػد 
 الستخررة في تكؾيؽ إطارات الذباب كالرياضة كبذلػ يتسكشؾف مؽ الؾلؾج إلى ىذه السيشة.
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213  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 (:26ذكل رقؼ )ال
 الدراسة حدب متاير السؤىل العمسيةسثل التكرارات لعيشة 

 
 -الباحثعداد مؽ إ-

 (: ةسثل الشدب السئؾية27ذكل رقؼ )ال
 سيلعيشة الدراسة حدب متاير السؤىل العم

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

  

 سشؾات الخبرة: -د 
 -تؾزير عيشة الدراسة حدب سشؾات الخبرة(: 14) جدول رقؼ-
 الشدبة السؤوية التكـــــــرار الخبـــــــــــــرة الرقؼ
01  [01-10 ]27 20 سشؾات% 
02  [10-19 ]23 17 سشػػػػػػػػػػػػػػة% 
03   50 37 سشػػػػة 20فػػػػؾؽ الػػ% 

 %100 74 السجســــــــــــــؾ 
 –السردر: مؽ إنجاز الباحث  -

% مػػؽ 27أف ندػػبة  م حيػػئتؾزيػػع عيشػػة الدراسػػة حدػػب سػػشؾات الخبػػرة( 14يبػػيؽ الجػػدكؿ رقػػؼ )
% 23سػػشؾاتم كتقػػل ىػػذه الشدػػبة إلػػى  10عيشػػة الدراسػػة تسثػػل السػػدراء الػػذيؽ خبػػرتيؼ السيشيػػة تقػػل عػػؽ 

% الػػذيؽ خبػػرتيؼ 50سػػشةم فػػي حػػيؽ تسثػػل ندػػبة  19إلػػى  10لمػػذيؽ سشػػػػػؾات الخبػػػػػرة لػػدييؼ تتػػراكح بػػيؽ 
ت كمشذػػآت ىامػػة سػػشةم كيعػػزك الباحػػئ ذلػػػ لكػػؾف أف ميسػػة إدارة مؤسدػػا 20السيشيػػة تتػػراكح فػػؾؽ الػػػ 

 تتظمب أف يتبؾأ ىذه السدؤكلية ذكك الخبرة الكافية.
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 (:28ذكل رقؼ )ال
 الدراسة حدب متاير سشؾات الخبرة ةسثل التكرارات لعيشة

 

 (:29ذكل رقؼ )ال
 متاير الخبرةةسثل الشدب السئؾية لعيشة الدراسة حدب 

 
 -عداد الباحثمؽ إ- -عداد الباحثمؽ إ-

 مجال العسل: -ه 
 -تؾزير عيشة الدراسة حدب مجال العسل(: 15) جدول رقؼ-
 الشدبة السؤوية التكـــــــرار مجـــــــــال العســــــــــــــل الرقؼ
01  77 57 الذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب% 
02  23 17 الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة% 

 %100 74 السجســــــــــــــؾ 
 –إنجاز الباحث السردر: مؽ  -

% مؽ عيشػة 77أف ندبة  م حيئتؾزيع عيشة الدراسة حدب مجاؿ العسل( 15يبيؽ الجدكؿ رقؼ )
% فػػػي مجػػػاؿ الرياضػػػةم كيعػػػزك 23الدراسػػػة تسثػػػل السػػػدراء الػػػذيؽ يذػػػتغمؾف فػػػي مجػػػاؿ الذػػػبابم كندػػػبة 

 لمسركبػػات الباحػػئ ذلػػػ الػػى عػػدة اسػػباب مػػؽ بيشيػػا عمػػى سػػبيل السثػػاؿ ال الحرػػر افتقػػار كاليػػة بدػػكرة
الكافيػػةم ككػػذلػ لكػػؾف أف سياسػػة الدكلػػة إنجػػاز السشذػػآت الرياضػػية عمػػى مدػػتؾى  الرياضػػية كالسشذػػآت

 الدكائر كالبمديات الكبرى فقطم عكس السؤسدات الذبانية التي تتؾاجد حتى في القرى كالسداشر.
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              شة الدراسةةسثل التكرارات لعي (:30ذكل رقؼ )ال
 حدب متاير مجال العسل

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

شة الدراسة ةسثل الشدب السئؾية لعي (:31ذكل رقؼ )ال
 حدب متاير مجال العسل

 
 -عداد الباحثمؽ إ-

 أدوات الدراسة: -5

تتعد األدكات التي تدتخدـ في عسمية جسع السعمؾمات كالبيانات كذلػ لئلجابة عػؽ أسػئمة البحػئ 
فقػػد يدػػتخدـ الباحػػئ أداة كاحػػدة أك أكثػػر مػػؽ أدكات البحػػئم كيتؾقػػف ذلػػػ عمػػى كالتحقػػق مػػؽ فرضػػياتوم 

طبيعػػػة مذػػػكمة البحػػػئ كأسػػػئمتيا كفرضػػػياتيام ليػػػذا يجػػػدر بالباحػػػئ أف يحػػػدد بذػػػكل مدػػػبق نؾعيػػػة األداة 
كتدػتسد ىػذه  1كمكؾناتيا التي تتجاكب مع نؾعية البيانات كالسعمؾمات السظمؾبة لسعالجة مذكمة البحئم

 2ىسيتيا مؽ كؾنيا تسثل أصعب كأعقد خظؾة في مراحل اعداد البحئ العمسي.الخظؾة أ 
مػدى  عمػى كالؾقػؾؼ الدراسػة فرضػيات اختبػار اجػل كمػؽ كطبيعتيػا الدراسػة أىػداؼ ضػؾء كعمػى
ىسا: استبياف الرضػا الػؾعيفي لػدى مػدراء السؤسدػات كالسشذػآت فػي قظػاع  أداتيؽ باستخداـ قسشا تحققيا

كاسػػتبياف تقيػػيؼ األداء الػػؾعيفي لػػدى مػػدراء السؤسدػػات كالسشذػػآت فػػي قظػػاع الذػػباب الذػػباب كالرياضػػة 
 كالرياضة.

                                                        
م إثػػراء األســس السشيجيــة واالســتخدامات االحرــائية فــي بحــؾث العمــؾم التر ؾيــة واإلندــانيةعػػدناف حدػػيؽ الجػػادريم  1

 .128م ص 2015لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 
مؤسدػػة الثقافػػة الجامعيػػػةم  لبحــث العمســي السفـــاليؼ والسشيجيــات،طــرق افػػؾزي عبػػد الخػػالق كعمػػي احدػػاف شػػػؾكتم  2

 .93م ص 2014 مررم االسكشدريةم
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 :الدراسةخظؾات يشاء أدوات  -5-1

 بشػاء عسميػة نفسجػاؿ مغػاير عػؽ بكيػة السجػاالت لمدراسػات الدػابقةم فػببحكؼ أف دراستشا تخػتص 
ستبياف تقييؼ األداء الؾعيفي لدى مدراء الثانية األداة كام استبياف الرضا الؾعيفيعبارة عؽ  األكلى ة األدا 

أداتػػي ثبلثػػة مراحػػلم كىػػذا مػػؽ أجػػل أف تكػػؾف  مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة تسػػت كفػػق
مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع الذػػػباب  فػػػي الستسثػػػل البحػػػئ تتكيػػػف كتتساشػػػى مػػػع مجتسػػػعالدراسػػػة 
 يمي: بسا قسشا كالثباتم قدكبغية تحقيق أعمى ندبة مسكشة مؽ الردؽ  كالرياضةم

 السرحمة األول : -5-1-1

 :سا يميفي ىذه السرحمة قسشا بػ
كالسراجػػع السترػػمة عسميػػة مدػػح مرجعػػي لعػػدد معتبػػر مػػؽ الدراسػػات الدػػابقةم كالبحػػؾث العمسيػػة  -أ 

 كالستعمقػة اعػدادىا سػبق التي االستبيانات كالسقاييس مختمف عمى بسؾضؾع الدراسةم كاالطبلع
 الؾعيفي كتقييؼ األداء الؾعيفيم نذكر مؽ بيشيا:الرضا  بكياس

  دراسػة أحسػد بػؽ سػعيد بػؽ سػالؼ ميمكػاف السذػيخي بعشػؾاف: الرضػا الػؾعيفي لػدى اإلداريػيؽ العػػامميؽ
 .2011/2012في السديرية العامة لمتربية كالتعميؼ بسحافغة عفارم رسالة ماجدتيرم سشة 

 الػؾعيفيم رسػالة  األداء مدػتؾى  عمػى التشغيسيػة قافػةالث دراسة أسعد أحسػد   عكاشػة بعشػؾاف:  أثػر
 . 2008ماجدتيرم سشة 

 الػػؾعيفيم  رسػػالة  بػػاألداء كعبلقتػػو التشغيسػػي الػػديؽ بعشػػؾاف: االترػػاؿ جػػبلؿ دراسػة بػػؾعظيط
 .2009ماجدتيرم سشة 

  دراسػة بؾنػؾة عمػي بعشػؾاف: العبلقػات اإلندػانية كأثرىػا عمػى الرضػا الػؾعيفيم أطركحػة دكتػؾراهم سػشة
2016. 

  دراسة جبارة سامية بعشؾاف: رضا األستاذ الجامعي كعبلقتو باألداء الؾعيفي في الجامعة الجزائريػةم
 .2007/2008رسالة ماجيدتيرم سشة 

 األداء تحدػيؽ فػي اإلداري  التظػؾير إدارة الذػريف بعشػؾاف: دكر مشرػؾر بػؽ عسػر بشػت دراسػة ريػؼ 
 .2013الؾعيفيم رسالة ماجدتيرم سشة 

  سياـ بؽ رحسؾف بعشؾاف: بيئة العسل الداخمية كأثرىا عمػى األداء الػؾعيفيم أطركحػة دكتػؾراهم دراسة
 .2013/2014سشة 
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  دراسة طاىري عبد الغشي بعشؾاف: ضغؾط العسل كعبلقتيا بالرضا الػؾعيفيم رسػالة ماجدػتيرم سػشة
2007/2008. 

 مػػى أداء اإلطػػارات فػػي الذػػركة دراسػػة طؾيػػل كريسػػة بعشػػؾاف: الدافعيػػة كالرضػػا الػػؾعيفي كتأثيرىسػػا ع
 .2007/2008الؾطشية لمديارات الرشاعية بالبؾيرةم رسالة ماجيدتيرم سشة 

  دراسة عبد الحفيظ القيزي بعشؾاف: عبلقة التغيير التشغيسي بالرضا الؾعيفيم رسالة ماجدتيرم سػشة
2011/2012. 

 سػشة  ماجيدػتيرم رسػالة باإلنتاجيػةم كعبلقتػو الػؾعيفي الرضػا الذيري بعشؾاف: يحيى بؽ دراسة عمي
2002. 

  دراسػػة ماجػػد إبػػراليؼ شػػاىيؽ بعشػػؾاف: مػػدى فاعميػػة كعدالػػة نغػػاـ تقيػػيؼ أداء العػػامميؽ فػػي الجامعػػات
 .2010الفمدظيشية كأثره عمى األداء الؾعيفي كالؾالء كالثقة التشغيسيةم رسالة ماجدتيرم سشة 

  كعبلقتو بالرضا الؾعيفيم رسػالة ماجدػتيرم سػشة دراسة مجيدر ببلؿ بعشؾاف: تساسػ جساعة العسل
2009/2010. 

   الذػباب بسديريػة اإلداري  األداء لتظػؾير مقترحػة سػشبل بعشػؾاف: اسػتراتيجية محسؾد أحسد دراسة 
 .2014بسحافغة اإلسكشدريةم رسالة ماجدتيرم سشة  كالرياضة

   معمسػي السػدارس لػدى الػؾعيفي بػاألداء كعبلقتو اإلداري  البمؾي بعشؾاف: التسكيؽ سميساف دراسة 
نغػرىؼم رسػالة ماجدػتيرم سػشة  كجيػة مػؽ العربيػة الدػعؾدية السسمكػة-الؾجػو محافغػة فػي الحكؾميػة
2008. 

  دراسػػػة مدػػػعؾد بؾرغػػػدة   بعشػػػػؾاف: الرضػػػا الػػػؾعيفي ألسػػػاتذة التربيػػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية كعبلقتػػػػو
 .2008بأدائيؼم أطركحة دكتؾراهم سشة 

 عبػد الدػبلـ خميػل بعشػػؾاف: دراسػة تحميميػة لسعػايير الرضػا الػؾعيفي لػػدى العػامميؽ دراسػة مشػى   
 .2011بسديرية الذباب كالرياضة بسحافغة اإلسكشدريةم رسالة ماجدتيرم سشة 

  دراسػػة مؾسػػى   أبػػؾ حظػػب بعشػػؾاف: فاعميػػة نغػػاـ تقيػػيؼ األداء كأثػػره عمػػى مدػػتؾى أداء العػػامميؽم
 .2009رسالة ماجدتيرم سشة 

  دراسة كائل مرزكقي مرمح الجريدي بعشؾاف: الرضا الؾعيفي لدى معمسي التربية الرياضيةم رسػالة
 .2009/1430ماجدتيرم سشة 
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 التعميؼ مؤسدات في العامميؽ أداء عمى الؾعيفي الرضا بذير بعشؾاف: أثر دـآ حدؽ دراسة يؾسف 
 .2015ماجيدتيرم سشة  العاليم رسالة

  الذػسري بعشػؾاف: الرضػا الػؾعيفي لػدى العػامميؽ كآثػاره عمػى األداء الػؾعيفيم سػشة دراسة سالؼ عؾاد
2009. 

  كتػػػػاب عػػػػادؿ عبػػػػد الػػػػرزاؽ ىاشػػػػؼ بعشػػػػؾاف: الكيػػػػادة كعبلقتيػػػػا بالرضػػػػا الػػػػؾعيفيم الرػػػػادر عػػػػؽ دار
 (.175-170م رقؼ الرفحات )2010سشة  األردفم اليازكري العمسية لمشذر كالتؾزيعم عسافم

 م الرػادر 1عزيز عبد الحسيد بعشؾاف: تظبيقات فػي اإلدارة الرياضػية فػي طبعتػو كتاب مؤمؽ عبد ال
م رقػؼ 2014عؽ مؤسدة عالؼ الرياضة لمشذر كدار الؾفاء لدنيا الظباعة كالشذرم اإلسكشدريةم سػشة 

 (.77-71الرفحات )
  مكياس ميشدؾتا(Minnesota)  م كالسترجؼ بالمغة العربية1967لمرضا الؾعيفي الرادر سشة. 

 .قياس الرضا الؾعيفي كاألداء الؾعيفي يسكؽ خبلليا مؽ التي السحاكر مختمف تحديد  -ب 
 الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي كحرػرىا تكػيس التػي العبػارات مػؽ مسكػؽ عػدد أكبػر جسػع  -ج 

 . تؼ تحديدىا التي السجاالت كفق

 السرحمة الثانية: -5-1-2

لبشػػػاء أداتػػػي الدراسػػػةم كتقػػػديؼ ذلػػػػ فػػػي شػػػكل فػػػي ىػػػذه السرحمػػػة قسشػػػا بػػػاقتراح عػػػدد مػػػؽ السحػػػاكر 
د ػػػػػػػلتحدي (3)أنغر السمحق رقؼ:  ؽػػػارج الؾطػػمؽ داخل كخ السحكسيؽة مؽ ػػػرأي عمى مجسؾعارة ػػػػػػػػػاستس
 م كامكانية تقديؼ مبلحغات أك تعػديبلت أك اقتػراح محػاكر أخػرى ةػػػػػػػة لسؾضؾع الدراسػػػػػػػاكر السشاسبػػػػػػالسح

 كاآلتي:  مؽ طرفشا م كقد كانت االقتراحات السقدمةتشاسب الدراسة

 األداة األول : -

ستبياف الرضا الؾعيفي لػدى مػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب ال محاكر (7سبعة ) اقتراح
 :م كسا يميكالرياضة
 .طبيعة كعركؼ العسل 
 .الجؾانب الذخرية كاالجتساعية 
 .الراتب كالحؾافز 
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  كاإلشراؼ.اإلدارة 
 .االستقرار 
 .الترقية 
 .الزمبلء 

 األداة الثانية: -

سػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي لػدى مػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع ال محػاكر (5) خسدػة اقتػراح
 :م كسا يميالذباب كالرياضة

 .مدتؾى األداء 
 .تقييؼ األداء 
 .القدرات اإلدارية 
 .الدمؾكيات الذخرية 
 .الكفاءة كالفعالية 

 السرحمة الثالثة: -5-1-3

تسكشػا مػؽ تحديػد السحػاكر السشاسػبة  في بشاء محاكر الدراسػة السحكسيؽبعد استرجاع استسارة رأي 
م كقسشػا في ستة محاكر لبلستبياف الرضا الؾعيفي كأربعة محاكر الستبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي لمدراسة
( عبارةم كاستبياف 60احتؾى استبياف الرضا الؾعيفي عمى ) حيئالعبارات الخاصة بكل محؾرم  بتؾزيع

 (4أنغر السمحق رقؼ: )( عبارة. 40تقييؼ األداء الؾعيفي عمى )
كعمى عيشة استظبلعية تتكؾف  في الرؾرة األكلية عمى السحكسيؽم االستبيانيؽعرض بعدىا تؼ ك 
 إف لتحديػد مخرػص مكػافكقد كاف ىشػاؾ ( مدراء لسؤسدات شبانية كمشذآت رياضيةم 08) ثسانية مؽ
 كىذا لمتعرؼ عمى مدى:غير مشاسبة لمسحؾر كامكانية اقتراح التعديلم  أك مشاسبةات العبار  كانت

 بسؾضؾع الدراسة. كارتباطيام ت مع السحاكر الخاصة بياالعبارا ارتباط -
 ارات.ػػػػػػػؾؿ العبػػػسػػػة كشػػػػػػػػػػكفاي -
 لمخركج باالستبيانيؽ في الذكل الشيائي. العباراتاقتراح تعديبلت أك حذؼ  -
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كدمػػػػج بعػػػػض العبػػػػارات السكػػػػررة كالغيػػػػر حػػػػذؼ م قسشػػػػا باالسػػػػتساراتكبعػػػػد اسػػػػترجاع فػػػػي الشيايػػػػة 
سػػػػيأتي شػػػػرحيا  كسػػػػا الشيائيػػػػةمفيؾمػػػػةم ذلػػػػػ مسػػػػا مكششػػػػا مػػػػؽ الخػػػػركج بػػػػأدكات الدراسػػػػة فػػػػي صػػػػؾرتيا 

 (.230 فحةروال (5)أنغر السمحق رقؼ: )الحقا.

 ألدوات الدراسة: الديكؾمترية الخرائص -6

 صدق أدوات الدراسة: -6-1

كيسكػؽ الحرػؾؿ عمػى  1ذا كػاف يكػيس مػا أعػد لكياسػو فقػطمإاالختبار أك االستبياف صػادقا  يكؾف 
كلمتأكػػد مػػؽ صػػحة كقػػد اعتسػػدنا إلثبػات صػػدؽ أدكات الدراسػػة الحاليػػةم صػدؽ االسػػتبياف بظػػرؽ متعػػددةم 
كصػػػػدؽ م عمػػػى كػػػل مػػػػؽ: الرػػػدؽ الغػػػاىري ئستيػػػا لسؾضػػػؾع الدراسػػػػة أسػػػئمتيا ككضػػػؾح صػػػػياغتيا كمبل
 م كالردؽ الذاتي.السحكسيؽم كصدؽ االتداؽ الداخمي

 :(Trustees Validity)وصدق السحكسيؽ  (Factor Analysisالردق الغاىري ) -6-1-1

إلػػى أنػػو اختبػػػار صػػػػادؽم كػػأف  رذا كػػػػاف مغيػػػػػره يذػػيإ: يكػػؾف االختبػػػػػار صادقػػػػػا "الكردانــي"يقػػؾؿ 
 2يكؾف شكمو معقؾال كأف تذير فقراتو إلى ارتباطيا بالدمؾؾ السقاسم كإذا كاف سيل االستعساؿ.

 فػي شػكميا بعرضػيا الباحػئ الحالية قػاـ الدراسة الستبياف الغاىري  الردؽ مؽ التأكد أجل كمؽ
 مؽ كذلػ (م2السمحق رقؼ:  أنغر)كاالختراص  الخبرة ذكي  األساتذة مؽ محكسيؽ (10) عمى األكلي
 التي بالتعديبلت البلزمة الباحئ قاـ ضؾئيا كفي لمدراسةم السدعسة مبلحغاتيؼ كتقديؼ آرائيؼ إبداء أجل
سعػت السحكسيػػػػػػػؽم كىػؾ مػا ندػسيو  طػرؼ مػؽ السقدمػة كاالقتراحػػػػػػػػػػػػات السبلحغػػػػات جسيػع بػيؽ ككفقػػت جد

 .ؽصدؽ السحكسي
يسكػػؽ حدػػاب صػػدؽ االختبػػار بعرضػػو عمػػى عػػدد مػػؽ السخترػػيؽ  أنػػو "فــارسك األســدي" يقػػؾؿك 

كالخبراء في السجاؿ الذي يكيدو االختبارم فنذا قاؿ الخبراء أف ىذا االختبار يكيدو الدمؾؾ الػذي كضػع 
 1ف الباحئ يدتظيع االعتساد عمى حكؼ الخبراء.نلكياسوم ف

                                                        
  ص م 1995الدعؾديةم الرياضم العبيكافم شركة مالدمؾكية العمؾم في البحث إل  السدخل العداؼم حسد بؽ صالح 1

 -بتررؼ-. 429
ــات   فتحػػري الكردانػػيم  2 م مؤسدػػة عػػالؼ الرياضػػة لمشذػػر كدار الؾفػػاء لػػدنيا 1 م طتظبيقــات –البحــث العمســي: نغري

 .251م ص 2015مررم سكشدريةم الظباعةم اإل
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إحرػػاء مختمػػف االقتراحػػات السقدمػػة كالتعػػديبلت كاعتسػػادا عمػػى آراء االسػػاتذة السحكسػػيؽ فقػػد تػػؼ 
 التي يسكؽ إضفائيا عمى العبارات لمخركج بالرؾرة الشيائية ألدكات الدراسة.

 (:Internal Consistency Validityاالتداق الداخمي )صدق  -6-1-2

كيػػتؼ حدػػاب االتدػػاؽ الػػداخمي بسعػػامبلت االرتبػػاط بػػيؽ الدرجػػة الكميػػة كدرجػػات مكؾنػػات بظاريػػة 
ا(م كتػػػدؿ معػػػامبلت  االختبػػػار )أك عبلقػػػة درجػػػات االختبػػػار بالدرجػػػة الكميػػػة إذا كػػػاف يكػػػيس شػػػيئا كاحػػػدا

 2االرتباط ىذه عمى أف السكؾنات أك البشؾد تكيس شيئا مذتركا مسا يعشي صدؽ البشاء الداخمي.
في الدرجػػػة الكميػػػة لسحػػػؾر اسػػػتبياف الرضػػػا الػػػؾعي اتدػػػػاؽ فػػي دراسػػػتشا الحاليػػػة قسشػػػا بحدػػػاب مػػػدى

-16م كتبػيؽ الجػداكؿ رقػؼ ) (r)االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل خػبلؿ مػؽ كذلػػ االستبيػػػافم محػاكر كدرجات
داللػػػػػػة ال( الخاصػة باالسػتبياف األكؿ حػػؾؿ الرضػا الػؾعيفي أف معػػامبلت االرتبػاط دالػة عشػػد مدػتؾى 17
 (م كبذلػ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لسا كضعت لكياسو.0001)

سػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي أف معػامبلت االرتبػاط ( الخاصة با19-18الجداكؿ رقؼ )تبيؽ كسا 
 (م كبذلػ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لسا كضعت لكياسو.0001داللة )الدالة عشد مدتؾى 

 الذروط العمسية لألداة االول : استبيان الرضا الؾعيفي: -6-1-2-1

 وأبعادىا: العباراتحداب صدق االتداق الداخمي ييؽ  - أ

 ليػػة بػػيؽ درجػػة كػػل عبػػارة مػػؽ عبػػاراتيؾضػػح الجػػدكؿ التػػالي معػػامبلت االرتبػػاط كالكيسػػة االحتسا
 .كمحاكرىا استبياف الرضا الؾعيفي

 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
مشاى  البحث العمسي في العمؾم التر ؾية والشفدـية واالجتساعيـة واالداريـة سعيد جاسؼ األسدي كسشدس عزيز فػارسم  1

م ص 2015 األردف كالعػراؽم كالتؾزيػعم عسػاف كبغػدادمم دار الؾضاح لمشذر كمكتبة دجمة لمشذػر 1م ط والفشؾن الجسيمة
327. 

ـــؾم الشفدـــية والتر ؾيـــة خظـــؾات إعـــدادىا صػػػبلح أحسػػػد مػػػراد كأمػػػيؽ عمػػػي سػػػميسافم  2 االختبـــارات والسقـــاليس فـــي العم
 .357م ص 2005مررم م دار الكتاب الحديئم القاىرةم 2م ط وخرائريا
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 – استبيان الرضا الؾعيفيمحاور (: االتداق الداخمي لفقرات 16جدول رقؼ ) -

ؾر
سح
ؼ ال
رق

 

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

الكيسة 
ؾر االحتسالية

سح
ؼ ال
رق

 

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

الكيسة 
ؾر االحتسالية

سح
ؼ ال
رق

 

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

الكيسة 
 االحتسالية

1 

1 0,46** 0,00 

2 

1 0,46** 0,00 

3 

1 0,66** 0,00 
2 0,49** 0,00 2 0,49** 0,00 2 0,66** 0,00 
3 0,48** 0,00 3 0,48** 0,00 3 0,64** 0,00 
4 0,41** 0,00 4 0,41** 0,00 4 0,58** 0,00 
5 0,53** 0,00 5 0,53** 0,00 5 0,59** 0,00 
6 0,67** 0,00 6 0,67** 0,00 6 0,53** 0,00 
7 0,65** 0,00 7 0,65** 0,00 7 0,18 0,12 
8 0,69** 0,00 8 0,69** 0,00 8 0,43** 0,00 

4 

1 0,69** 0,00 

5 

1 0,55** 0,00 

6 

1 0,59** 0,00 
2 0,55** 0,00 2 0,39** 0,00 2 0,33** 0,00 
3 0,62** 0,00 3 0,58** 0,00 3 0,58** 0,00 
4 0,71** 0,00 4 0,55** 0,00 4 0,04 0,73 
5 0,56** 0,00 5 0,52** 0,00 5 0,42** 0,00 
6 0,70** 0,00 6 0,62** 0,00 6 0,55** 0,00 
7 0,57** 0,00 7 0,65** 0,00 7 0,50** 0,00 
8 0,48** 0,00 8 0,56** 0,00 8 0,07 0,53 

 - V25 .SPSS الـ ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -
 دالػة عبلقػة ليػا االسػتبياف ىػذا عبػارات معغػؼ أف لشػا يتزػح( 16الجػدكؿ رقػؼ ) إلػى بػالشغر
 حيػئ نجػد أعمػى ندػبة لسعامػل (م0001ة )الدالل مدتؾى  عشد ككل لبلستبياف الكمية الدرجة احرائيا مع

 دالػة غيػرال بعػض العبػارات ىشػاؾ أف نبلحػظ كسػا(م **0,33( كأقػل قيسػة )**0,71االرتبػاط كانػت )
 كبػالشغر( مؽ السحؾر الدػادسم 8( ك)4( مؽ السحؾر الثالئم كالعبارتيؽ )7) رقؼ العبارة في كالستسثمة

 .الدراسة أداة  مرداقية عمى الحكؼ ندتظيع االرتباطات جسمة لىإ

 درجة الكمية:وال السحاورحداب صدق االتداق الداخمي ييؽ  - ب

يؾضح الجدكؿ التالي معامبلت االرتباط كالكيسة االحتسالية بيؽ درجة كل محػؾر مػع الدرجػة 
 الكمية الستبياف الرضا الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.
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 –والدرجة الكمية الستبيان الرضا الؾعيفي  سحاورال ييؽ االرتباط (: معامل17جدول رقؼ ) -

 معامل االرتباط السحــــــــــــــــــــــــــــؾر
الكيسة 
 االحتسالية

 0,00 0**58, طبيعة كعركؼ العسل -1
 0,00 0**79, الراتب كالحؾافز -2
 0,00 0**83, اإلدارة اإلشرافية -3
 0,00 0**82, الترقية فرص -4
 0,00 0**73, زمبلء العسل -5
 0,00 0**68, الذخرية كاالجتساعية العؾامل -6

 .(0.01)داؿ عشد مدتؾى الداللة  إف  مالحغة:

 –V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ-
الرضا عامبلت االرتباط لجسيع محاكر استبياف م أف لشا ( يتزح17الجدكؿ رقؼ ) إلى بالشغر

 مدتؾى  احرائيا عشد دالة كجسيعيا(م **0,58( ك )**0,83الؾعيفي قؾيةم حيئ تراكحت بيؽ )
 .(0001ة )الدالل

 : استبيان تقييؼ األداء الؾعيفي:الثانيةالذروط العمسية لألداة  -6-1-2-2

 وأبعادىا: العباراتحداب صدق االتداق الداخمي ييؽ  - أ

يؾضػػح الجػػدكؿ التػػالي معػػامبلت االرتبػػاط كالكيسػػة االحتساليػػة بػػيؽ درجػػة كػػل عبػػارة مػػؽ عبػػارات 
 .كالدرجة الكمية لشفس االستبياف استبياف تقييؼ األداء الؾعيفي
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 –مر الدرجة الكمية تقييؼ األداء الؾعيفي ستبيانا لعبارات االرتباط (: معامالت18جدول رقؼ )-

ؾر
سح
ؼ ال
رق

 

 الكيسة االحتسالية معامل االرتباط العبارةرقؼ 

ؾر
سح
ؼ ال
رق

 

رقؼ 
 الكيسة االحتسالية معامل االرتباط العبارة

1 

1 0,55** 0,00 

2 

1 0,71** 0,00 
2 0,50** 0,00 2 0,61** 0,00 
3 0,53** 0,00 3 0,64** 0,00 
4 0,56** 0,00 4 0,58** 0,00 
5 0,66** 0,00 5 0,65** 0,00 
6 0,49** 0,00 6 0,59** 0,00 
7 0,66** 0,00 7 0,56** 0,00 
8 0,64** 0,00 8 0,64** 0,00 

3 

1 0,44** 0,00 

4 

1 0,62** 0,00 
2 0,17 0,15 2 0,72** 0,00 
3 0,33** 0,00 3 0,57** 0,00 
4 0,69** 0,00 4 0,59** 0,00 
5 0,50** 0,00 5 0,78** 0,00 
6 0,68** 0,00 6 0,75** 0,00 
7 0,58** 0,00 7 0,62** 0,00 
8 0,65** 0,00 8 0,72** 0,00 

 .(0.01)داؿ عشد مدتؾى الداللة  إف  مالحغة:
 – V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

احرائيا  دالة عبلقة ليا االستبياف ىذا بشؾد معغؼ أف لشا ( يتزح18الجدكؿ رقؼ ) إلى بالشغر
كتسثمت أعمى قيسة لسعامل االرتباط في  م(0001ة )الدالل مدتؾى  عشد ككل لبلستبياف الكمية الدرجة مع
 في كالستسثمة دالة غير عبارة كاحدة ىشاؾ أف نبلحظ(م ك **0,33( بيشسا كانت أقل قيسة )**0,78)

 أداة  مرداقيةعمى  الحكؼ ندتظيع االرتباطات جسمة لىإ كبالشغر مؽ السحؾر الثالئم (2) رقؼ العبارة
 .الدراسة
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 درجة الكمية:وال السحاورحداب صدق االتداق الداخمي ييؽ  - ب

 –والدرجة الكمية الستبيان تقييؼ األداء الؾعيفي  السحاور ييؽ االرتباط (: معامل19جدول رقؼ ) -
 الكيسة االحتسالية معامل االرتباط ــــــؾرــــــــالسحــــــ

 0,00 0**84, معدالت األداء -1
 0,00 0**91, الدمؾكات السيشية -2
 0,00 0**87, مدتؾى األداء -3
 0,00 0**94, الكفاءة كالفعالية -4

 .(0.01)داؿ عشد مدتؾى الداللة  إف  مالحغة:                                 
 – V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

عامبلت االرتباط لجسيع محاكر استبياف تقييؼ م أف لشا ( يتزح19الجدكؿ رقؼ ) إلى بالشغر
 احرائيا عشد دالة (م كجسيعيا**0,84( ك )**0,94األداء الؾعيفي قؾيةم حيئ تراكحت بيؽ )

 (.0001ة )الدالل مدتؾى 

 (:Intrinsic Validityالراتي ) الردق -6-1-3

خمرػػت مػػؽ شػػؾائب كىػػؾ عبػػارة عػػؽ صػػدؽ الػػدرجات التجريبيػػة بالشدػػبة لمػػدرجات الحكيكيػػة التػػي 
أخظػػػػاء الكيػػػػاسم كبػػػػذلػ ترػػػػبح الػػػػدرجات الحكيكيػػػػة لبلختبػػػػار ىػػػػي السيػػػػزاف التػػػػي تشدػػػػب اليػػػػو صػػػػدؽ 

 1لسعامل ثبات االختبارم كاآلتي:االختبػػػػػػػػػػػارم كيقاس الردؽ الذاتيم بحداب الجذر التربيعي 

  معامل الثبات√ = الراتي الردق معامل

 )استبيان الرضا الؾعيفي(: األول  لألداة الراتي الردقحداب  -
      =ي الذات الردؽ معامل فنف(     ي )يداك  الثبات معامل أف بسا

√           
 )استبيان تقييؼ األداء الؾعيفي(: الثانية لألداة الراتي الردقحداب  -
      =ي الذات الردؽ معامل فنف (    ي )يداك  الثبات معامل أف بسا

√           

                                                        
 .246-245 .صيؾسف الـز كساشم مرجع سبق ذكرهم ص 1
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226  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 عاليػة بدرجػة تتسيػزاف سػةاالدر  أداتػي أف القػؾؿ ندػتظيع سػةمراالد أداتي لردؽمؽ خبلؿ دراستشا 
 يدتدعي مشا في الخظؾة التالية قياس ثباتيا. مسا مالردؽ مؽ

 ثبات أدوات الدراسة: -6-2

نادرا ما يكؾف ىشالػ اختبار صادؽ كال يكؾف ثابتػػػػػػام حيئ أف الرػػػػػػدؽ شػرط  "سعد عسر"حدب 
مػؽ شػػركط الثبػػػػػػاتم ألنػػو عشػػدما يكػػيس االختبػػار الؾعيفػػة التػػي خرػػص لكياسػػيا فننػػو سػػيعظي تقػػديرات 

كيتفق الباحثيؽ في مشيجية البحئ العمسػي أف كػل اختبػار  1متقاربة عشيا في كل مرة مؽ مرات الكياسم
صػػػادؽ ثابتم كليس كل اختبار ثابت صادؽ فيؾ يتفق مع ذاتػو أكال ثػؼ مػع كعيفتػو كىدفػوم كلػيس مػؽ 

 2السعقؾؿ أف يتفق االختبار مع ىدفو كال يكؾف متفق مع ذاتو.
عمػى أداة الكيػاس أك عمػى اسػتخداـ كيؤكد التعريف الذائع لمثبات أنو يذير إلى إمكانية االعتسػاد 

االختبارم كىػذا يعشػي أف ثبػات االختبػار ىػؾ أنػو يعظػي نفػس الشتػائج باسػتسرار إذا مػا اسػتخدـ االختبػار 
كقرد الحرؾؿ عمى ثبات أدكات دراستشا الحالية  3أكثر مؽ مرة تحت عركؼ مساثمة )نفس الغركؼ(م

 ألفا كركنباخ. م كمعادلةتؼ االعتساد عمى أسمؾب التجزئة الشرفية

 (: Split Half Methodالتجزئة الشرفية ) -6-2-1

بسعشػى أف يكػؾف االختبػار متجاندػا فػي محتػؾاه حتػى يسكػؽ تجزئتػوم كيدػسى معامػل الثبػات الػػذي 
يتػأثر بتجػانس محتػؾى االختبػػار معامػل االتدػاؽ الػػداخميم كيسكػؽ الحرػؾؿ عميػػو بتظبيػق كاحػد لرػػؾرة 

الػػػى مػػا يدػػسى بظريقػػػة التجزئػػة الشرػػفيةم كيسكػػػؽ السقارنػػة عػػؽ طريػػػق  كاحػػدة مػػؽ االختبػػػار ثػػؼ المجػػؾء
 كمعػدؿ الرتبػة الفرديػة العبػارات معػدؿ بػيؽ بيرسػؾف  ارتبػاط معامػل إيجػاد كقػد تػؼ 4معامػل االرتبػاطم

                                                        
 م دار الفكػرم دمذػقم1م ط السؾجز في مشي  البحث العمسي في التر ية والعمـؾم اإلندـانيةسيف االسبلـ سعد عسرم  1

 -بتررؼ-م 108م ص 2009سؾريةم 
 الدػعؾديةم م دار االنػدلس لمشذػر كالتؾزيػعم حائػلم03م ط البحـث التر ـؾي لمسعمسـيؽ والسعمسـاتحسدي شػاكر محسػؾدم  2

 .157م ص 2006
م مكتبػػة كمظبعػػة االشػػعاع الفشيػػةم 1م ط أســس ومبــادئ البحــث العمســيفاطسػػة عػػؾض صػػابر كميرقػػت عمػػي خفاجػػةم  3

 .165م ص 2002مررم االسكشدريةم 
م مشذػػػأة مبـــادئ البحـــث العمســـي فـــي التر يـــة البدنيـــة والرياضـــيةحدػػػؽ أحسػػػد الذػػػافعي كسػػػؾزاف أحسػػػد عمػػػي مرسػػػىم  4

 .211م ص 1999 مررم سكشدريةمإلالسعارؼم ا
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227  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 معامػل باسػتخداـ االرتبػاط معػامبلت ترػحيح تؼ كقد استبياف عمى حدىم لكل الرتبة الزكجية العبارات
 التالية: السعادلة حدب(Spearman-Brown Coefficient) براكف لمترحيح  سبيرماف ارتباط

 
 كيحدب مؽ العبلقة: مىؾ معامل ارتباط بيرسؾف  (r): حيئ

 
 مسػا االسػتبانة لفقػرات ندػبيا كبيػر ثبػات معامػل ىشػاؾ ( أف21-20رقػؼ ) الجػداكؿ بيشػت كقػد
 طسأنيشة. بكل االستبانة استخداـ عمى الباحئ يظسئؽ

 استبيان الرضا الؾعيفي بظريقة التجزئة الشرفية: ثبات معامل -6-2-1-1

الجدكؿ التالي يؾضح معامل ثبات استبياف الرضا الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذػآت قظػاع 
 الذباب كالرياضة بظريقة التجزئة الشرفية.

 -استبيان الرضا الؾعيفي بظريقة التجزئة الشرفية ثبات (:20) جدول رقؼ-
 التـــــــالسعام ةـــــــــــــة الشرفيـــــــــــــالتجزئ
 0,90 االرتباط بيؽ الشرفيؽ

 0,95 معامل الثبات الكمي عؽ طريق معادلة الترحيح لدبيرماف براكف 
 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

 كبيرة قيسة كىي(م 0,90) بمغت الشرفيؽ بيؽ االرتباط قيسة أف نبلحظ عبلهأ  الجدكؿ خبلؿ مؽ
 يزػاأ الثبػات قيسػة بمغػت( الكمػي الثبػات معادلػة(ف بػراك  لدػبيرماف الترػحيحية السعادلػة فػي كبتعؾيزػيا

يسكػؽ اإلعتسػاد عميػو م ك جػدا عػالي بثبػات يتستػع االستبياف ىذا فأ عمى الحكؼ ندتظيع (م كبذلػ0,95)
 السيداني لمدراسة.في التظبيق 

 الؾعيفي بظريقة التجزئة الشرفية: تقييؼ األداءاستبيان  ثبات معامل -6-2-1-2

الػؾعيفي لػدى مػدراء مؤسدػات كمشذػآت  تقيػيؼ األداءالجدكؿ التالي يؾضح معامل ثبػات اسػتبياف 
   قظاع الذباب كالرياضة بظريقة التجزئة الشرفية.
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 -الؾعيفي بظريقة التجزئة الشرفية األداءتقييؼ استبيان  ثبات (:21) جدول رقؼ-
 التـــــــالسعام ةـــــــــــــة الشرفيـــــــــــــالتجزئ
 0,91 االرتباط بيؽ الشرفيؽ

 0,96 معامل الثبات الكمي عؽ طريق معادلة الترحيح لدبيرماف براكف 
 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

 كبيرة قيسة كىي(م 0,91) بمغت الشرفيؽ بيؽ االرتباط قيسة أف نبلحظ عبلهأ  الجدكؿ خبلؿ مؽ
 يزػاأ الثبػات قيسػة بمغػت( الكمػي الثبػات معادلػة(ف بػراك  لدػبيرماف الترػحيحية السعادلػة فػي كبتعؾيزػيا

يسكػؽ اإلعتسػاد عميػو م ك جػدا عػالي بثبػات يتستػع االستبياف ىذا فأ عمى الحكؼ ندتظيع (م كبذلػ0,96)
 في التظبيق السيداني لمدراسة.

 حداب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: -6-2-2

تعتسػػد عمػػى حدػػاب كافػػة معػػامبلت االرتبػػاط بػػيؽ فقػػرات االختبػػار أك السكيػػاس كأنيػػا تختمػػف عػػؽ 
فػي االختبػار أك السكيػاس فقػرة بػالفقرات األخػرى  كـلطريقة بيرسؾف كجتساف كركلؾف بأنيا تتشاكؿ عبلقة 

 1لى نرفيؽ كسا جرى في السعادالت الدابقة.إكال تدتخدـ تجزئة االختبار 
 تؼ حداب الثبات حدب السعادلة التالية:

 
 العبارات. عدد: N : حيئ

∑  
 تبايؽ العبارات.مجسؾع :   
  
 الدرجات. عؾ لسجس الكمي التبايؽ:   

 الؾعيفي بظريقة ألفا كرونباخ:استبيان الرضا  ثبات معامل -6-2-2-1

بػػيؽ درجػػة كػػل محػػؾر مػػع الدرجػػة الكميػػة  معامػػل الثبػػات ألفػػا كركنبػػاخيؾضػػح الجػػدكؿ التػػالي 
 الستبياف الرضا الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.

 

                                                        
 .189عدناف حديؽ الجادريم مرجع سبق ذكرهم ص  1
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229  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء   ص

 

 –استبيان الرضا الؾعيفي سحاور ل ألفا كرونباخ (: معامل22جدول رقؼ ) -
 ألفا كرونباخمعامل  السحــــــــــــــــــــــــــــؾر

 0,89 طبيعة كعركؼ العسل -1
 0,90 الراتب كالحؾافز -2
 0,89 اإلدارة اإلشرافية -3
 0,90 الترقية فرص -4
 0,91 زمبلء العسل -5
 0,91 الذخرية كاالجتساعية العؾامل -6

 0,87 االستبيان ككل
 – V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

اسػتبياف الرضػا الػؾعيفي لػدى  سحػاكرعامػل ألفػا كركنبػاخ لف قػيؼ م( أ22)تؤكد لشا نتائج الجػدكؿ 
 مسام عاليةلبلستبياف ىي قيؼ ثبات مع الدرجة الكمية  مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة

 .ثابت فيؾ كبالتالي الداخمي تشاسقالب يتستع االستبياف ىذا أف يعشي

 استبيان تقييؼ األداء الؾعيفي بظريقة ألفا كرونباخ: ثبات معامل -6-2-2-2

بػػيؽ درجػػة كػػل محػػؾر مػػع الدرجػػة الكميػػة  معامػػل الثبػػات ألفػػا كركنبػػاخيؾضػػح الجػػدكؿ التػػالي 
 الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. تقييؼ األداءالستبياف 
 –استبيان تقييؼ األداء الؾعيفي سحاور ل ألفا كرونباخ (: معامل23جدول رقؼ ) -

 ألفا كرونباخمعامل  ــــــؾرــــــــالسحــــــ
 0,95 معدالت األداء -1
 0,93 الدمؾكات السيشية -2
 0,95 مدتؾى األداء -3
 0,93 الكفاءة كالفعالية -4

 0,91 االستبيان ككـــل
 – V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -
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اسػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي  سحػاكرعامػل ألفػا كركنبػاخ لف قػيؼ م( أ23)تؤكد لشا نتائج الجػدكؿ 
لبلسػػػتبياف ىػػػي قػػػيؼ ثبػػػات مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة  لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع الذػػػباب كالرياضػػػة

 .ثابت فيؾ كبالتالي الداخمي تشاسقالب يتستع االستبياف ىذا أف يعشي مساعاليةم 
 ؾىشػا أف القػؾؿ ندػتظيع سػةمراالد أداتػي مػؽ لكػل كالثبػات الردؽ سعامميراستشا لد مؽ استشتاجا

 محػاكر كػل ذلػ بػيؽكػ يسثميػام الػذي لمسحػؾر الكميػة كالدرجػة كراالسحػ تاعبػار  كػل بػيؽ إحرػائية داللة
 كبالتػالي الثبػاتم مػؽ عاليػة بدرجػة سػةاالدر  أداتػي تتسيػز كسػا مشيسػام لكػل الكميػة الدرجػة مػع االسػتبياف
 االعتسػاد بنمكانيػة يفيػد مسػا كالثبػاتم الرػدؽ مػؽ جيػدة بدرجػة يتستعاف سةاالدر  أداتي أف القؾؿ ندتظيع
 .األداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةالرضا الؾعيفي ك  لكياس عمييسا

 :الشيائية الرؾرة في سةاالدر  أدوات وصف -7

ف السظمػؾبم  بالذػكل سػةاالدر  دكاتأ بشػاء خظػؾات ءاإجػر  بعػد األكلػى  أداتػيؽ الباحػئ لػدى تكػؾ 
ألداء الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع الذػػػباب لثانيػػػة لتقيػػػيؼ ااالرضػػػا الػػػؾعيفي ك  لكيػػػاس
 (5السمحق رقؼ: م كفيسا يمي نؾضح الرؾرة الشيائية لعدد السحاكر كالعبارات في كل محؾر. )كالرياضة

 .كالرياضةمدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب  لدى الرضا الؾعيفي استبياف األول : األداة -7-1
( عبػػارة إيجابيػػة كعبػػارة كاحػػدة سػػمبية كىػػي 47م مػػؽ بيشيػػا )( عبػػارة48) يحتػػؾي االسػػتبياف عمػػى

 (.6( مؽ السحؾر )4العبارة رقؼ )
 -الستبيان الرضا الؾعيفي بالشدبةيا عبارات وعدد السحاور (: تقديؼ24رقؼ ) الجدول -

عدد  السحــــــــــــــــــــــــــــؾر الرقؼ
 العبارات

 8 طبيعة كعركؼ العسل 1
 8 الراتب كالحؾافز 2

 8 اإلدارة اإلشرافية 3

 8 فرص الترقية 4

 8 زمبلء العسل 5

 8 العؾامل الذخرية كاالجتساعية 6

 48 السجســـــــــؾ  
 –السردر: مؽ إعداد الباحث  -
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 عمػى لئلجابػة الخساسػي ليكػرت ( درجات حدب مكياس5سل استبياف الرضا الؾعيفي عمى )تيذ
 :يمي كسا الدرجات أعظيت العبارات
 -نؾ  اإلجابة الستبيان الرضا الؾعيفي باخترار طريقة ليكرت (: 25جدول رقؼ ) -

ــــــــــــــــــــــــــات   -الدرجـ
 غير راضي تساما غير راضي محالد راضي راضي جدا العبارات

 1 2 3 4 5 العبارات اإليجابية
 5 4 3 2 1 العبارات الدمبية

 -إعداد الباحثالسردر: مؽ -
ـــة: األداة -7-2 اسػػػتبياف تقيػػػيؼ األداء الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع الذػػػباب  الثاني

 كالرياضة.
( عبػػارة إيجابيػػة كعبػػارة كاحػػدة سػػمبية كىػػي 31( عبػػارةم مػػؽ بيشيػػا )32يحتػػؾي االسػػتبياف عمػػى )

 (.3( مؽ السحؾر )2العبارة رقؼ )
 -الستبيان تقييؼ االداء الؾعيفي عباراتيا بالشدبة وعدد السحاور (: تقديؼ26رقؼ ) الجدول -

 عدد العبارات ــــــؾرــــــــالسحــــــ الرقـــــــؼ
 8 دالت األداءػػػػػػػػػػػػمع 1
 8 الدمؾكات السيشية 2
 8 ؾى األداءػػػػػػػػػػمدت 3
 8 الكفاءة كالفعالية 4

 32 السجســـــــــــــؾ 
 –الباحث السردر: مؽ إعداد  -

 لئلجابػة الخساسػي ليكػرت ( درجات حدػب مكيػاس5سل استبياف تقييؼ األداء الؾعيفي عمى )تيذ
 :يمي كسا الدرجات أعظيت العبارات عمى
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 -ةسثل نؾ  اإلجابة الستبيان تقييؼ األداء الؾعيفي باخترار طريقة ليكرت(: 27جدول رقؼ )-
 -الدرجــات 
 غير مؾافق تساما غير  مؾافق محالد مؾافق مؾافق تساما العبارات

 1 2 3 4 5 العبارات اإليجابية
 5 4 3 2 1 العبارات الدمبية

 -السردر: مؽ إعداد الباحث-
ية مػػؽ خػػارج مجسؾعػػة البحػػئ عمػػى عيشػػة اسػتظبلع االسػػتبيانيؽنػػو تػؼ عػػرض أاالشػػارة  مشػػاتجػدر 
 حازػم كايالغامزػة األسػئمة عمػى التعػرؼالسػدراءم ك  اسػتجابة درجػةمعرفػة  ( مػدراءم قرػد3عػددىا )
 في االستبيانيؽ لتفادييا لدى تظبيق االستبيانيؽ. السشيجية كأ بالترسيؼ الستعمقة السذكبلت مختمف

 الدراسة: مجاالت -8

اليامػةم كيقرػد بسجػاالت الدراسػة  السشيجيػة الخظػؾات مػؽ السختمفػة الدراسػة مجػاالت تحديػد يعػد
(Research Fieldsالحدكد التي سيمتـز )  بيا الباحئ عشد تشفيذ دراستوم كسؾاء كاف اسسيا مجاالت

 بذري كزمشي كمكاني. 1أك حدكد فننو يسكؽ تحديد ثبلثة مجاالتم
كيقرػػد بػػو مجتسػػع الدراسػػةم كىػػؾ السكػػؾف مػػؽ جسيػػع الؾحػػدات أك السفػػردات  البذــري: السجــال -

 السراد دراستيا.
كقػػد باب كالرياضػة بؾاليػػة بدػػكرة الدراسػػة جسيػع مػػدراء مؤسدػػات كمشذػآت قظػػاع الذػػ عيشػػة شػسمت

 استسارة.( 74)كاف عدد االستسارات السدترجعة 
كىػػػؾ الفتػػػرة الزمشيػػػة مػػػؽ بدايػػػة البحػػػئ كحتػػػى نيايتػػػوم ككػػػذلػ فتػػػرة اختبػػػارات  الزمشـــي: السجـــال -

 2الردؽ كالثبات ألدكات جسع البيانات.
 كىي كاآلتي: ملقد تحدد السجاؿ كفقا لسا استغرقتو مراحل الدراسة السختمفة

                                                        
 مرػرم م السجسؾعػة العربيػة لمتػدريب كالشذػرم القػاىرةممشـاى  البحـث فـي الخدمـة االجتساعيـةمدحت   أبؾ الشررم  1

 -بتررؼ–. 159م ص 2017
رسـائل الساجدـتير  دليـل إرشـادي فـي كتابـة البحـؾث وإعـداد -قؾاعد ومراحل البحث العمسـي مدحت   أبؾ الشررم  2

 .141م ص 2004 مرر م مجسؾعة الشيل العربيةم القاىرةموالدكتؾراه
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 :تحديػػػػػد مؾضػػػػػؾع كقػػػػػد تػػػػؼ م 2017 أكتػػػػػؾبر غايػػػػة إلػػػػػى 2016نػػػػػؾفسبر مػػػػؽ  السرحمػػػػة األكلػػػػػى
إلطػػػػار لمفرػػػػل التسييػػػػدي كا األطركحػػػػةم كاالنظػػػػبلؽ فػػػػي جسػػػػع السعمؾمػػػػات الخاصػػػػة بالدراسػػػػة

ة االشػػػكالية كاقتػػػراح الفرضػػػياتم كعػػػرض نسػػػؾذج الدراسػػػةم كأىسيػػػة صػػػياغمػػػؽ حيػػػئ الشغػػػريم 
 .لمدراسة السيدانية عاـ ترؾركسا تؼ كضع ك  كأىداؼ الدراسةم

 :كقػػد تػػؼ فييػػا اإلعػػداد لسرحمػػة  م2018إلػػى غايػػة أكتػػؾبر  2017 نؾفسبػػػػرمػػؽ  السرحمػػة الثانيػػة
 .(استسارة االستبيافأدكات الدراسة )جسع البيانات السيدانيةم كاختيار 

 :فريػػإ البيانػػات كقػػد تػػؼ خبلليػػا تم 2019 جػػؾافإلػػى غايػػة  2018ؽ نػػؾفسبر مػػ السرحمػػة الثالثػػة
 كتفدػػػير ةمشاقذػػػعػػػرض ك ك م 25SPSS. Vباسػػػتخداـ برنػػػامج  كجػػػدكلتيام كتحميميػػػا إحرػػػائيا

 .ترتيب كطباعة األطركحةك  كاالقتراحػػػػاتم اتػػػػصياغة التؾصيك م الشتائج
 1كىؾ مكاف إجراء الدراسة كيغظى ىذا السجاؿ في مجتسع الدراسة. السكاني: السجال -

الذػباب  سديريػةل التابعػة كمشذػآت الرياضػة الذػباب مؤسدػات كػل الحاليػةدراسػتشا  شػسمت كقػد
 .ؾاليةال بمديات كدكائر عبر معغؼ كالستؾاجدة كالرياضة لؾالية بدكرةم

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة: -9

 SPSS برنػامج الحزمػة االحرػائية لمعمػؾـ االجتساعيػة خػبلؿ مػؽ االسػتبيانيؽ كتحميػل تفريػإ تػؼ
(Statistical Package for the Social Sciences) 25 الػ في ندختو.  

 :األدكات االحرائية التالية باستخداـ كقد قسشا
 ت.راراػػػػػػػػػػػػػػػالتك حداب  
  السئؾية. الشدبحداب 
 الحدابية. الستؾسظات حداب 
 اري.ػػػػػػػػالسعي حداب االنحراؼ 
 .حداب معامل االرتباط بيرسؾف 
 سبيرماف براكف ؾب بأسم الشرفية التجزئة. 
  لمترحيح حداب معامل االرتباط سبيرماف براكف. 
 اخ.ػػػػا كركنبػػػػػحداب معامل الثبات ألف 

                                                        
 الدػعؾديةم م مكتبػة العبيكػافم1م ط دليل الباحث في البحـث االجتسـاعيمدمؼ عدناف أحسد كآماؿ صبلح عبد الػرحيؼم  1

 .87م ص 2011
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 سسيرنؾؼ -اختبار كؾلسؾغؾركؼ. 

 :الدراسة صعؾ ات -10

 .ميداف اإلدارة الرياضية كتقييؼ األداء الؾعيفي في الؾعيفي الرضا حؾؿ الدراسات انعداـ -
 .كالرياضية البدنية عمؾـ كتقشيات الشذاطات ميداف في الؾعيفي الرضا حؾؿ قمة الدراسات -
 الدراسة. استبياف عمى لئلجابة بعض السدراء إقشاع صعؾبة -
 صعؾبة التشقل لبعض البمديات لتؾزيع استبياف الدراسة. -

 :خالصــــــــــــــة

 تػؼ دراسػتشام كالتػيالستبعػة فػي  السشيجيػة اإلجػراءات أىػؼ إبػراز الفرػل ىػذا خػبلؿ مػؽ حاكلشػا لقد
كالتي سسحت لشا بالحرؾؿ عمى بيانات كمختمف السعمؾمات  االستظبلعيةالدراسة بداية مؽ  استخداميا

عسػل مػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب  عركؼ عمى طبلعكاال مذات العبلقػػػػة بسؾضػػػؾع الدراسػة
عيشػة الدراسػة بسجتسػع ك ف يػتػؼ التعر ك  مفػي الدراسػة الستبػع السػشيج تحديػد إلػى بعدىا انتقمشا ثؼكالرياضةم 

لعرضػػػيا فػػػي صػػػؾرتيا  التظػػػرؽ ك  ملبشػػػاء أدكات الدراسػػػة كسػػػا تػػػؼ شػػػرح الخظػػػؾات الستبعػػػةكخرائرػػػيام 
  .كثباتيسا صدقيسا كتأكيد مالشيائية
كعػرض بعػض م كالزمانيػة كالسكانيػة البذػرية الدراسػة تؾضػيح مجػاالت الفرػل آخػر فػي جػاء ك
عرض األساليب االحرائية السدتخدمة في الدراسة كسا تؼ  التي كاجيتشا في انجاز الدراسةم الرعؾبات

 كىي السرحمة األخيرة حيئ سيتؼ عرضيا كتحميميا في الفرل السؾالي. مالحالية لمؾصؾؿ إلى الشتائج
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 :تسييــــــــــــــد

عػرض الشتػائج االحرػائية التػي تؾصػمشا إلييػا فػي دراسػتشا الحاليػةم مػؽ  إلػى الفرػل ىػذا ييػدؼ
فػػي ندػػختو الػػػ  SPSSخػػبلؿ عسميػػات السعالجػػة اإلحرػػائية السػػتجابات أفػػراد العيشػػة باسػػتخداـ برنػػامج 

م كاعتسادا عمى مفردات محاكر االستبيانيؽ الذيؽ أعدىؼ الباحئ )استبياف الرضا الػؾعيفي كاسػتبياف 25
كىػػي طريقػػة العػػرض الجػػدكلي معتسػػديؽ فػػي ذلػػػ عمػػى أكثػػر الظػػرؽ اسػػتخداما تقيػػيؼ األداء الػػؾعيفي(م 

في عمػى حػدىم كالدرجػة الكميػة اف الرضا الػؾعييحيئ ندتعرض العبلقة بيؽ كل محؾر مؽ محاكر استب
الستبياف تقييؼ األداء الؾعيفي لدى مػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةم كنقػـؾ بالتحميػل 

-اختبار التؾزيع الظبيعي باستخداـ اختبػار كؾلسؾغػؾركؼكالقراءة االحرائية لمجداكؿم كيدبق كل ذلػ 
 التؾزيع الظبيعي في دراستشا. سسيرنؾؼ الذي مؽ خبللو تسكششا مؽ معرفة انشا نتبع
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 (:Normality Distribution Testاختبار التؾزير الظبيعي ) -1

 - اختبػار كؾلسؾغػؾركؼ أجريشػا متخزػع لمتؾزيػع الظبيعػي الحاليػة لمتحقق مؽ أف بيانات الدراسة
االحرػائية م كقد قسشا بالعسميػات (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسسيرنؾؼ )
 عمى حدىم حيئ افترضشا: استبيافعمى كل 

 الظبيعي. التؾزيع تتبع البيانات :H0الرفرية  الفرضية -
 الظبيعي. التؾزيع تتبع ال : البياناتH1البديمة  الفرضية -

األداة األول : استبيان الرضا الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات ومشذ ت قظا  الذباب  -1-1
 والرياضة:

 سسيرنؾؼ عمى استبياف الرضا الؾعيفي.-يؾضح نتائج اختبار كؾلسؾغؾركؼالجدكؿ التالي 
 -الظبيعي الستبيان الرضا الؾعيفي التؾزير اختبار (: نتائ 28جدول رقؼ )- 

 (.Sig)الكيسة االحتسالية  االختبار قيسة السحــــــــــــــاور
 0,20 0,08 السحؾر األكؿ: طبيعة كعركؼ العسل

 0,00 0,13 الراتب كالحؾافزالسحؾر الثاني: 
 0,03 0,11 السحؾر الثالئ: اإلدارة اإلشرافية
 0,02 0,11 السحؾر الرابع: فرص الترقية
 0,03 0,11 السحؾر الخامس: زمبلء العسل

 0,05 0,10 السحؾر الدادس: العؾامل الذخرية كاالجتساعية
 0,20 0,09 االستبيــــــان ككل

 – V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -
باستخداـ اختبار الظبيعي الستبياف الرضا الؾعيفي  التؾزيع ( نتائج اختبار28يبيؽ الجدكؿ رقؼ )

( كىػػي 0,20)ك (0,00سػػسيرنؾؼم حيػػئ أف الكيسػػة االحتساليػػة تركاحػػت بػػيؽ الكيستػػيؽ )-كؾلسؾغػػؾركؼ
 H0فننشػا نقبػل الفرضػية الرػفرية ( sig>0,05)قيسػة  كبسػا أف م(0005) الداللػة عشػد مدػتؾى غير دالة 

كبالتػػالي البيانػػات تتبػػع التؾزيػػع الظبيعػػي كنػػرفض الفرضػػية البديمػػةم كفيسػػا يمػػي الرسػػؾمات البيانيػػة التاليػػة 
 الظبيعي.تؾضح السشحى البياني كعبر السدرج التكراري ككذلػ االرتباط الخظي لمبيانات كفق التؾزيع 
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 -(: مشحش  التؾزير التكراري الستبيان الرضا الؾعيفي 1الرسؼ البياني رقؼ )  -

 
 – V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -

يؾضح الرسؼ أعبله شكل مشحشى التؾزيع الظبيعي لبيانات استبياف الرضا الؾعيفيم حيئ نبلحظ 
ناقؾسي الذكل )جرسي( كيستد طرفاه إلى ما ال نياية )يسيشا كيدارا(م كيؾجد أف السشحشى بالمؾف األحسر 

اري يدػػاكي ( كاالنحػػراؼ السعيػػ3030)تساثػػل بػػيؽ جانبيػػو األيسػػؽ كاأليدػػر حػػؾؿ الستؾسػػط الػػذي يدػػاكي 
(0061.) 

 -(: مشحش  االحتسال الظبيعي لبيانات استبيان الرضا الؾعيفي 2الرسؼ البياني رقؼ ) -

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-
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239  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

               يؾضػػػػػػػػػػػػػح رسػػػػػػػػػػػػػؼ مشحشػػػػػػػػػػػػػى االحتسػػػػػػػػػػػػػاؿ الظبيعػػػػػػػػػػػػػي لبيانػػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػػتبياف الرضػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػؾعيفي
(Normal Probability Plot م أف البيانات السذػاىدة كالكػيؼ الستؾقعػة السشػاعرة كالشقػاط تجتسػع فػي)

الرسػػؼ عمػػى الخػػط السائػػل الػػذي يسثػػل التؾزيػػع الظبيعػػيم ىػػذا مسػػا يؤكػػد لشػػا مجػػددا عمػػى البيانػػات تتبػػع 
 التؾزيع الظبيعي.

ومشذـ ت قظـا  الذـباب الـؾعيفي لـدى مـدراء مؤسدـات األداة الثانية: اسـتبيان تقيـيؼ األداء  -1-2
 والرياضة:

 سسيرنؾؼ عمى استبياف تقييؼ األداء الؾعيفي.-الجدكؿ التالي يؾضح نتائج اختبار كؾلسؾغؾركؼ
 -الظبيعي الستبيان تقييؼ األداء الؾعيفي التؾزير اختبار نتائ (: 29جدول رقؼ )-

 (.Sig)الكيسة االحتسالية  االختبار قيسة السحــــاور
 0,00 0,21 معدالت األداءالسحؾر األكؿ: 

 0,01 0,12 السحؾر الثاني: الكفاءة ك الفعالية
 0,20 0,09 السحؾر الثالئ: مدتؾى األداء

 0,01 0,12 السحؾر الرابع: الرفات الذخرية
 0,20 0,09 االستبيــــــان ككل

 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إنجاز السردر: مؽ -
باسػتخداـ الظبيعػي السػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي  التؾزيػع ( نتػائج اختبػار29يبيؽ الجػدكؿ رقػؼ )
( 0,20)ك( 0,00سػػسيرنؾؼم حيػئ أف الكػػيؼ االحتساليػػة تركاحػت بػػيؽ الكيستػػيؽ )-اختبػار كؾلسؾغػػؾركؼ
فننشػا نقبػل الفرضػية الرػفرية ( sig>0,05) قيسة كبسا أف م(0005) الداللة عشد مدتؾى كىي غير دالة 

H0   القائمة بأف البيانات تتبع التؾزيع الظبيعيم كالرسؾمات البيانية التالية تؾضح السشحػى البيػاني كعبػر
 ككذلػ االرتباط الخظي لمبيانات كفق التؾزيع الظبيعي. مالسدرج التكراري 
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 -الؾعيفي  تقييؼ األداء(: مشحش  التؾزير التكراري الستبيان 3الرسؼ البياني رقؼ )  -

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

يؾضح الرسػؼ أعػبله شػكل مشحشػى التؾزيػع الظبيعػي لبيانػات اسػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفيم حيػئ 
ناقؾسػػػي الذػػػكل )جرسػػػي( كيستػػػد طرفػػػاه إلػػػى مػػػا ال نيايػػػة )يسيشػػػا نبلحػػػظ أف السشحشػػػى بػػػالمؾف األحسػػػر 

( كاالنحػػػراؼ 4014)كيدػػػارا(م كيؾجػػػد تساثػػػل بػػػيؽ جانبيػػػو األيسػػػؽ كاأليدػػػر حػػػؾؿ الستؾسػػػط الػػػذي يدػػػاكي 
 (.0046السعياري يداكي )

 -الظبيعي لبيانات استبيان تقييؼ األداء الؾعيفي  االحتسال (: مشحش 4الرسؼ البياني رقؼ ) -

 
 – V25 .SPSSمخرجات الـ  عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ -
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241  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

          يؾضػػػػػػػػػػػح رسػػػػػػػػػػػؼ مشحشػػػػػػػػػػػى االحتسػػػػػػػػػػػاؿ الظبيعػػػػػػػػػػػي لبيانػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػتبياف تقيػػػػػػػػػػػيؼ األداء الػػػػػػػػػػػؾعيفي
(Normal Probability Plot م أف البيانات السذػاىدة كالكػيؼ الستؾقعػة السشػاعرة كالشقػاط تجتسػع فػي)

يسثػػل التؾزيػػع الظبيعػػيم ىػػذا مسػػا يؤكػػد لشػػا مجػػددا عمػػى البيانػػات تتبػػع الرسػػؼ عمػػى الخػػط السائػػل الػػذي 
 التؾزيع الظبيعي.

سػػسيرنؾؼ لمتؾزيػػع الظبيعػػي -لقػد أعيػػرت الشتػػائج الستحرػػل عمييػا مػػؽ قػػيؼ اختبػػار كؾلسؾغػؾركؼ
( 200,أف الكػػيؼ االحتساليػػة لكػػل مػػؽ اسػػتبياف الرضػػا الػػؾعيفي كاسػػتبياف تقيػػيؼ األداء الػػؾعيفي تدػػاكي )

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف مجتسػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة يتبػػػع التؾزيػػػع ( تؾضػػػح ذلػػػػم 29-28كنتػػػائج الجػػػداكؿ )
الظبيعػػػيم كلػػػذلػ سػػػشعتسد فػػػي دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيؽ الرضػػػا الػػػؾعيفي كاألداء الػػػؾعيفي اسػػػتخداـ معامػػػل 

 االرتباط بيرسؾف.

 :األول  الفرضية الجزئية نتائ  عرض وتحميل -2

الرضا ( بيؽ α 0005د عبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )تؾج األول : الجزئية الفرضية
 طبيعة كعركؼ العسل كاألداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.عؽ 

اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق
مػؽ اسػتبياف تقيػيؼ  كالدرجػة الكميػة« طبيعػة كعػركؼ العسػل»الرضا الؾعيفي  السحؾر األكؿ مؽ استبياف

 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةاألداء الؾعيفي 
 -ييؽ الرضا عؽ طبيعة وعروف العسل واألداء الؾعيفي االرتباطمعامل (: 30) رقؼ جدول-

 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ الستغيريؽ
الرضا عؽ طبيعة 
 كعركؼ العسل

0,65** 0,00 74 72 
داؿ عشد 

0,01 
 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

كعػػػركؼ العسػػػل الػذي يسثػل العبلقػة بػيؽ متغيػر الرضػا عػؽ طبيعػػػػة ( 30يؾضػػػػػػح الجػػػػدكؿ رقؼ )
السحػػػؾر األكؿ مػػػؽ اسػػػتبياف الرضػػػا الػػػؾعيفي كالدرجػػػة الكميػػػة لػػػؤلداء الػػػؾعيفيم حيػػػئ نجػػػد أف معامػػػل 

كىػػؾ  م(0000تدػػاكي ) (.Sig)( كقيسػػة االنحػػراؼ السعيػػاري 0065**االرتبػػاط بػػيؽ الستغيػػريؽ بمػػإ قيسػػة )
م كفيسا يمي الرسػؼ (72) تداكي  كبدرجة حرية م(0,01) الداللة ارتباط طردي متؾسط كداؿ عشد مدتؾى 

 البياني الذي يؾضح االرتباط الخظي لمعبلقة بيؽ الستغيريؽ.



عرض وحتليل النتائج: الثاينالفصل  اإلطار التطبيقي  
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 طبيعة وعروف العسل واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 5الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

( شكل االنتذار الخاص لمعبلقة بيؽ طبيعػة كعػركؼ العسػل كاألداء 5البياني رقؼ )يؾضح الرسؼ 
الؾعيفيم حيئ يتزح لشا شكل االنتذار لمستغيريؽ حػؾؿ الخػط السدػتكيؼ أف نػؾع االرتبػاط مؾجػبم مسػا 

طبيعة كعركؼ »يؤكد كجؾد عبلقة خظية طردية متؾسظة بيؽ السحؾر األكؿ الستبياف الرضا الؾعيفي 
 كاألداء الؾعيفي.« العسل

 :الثانية الفرضية الجزئية نتائ  وتحميل عرض -3

الرضا ( بيؽ α 0005تؾجد عبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ) الثانية: الفرضية الجزئية
 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. كاألداء الؾعيفي لدى كالحؾافز اتبر العؽ 

اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق
مػؽ اسػتبياف تقيػيؼ األداء  كالدرجػة الكميػة «الراتػب كالحػؾافز»الرضا الػؾعيفي  مؽ استبياف الثانيالسحؾر 
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةالؾعيفي 
 -الرضا عؽ الراتب والحؾافز واألداء الؾعيفي ييؽ معامل االرتباط(: 31) رقؼ جدول-

 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ متغيريؽ
 الرضا عؽ
 الراتب كالحؾافز

 0,01داؿ عشد  72 74 0,00 **0,41

 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-
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العبلقػػة بػػيؽ متغيػػر الرضػػا عػػؽ الراتػػب كالحػػؾافز كاألداء الػػؾعيفيم ( 31يؾضػػػػػػػػح الجػػػػػػدكؿ رقػػؼ )
تدػاكي  (.Sig)( كقيسػة االنحػراؼ السعيػاري 0041**حيئ نجد أف معامل االرتباط بػيؽ الستغيػريؽ بمػإ )

 اكي ػػػػػػػػتد ةػػػػػػة حريػػػػػػػكبدرج م(0,01) ةػالداللػػػػ ؾى ػد مدتػػػػػف كداؿ عشػػػػػكىػػػػؾ ارتبػػػػاط طػػػػردي ضعيػػػػ( 0000)
 م كفيسا يمي الرسؼ البياني الذي يؾضح االرتباط الخظي لمعبلقة بيؽ الستغيريؽ.(72)

 الراتب والحؾافز واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 6الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

لعبلقػػػة بػػػيؽ الراتػػػب كالحػػػؾافز كاألداء با( شػػػكل االنتذػػػار الخػػػاص 6يؾضػػػح الرسػػػؼ البيػػػاني رقػػػؼ )
الؾعيفيم حيئ يتزح لشا شكل االنتذار لمستغيريؽ حػؾؿ الخػط السدػتكيؼ أف نػؾع االرتبػاط مؾجػبم مسػا 

الراتػػػػب »يؤكػػػػد كجػػػػؾد عبلقػػػػة خظيػػػػة طرديػػػػة ضػػػػعيفة بػػػػيؽ السحػػػػؾر الثػػػػاني السػػػػتبياف الرضػػػػا الػػػػؾعيفي 
 كاألداء الؾعيفي.« كالحؾافز

 :الثالثة الفرضية الجزئية نتائ  عرض وتحميل -4

الرضا  ( بيؽα 0005تؾجد عبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ) الثالثة: الجزئية الفرضية
 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. اإلدارة اإلشرافية كاألداء الؾعيفي لدى عؽ

اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق
مػؽ اسػتبياف تقيػيؼ األداء  كالدرجة الكميػة« اإلدارة اإلشرافية»الرضا الؾعيفي  السحؾر الثالئ مؽ استبياف

 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةالؾعيفي 
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244  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

 -الرضا عؽ اإلدارة اإلشرافية واألداء الؾعيفي متايرييؽ معامل االرتباط (: 32) رقؼ جدول-
 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ متغيريؽ
 الرضا عؽ
 اإلدارة اإلشرافية

 0,01داؿ عشد  72 74 0,00 **0,45

 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-
العبلقػػة بػػيؽ متغيػػر الرضػػا عػػؽ اإلدارة اإلشػػرافية كاألداء الػػؾعيفيم ( 32يؾضػػػػػػػػح الجػػػػػػدكؿ رقػػؼ )

تسثػػل  (.Sig)( كقيسػػة االنحػػراؼ السعيػػاري 0045**حيػػئ نجػػد أف معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ الستغيػػريؽ بمػػإ )
 اكي ػػػػػػػتدة ػػػػػػػة حريػػػػػػكبدرج م(0,01) الداللػػػػة ؾى ػشد مدتػػػػػف كداؿ عػػػػػردي ضعيػػػػػاط طػػػػػكىػػػػؾ ارتبػػػػ( 0000)
 م كفيسا يمي الرسؼ البياني الذي يؾضح االرتباط الخظي لمعبلقة بيؽ الستغيريؽ.(72)

 اإلدارة اإلشرافية واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 7الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

( شػػػػكل االنتذػػػػار الخػػػػاص لمعبلقػػػػة بػػػػيؽ اإلدارة اإلشػػػػرافية كاألداء 7يؾضػػػح الرسػػػػؼ البيػػػػاني رقػػػػؼ )
الؾعيفيم حيئ يتزح لشا شكل االنتذار لمستغيريؽ حػؾؿ الخػط السدػتكيؼ أف نػؾع االرتبػاط مؾجػبم مسػا 

اإلدارة »الػػػػؾعيفي يؤكػػػػد كجػػػػؾد عبلقػػػػة خظيػػػػة طرديػػػػة ضػػػػعيفة بػػػػيؽ السحػػػػؾر الثالػػػػئ السػػػػتبياف الرضػػػػا 
 كاألداء الؾعيفي.« اإلشرافية
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245  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

 :الرابعة الفرضية الجزئية نتائ  عرض وتحميل -5
الرضا  ( بيؽα 0005تؾجد عبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ) الرابعة: الجزئية الفرضية
 مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.  كاألداء الؾعيفي لدى فرص الترقية عؽ

اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق
مػؽ اسػتبياف تقيػيؼ األداء  كالدرجػة الكميػة« فػرص الترقيػة»الرضػا الػؾعيفي  السحػؾر الرابػع مػؽ اسػتبياف

 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةالؾعيفي 
 -متاير الرضا عؽ فرص الترقية واألداء الؾعيفي ييؽ االرتباطمعامل (: 33) رقؼ جدول-

 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ متغيريؽ
 الرضا عؽ
 فرص الترقية

 0,01داؿ عشد  72 74 0,00 **0,44

 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

كاألداء الػؾعيفيم حيػئ  العبلقة بيؽ متغير الرضا عؽ فرص الترقية( 33يؾضػػػػػػح الجػػػػدكؿ رقؼ )
تسثػػل  (.Sig)( كقيسػػة االنحػػراؼ السعيػػاري 0044**نجػػد أف معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ الستغيػػريؽ بمػػإ قيسػػة )

 اكي ػػػػػػػتد ةػػػػػة حريػػػػػػػكبدرج م(0,01) ةػالداللػػػ كىػػػؾ ارتبػػػػاط طػػػردي ضػػػػعيفم كداؿ عشػػػد مدػػػػتؾى ( 0000)
 م كفيسا يمي الرسؼ البياني الذي يؾضح االرتباط الخظي لمعبلقة بيؽ الستغيريؽ.(72)

 فرص الترقية واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 8الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-
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246  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

( شكل االنتذار الخاص لمعبلقة بيؽ فػرص الترقيػة كاألداء الػؾعيفي 8يؾضح الرسؼ البياني رقؼ )
حيئ يتزح لشا شكل االنتذار لمستغيريؽ حؾؿ الخط السدتكيؼ أف نؾع االرتباط مؾجبم مسا يؤكد كجػؾد 

كاألداء « فػػػرص الترقيػػػة»عبلقػػػة خظيػػػة طرديػػػة ضػػػعيفة بػػػيؽ السحػػػؾر الرابػػػع السػػػتبياف الرضػػػا الػػػؾعيفي 
 الؾعيفي.

 :الخامدة الفرضية الجزئية نتائ  عرض وتحميل -6

( بػيؽ α 0005تؾجػد عبلقػة ذات داللػة إحرػائية عشػد مدػتؾى الداللػة ) الخامدـة: الجزئيـة الفرضـية
 كاألداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. زمبلء العسلالرضا عؽ 
اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق

مػؽ اسػتبياف تقيػيؼ األداء  كالدرجػة الكميػة« زمػبلء العسػل»الرضػا الػؾعيفي  السحؾر الخامس مػؽ اسػتبياف
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةالؾعيفي 
 -متاير الرضا عؽ زمالء العسل واألداء الؾعيفي معامل االرتباط ييؽ(: 34) رقؼ جدول-

 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ متغيريؽ
 الرضا عؽ
 زمبلء العسل

0,52** 0,00 74 72 
داؿ عشد 

0,01 
 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

العبلقة بيؽ متغير الرضا عػؽ زمػبلء العسػل كاألداء الػؾعيفيم حيػئ ( 34يؾضػػػػػػح الجػػػػدكؿ رقؼ )
تدػاكي  (.Sig)( كقيسػة االنحػراؼ السعيػاري 0052**نجد أف معامل االرتبػاط بػيؽ الستغيػريؽ بمػإ قيسػة )

 اكي ػػػػػػتدة ػػػػػػة حريػػػػػػ( كبدرج0,01) الداللػػػػػػة تؾى ػػػػػػد مدػػػػػػطم كداؿ عشػػػػػػػكىػػػػؾ ارتبػػػػاط طػػػػردي متؾس( 0000)
 م كفيسا يمي الرسؼ البياني الذي يؾضح االرتباط الخظي لمعبلقة بيؽ الستغيريؽ.(72)
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 زمالء العسل واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 9الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

( شكل االنتذار الخاص لمعبلقػة بػيؽ زمػبلء العسػل كاألداء الػؾعيفي 9يؾضح الرسؼ البياني رقؼ )
حيئ يتزح لشا شكل االنتذار لمستغيريؽ حؾؿ الخط السدتكيؼ أف نؾع االرتباط مؾجبم مسا يؤكد كجػؾد 

كاألداء « بلء العسػػلزمػ»عبلقػة خظيػػة طرديػة متؾسػػظة بػيؽ السحػػؾر الخػامس السػػتبياف الرضػا الػػؾعيفي 
 الؾعيفي.

 :الدادسة الفرضية الجزئية نتائ  وتحميل عرض -7

( بػػيؽ α 0005تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة ) الدادســة: الجزئيــة الفرضــية
مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع  العؾامػػػل الذخرػػػية كاالجتساعيػػػة كاألداء الػػػؾعيفي لػػػدىالرضػػػا عػػػؽ 

 الذباب كالرياضة. 
اسػتجابة السػدراء عمػى  درجػة بػيؽ االرتبػاط بيرسػؾف  معامػل حدػاب تؼ الفرضية صحة مؽ لمتحقق

مػؽ  كالدرجػة الكميػة« العؾامػل الذخرػية كاالجتساعيػة»الرضػا الػؾعيفي  السحػؾر الدػادس مػؽ اسػتبياف
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةاستبياف تقييؼ األداء الؾعيفي 

 متاير الرضا عؽ العؾامل الذخرية واالجتساعية واألداء الؾعيفيييؽ  معامل االرتباط(: 35) رقؼ جدول
 مدتؾى الداللة  (df)درجة الحرية (N)العدد  (.Sig) (rاألداء الؾعيفي ) العبلقة بيؽ متغيريؽ

العؾامل الرضا عؽ 
 الذخرية كاالجتساعية

داؿ عشد  72 74 0,00 **0,58
0,01 

 - V25 .SPSSالـ  ومخرجات العيشة أفراد إجابات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-
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العبلقػػػة بػػػيؽ متغيػػػر الرضػػػا عػػػؽ العؾامػػػل الذخرػػػية كاالجتساعيػػػة ( 35يؾضػػػػػػػػػح الجػػػػػػػدكؿ رقػػػؼ )
( كقيسػػػػػة االنحػػػػػراؼ 0058**كاألداء الػػػػؾعيفيم حيػػػػػئ نجػػػػػد أف معامػػػػػل االرتبػػػػػاط بػػػػػيؽ الستغيػػػػػريؽ بمػػػػػإ )

( 0,01) الداللػػػػة كىػػػػؾ ارتبػػػػاط طػػػػردي متؾسػػػػط كداؿ عشػػػػد مدػػػػتؾى ( 0000تدػػػػاكي ) (.Sig)السعيػػػػاري 
م كفيسػػػا يمػػػي الرسػػػؼ البيػػػاني الػػػذي يؾضػػػح االرتبػػػاط الخظػػػي لمعبلقػػػة بػػػيؽ (72) تدػػػاكي كبدرجػػػة حريػػػة 
 الستغيريؽ.

 العؾامل الذخرية واالجتساعية واألداء الؾعيفي(: االرتباط الخظي لمعالقة ييؽ 10الرسؼ البياني رقؼ )

 
 - V25 .SPSSالـ  مخرجات عم  باالعتساد الباحث إعداد السردر: مؽ-

العؾامػػػػػل الذخرػػػػػية ( شػػػػػكل االنتذػػػػػار الخػػػػػاص لمعبلقػػػػػة بػػػػػيؽ 10يؾضػػػػػح الرسػػػػػؼ البيػػػػػاني رقػػػػػؼ )
كاألداء الػػؾعيفيم حيػئ يتزػػح لشػا شػػكل االنتذػار لمستغيػػريؽ حػؾؿ الخػػط السدػتكيؼ أف نػػؾع كاالجتساعيػة 

كجػؾد عبلقػة خظيػة طرديػة متؾسػظة بػيؽ السحػؾر الدػادس السػتبياف الرضػا االرتباط مؾجبم مسػا يؤكػد 
 كاألداء الؾعيفي.« العؾامل الذخرية كاالجتساعية»الؾعيفي 
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 :خالصــــــــــــــة

باسػتخداـ برنػامج لجػة اإلحرػائية عسميػات السعا خػبلؿ مػؽ جسعشاىػا التػي السعظيػات بيشػت لقػد
V25 .SPSS ؾؼػػػػسسيرن-ؾركؼػار كؾلسؾغػػػػػػاختببكيامشػػػػػػػػا بم بدايػػة الدراسػػػػة عيشػػةات أفػػراد ػػػػػػػػػػػالستجاب     
(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test م كتؾصػػػمشا) إلػػػى أف بيانػػػات مػػػؽ خبللػػػو

 الدراسة تخزع لمتؾزيع الظبيعي.
السدراء استجابة  درجة بيؽ (r) االرتباط بيرسؾف  معامل حداب تؼ الفرضيات صحة مؽ لمتحققك 

مؽ استبياف تقييؼ األداء الؾعيفي  الدرجة الكمية كل عمى حدى معالرضا الؾعيفي  عمى محاكر استبياف
( 30)رقػػؼ: كحدػػب مػػا تؾضػػحو الجػػداكؿ مػػؽ م لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة

)طبيعػػػػػػػػة كعػػركؼ بػػيؽ مختمػػف عؾامػػل الرضػػا الػػؾعيفي ارتباطيػػة طرديػػة تؾجػػد عبلقػػة  فننػػو م(35إلػػى )
العسػػػػػػػػلم كالراتػػػػػػػػب كالحػػػؾافزم كاإلدارة اإلشػػػرافيةم كفػػػرص الترقيػػػةم كزمػػػبلء العسػػػلم كالعؾامػػػل الذخرػػػية 

م كقػػد تػػؼ تػػدعيؼ كاألداء الػػؾعيفي لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة كاالجتساعيػػة(
بػيؽ  االرتبػاط الخظػي لمعبلقػةالتؾزيػع التكػراري ك  مشحشػىمتسثمػة فػي مختمف البيانات بالرسػؾمات البيانيػة 

 الستغيرات.
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 :تسييــــــــــــــد

 ىػذا قم نتظػرؽ فػيػػػالداب لػالفرػ فػي ةػالدراسػ إلييػا تػتؾصمػ التػي جػشتائػال لػػػكتحمي عػرض دػبعػ

 اػػػػػػا عمييػػػدنػات التػي اعتسػػػػة كالفرضيػػػػػر الشغريػػػؾء األطػالشتػائج عمػى ضػتمػ  مشاقذة كتفدير إلى الفرل

فػػػػي  ةػػػػػػػالدابقكاألبحػػػػػػػػػػاث  اتسػػػػػػػػػػػاكالدر  شغريػػػػػػػات السعرفيػػػػػػػػػةالف ػػػػػػمختم مػػػػع اػػػػػػػػتيم كمقارناػػػػػػػػػػػػفػػػػي دراستش

لدراسػػة التػػي تػػؼ عػػرض نتػػائج اثػػؼ نتظػػرؽ إلػػى م اػػػػػػخػػتبلؼ معياالأك  التؾافػػقة مػػدى ػػػػلسعرف السؾضػػػػػػػػػػػػؾعم

التػػي يسكػػؽ أف تفيػػد فػػي تظػػؾير الدراسػػة  تم ككػػذلػ تقػػديؼ جسمػػة مػػؽ التؾصػػيات كاالقتراحػػاالتؾصػػل إلييػػا

 فع كالفائدة عمى السدراء كمؾعفي قظاع الذباب كالرياضة.مدتكببلم كتعؾد بالش
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 :األول  الفرضية الجزئية نتائ  مشاقذة وتفدير -1
تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة األكلػػى افترضػشا أنػػو  الجزئيػػة فػي الفرضػػية

(0005 α بػػيؽ ) لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت كاألداء الػػؾعيفي طبيعػػة كعػػركؼ العسػػل الرضػػا عػػؽ
أنػو تؾجػد عبلقػة ارتباطيػة دالػة تبػيؽ لشػا  اإلحرػائية الدراسػةنتػائج  خػبلؿ م كمؽقظاع الذباب كالرياضة

 .مؾجبة
طبيعػػػة بعػػػد القائسػػػة بػػػيؽ الرضػػػا عػػػؽ القؾيػػػة كيعػػػزك الباحػػػئ الشتػػػائج الحاليػػػة الػػػى طبيعػػػة العبلقػػػة 

كحدػػػػب  مشذػػػآت قظػػػاع الذػػػػباب كالرياضػػػةؤسدػػػػات كمكاألداء الػػػػؾعيفي لػػػدى مػػػدراء مكعػػػركؼ العسػػػل 
الدراسة االسػتظبلعية كبحكػؼ احتكاكشػا مػع عػدة زمػبلء فػي القظػاع كقظاعػات أخػرىم الحغشػا أف قظػاع 

فػي مجػاؿ مؤسدات حكؾميػة عؽ العسل في إدارة مؽ عدة نؾاحي بذكل كبير يختمف الذباب كالرياضة 
م كالذػريحة محػيط العسػلالشذػاطات ك  عيػةفػي نؾ  مغايرم كيرجع االختبلؼ عمى سبيل السثاؿ ال الحرػر

فرصػػة فػػي  يػػؼالؾعيفػػة تتػػيح لكبػأف  ممحػػيط العسػػلحيػػئ يؤكػػد السػػدراء عػؽ رضػػاىؼ عػػؽ  مالسدػتقظبة لػػو
 التؾزيع الزمشي لمعسل مشاسػبم ك الذخرية ىؼتظبيق أفكار م ك اإلبداع في العسلم ك اكتداب ميارات جديدة

 ليؼ.
إليو كل  تفديره لمشتائج الحالية حيئ يتفق مع ما أشاركعمى ىذا األساس يسكؽ أف يعزز الباحئ 

تؾصػػمت إلػػى كجػػؾد ارتبػػاط بػػيؽ سػػاعات العسػػل كقػػدرة  التػػي" يريدــمردراسػػة " فػػي" ميــروحك يؾرغــدة" مػػؽ
األداء كالرضػػػا الػػػؾعيفيم فكمسػػػا كانػػػت سػػػاعات العسػػػل مشاسػػػبة كػػػاف األداء مرتفعػػػام ككمسػػػا كانػػػت غيػػػر 

 1.لفي العستتأثر قدرة الفرد كرغبتو مبلئسة 
مػؽ مقػر الدػكؽ كالؾصػؾؿ لػو بكػل  معغسيػؼ قرب مكػاف عسػل يعبر السدراء عؽ رضاىؼ عؽ كسا
ا ػة الرضػػػػػػػػد درجػػػػػدة فػػػي تحديػػػػػة الجيػػػػػل الساديػػػػػة العسػػػػػػاـ بيئػػػػػلػػػى اسيإ الفيـــد"" م ىػػػذا مػػػا يؤكػػػدهسػػػيؾلة
لذلػ تديؼ بيئة العسل الجيدة  حيئ يتأثر أداء الفرد بانظباعاتو عؽ بيئة عسمو كتفاعمو معيام ميػالؾعيف

 2نتاجيتيا.إدارة ك في تشسية الدافع لمعسل كتقميل األخظاءم كرفع مدتؾيات الجؾدةم كزيادة أداء اإل

                                                        
 . 60مدعؾد بؾرغدة   كميركح عبد الؾىابم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 -بتررؼ-. 53سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  2
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" الذــاللكحدػػب "كقػػد سػػجمشا رضػػا السػػدراء لتساشػػي كعيفػػتيؼ مػػع احتياجػػات الذػػباب كالرياضػػةم 
 1في العسل. االستسراريأتي الرضا عؽ محتؾى الؾعيفة كتمبيتيا الحتياجات السؾعف مؽ بيؽ أسباب 

لم كفػي العسػ بػأداء الخاصػة كاإلمكانيػات الؾسػائل تػؾفرغيػر أنشػا الحغشػا عػدـ رضػا السػدراء عػؽ 
يدػاعد ل مسػا ػػػعمػى أف تػؾفير عػركؼ عسػل مشاسػبة يػؤدي إلػى تييئػة جػؾ العس" ىاشـؼ" يؤكػدىذا الذأف 
كمسا ا العاملم كبالتالي انخفاض معدالت الغياب كالحؾادث كاإلصاباتم ك ػرضك اج ػاءة اإلنتػعمى رفع كف

 2كاف االستعداد إيجابيا كمسا يتحدؽ أداؤه الؾعيفي.
 ات الدابقة التالية:دراسالفي ىرا مر ما أشارت إليو نتائ   تفق الباحثيو 

 عػػؽ الرضػػا بػػيؽ طرديػػة عبلقػػة تؾصػػمت إلػػى كجػػؾدالتػػي ( 2008)مدــعؾد يؾرغــدة دمحم،  دراسػػة
 كمسػا أنػو ذلػػ (م يعشػي0.01لداللػة )ى امدػتؾ  عشػد الكمػي كاألداء محػاكره بجسيع كاألداء لعسلؼ اعرك 
أىسيػة الرضػا الػؾعيفي  مػا يغيػر األداءم كىػؾ مدػتؾى  ارتفػع العسػل عػركؼ عػؽ الرضػا مدػتؾى  ارتفػع

 .كعبلقتػو باألداء
 كدكرىػا العسػل بيئة عركؼ التي تؾصمت إلى أىسية( 2015دم بذير، آ)لؾسف حدؽ دراسة ك 
 العسػل بيئػة عػركؼ متغيػر أىسيػة عمػى عيشػة دراسػتو مفػردات مؾافقػة عمػى دلػت األداءم كالتي زيادة في
أف ىشالػ اىتساـ كبير مؽ اإلدارة بالشغافة مؽ ذات الدراسة أكضحت م كسا بالسؤسدات األداء في كدكره

 مبلئؼ لمعسل.أجل تؾفير جؾ 
إلػى تػؾفر عامػل  خمرػتالتػي ( 2011)مش  دمحم عبد الدـالم خميـل،  دراسةنتائج  كسا نتفق مع

كقػػد بسديريػػة الذػػباب كالرياضػػة بسحافغػػة اإلسػػكشدريةم  لػػدى العػػامميؽعػػؽ عػػركؼ كبيئػػة العسػػل  الرضػػا
ية كمعػايير مؾضػؾععسميػة تقػؾيؼ األداء عمػى أسػس ل اإلدارة تؾصمت ذات الدراسة أيزا إلى عدـ اعتساد

م كىػذه الخظػؾة حدػب رأي الباحػئ قػد تػؤثر بذػكل كبيػر مدػتكببل فػي كاضحة كمعركفة لجسيػع العػامميؽ
 عدـ تحقيق الرضا الؾعيفي لمعامميؽ في مديريات الذباب كالرياضة.

ــد،  دراسػػةكقػػد بيشػػت  العػػامميؽ فػػي أف السذػػرفيؽ الرياضػػييؽ  (2012)بذــير حدــام وقالتــي لزي
سػشة  30)كانؾا أكثر رضا مؽ زمبلئيؼ في الفئتيؽ األخرييؽ  (سشة 40أكثر مؽ )ر سشا األكب الجامعات
 .في مجاؿ عركؼ العسل كطبيعتو (سشة 40-31)ك (فسا دكف 

                                                        
 .117خالد أحسد الذبلؿم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 -بتررؼ–. 109-108عادؿ عبد الرزاؽ ىاشؼم مرجع سبق ذكرهم ص.ص  2
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شػعؾر السػؾعفيؽ بسدػتؾى متؾسػط إلػى  (2002، سيف يؽ صـالح الـدلبحي) دراسةتؾصمت كقد 
تػػػؾافر الفػػػرص ك مػػػؽ الرضػػػا عػػػؽ الستغيػػػػػػػرات التاليػػػػػػػة: تحقيػػػق كإشػػػباع الؾعيفػػػة لمظسؾحػػػات الذخرػػػيةم 

الفػػرص الستاحػػة لمتجديػػد ك م ص الستاحػػة لمكيػػاـ بأعسػػاؿ متشؾعػػةالفػػر ك الكتدػػاب ميػػارات جيػػدة فػػي العسػػلم 
 .ػلسالعكاإلبداع في مجاؿ 
 الرضػا مدػتؾى  بػيؽ عبلقػة كجػؾدإلػى  (2002ي، الذـير  ةحيـ  يـؽ عمـي) دراسػةكسػا خمرػت 

م كقد تؾصل اإلنتاجية زادت الرضا زاد كمسا أي طرديةم عبلقة ىذه العبلقة ماإلنتاجية كمدتؾى  الؾعيفي
 .الرضا حاالت تقميل عمى يعسل مسا الجسارؾ مرمحة في العسل سحيطب اإلنتاجية تأثرأيزا إلى 

 :ما تؾصم  إليو مر الفرضية ىره تتعارض
عػػدـ رضػػا مػػؤطري الشذػػاط  التػػي تؾصػػمت إلػػى( 2011)مدــعؾد يؾرغــدة دمحم وآخــرون،  دراسػػة

البػػدني كالرياضػػي لػػذكي االحتياجػػات الخاصػػة عػػؽ معغػػؼ عؾامػػل الرضػػا الػػؾعيفيم كمػػؽ بيشيػػا عػػركؼ 
الؾسػائل متعمقػة بػالحجؼ الزمشػي كتػؾفير صػاحب الدراسػة عسميؼم كاألسباب الراجعة لذلػ حدب الباحػئ 

 كتغيير البرامج كالسشاىج.
أسػػػاتذة التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية لمتعمػػػيؼ  أف التػػػي بيشػػػت( 2009العر ـــاوي ســـحشؾن، )دراسػػػة ك 
 ةػػػػػفػػي حيػػاتيؼ السيشيػػة برػػفة عاما ػػػػػػػػػؽ كعيفيػػػػػػػػػغيػػر راضيي مبعػػض كاليػػات الغػػرب الجزائػػري فػػي الثػػانؾي 

 بالدمب في مردكد عسميؼ.يؾاجيؾف ضغؾطات ميشية تشعكس عمييؼ ك 
تؾجػد القائمػة:  لمدراسػة األكلػى الجزئيػة الفرضػية أف الباحػئ يػرى  ذكػره سػبق مػاكػل  عمػى بشػاءا

طبيعػػة كعػػركؼ العسػػل الرضػػا عػػؽ ( بػػيؽ α 0005عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة )
 تحققت.قد مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم  كاألداء الؾعيفي لدى

 :الثانية الفرضية الجزئية نتائ  مشاقذة وتفدير -2
تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة الثانيػػة افترضػػشا أنػػو الجزئيػػة فػػي الفرضػػية 

(0005 α بػػيؽ الرضػػا عػػؽ الراتػػب كالحػػؾافز كاألداء الػػؾعيفي لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع )
 .أنو تؾجد عبلقة ارتباطية دالة مؾجبةتبيؽ لشا  اإلحرائية الدراسة خبلؿ نتائج م كمؽالذباب كالرياضة

الراتػػب كالحػػؾافز كيعػػزك الباحػػئ الشتػػائج الحاليػػة الػػى طبيعػػة العبلقػػة القائسػػة بػػيؽ الرضػػا عػػؽ بعػػد 
فقػػػػد الحغشػػػػا أف مػػػػدراء ؤسدػػػػات كمشذػػػػآت قظػػػػاع الذػػػػباب كالرياضػػػػةم كاألداء الػػػػؾعيفي لػػػػدى مػػػػدراء م
يتشاسػػب مػػػع ال  الػػذي اب كالرياضػػة غيػػر راضػػييؽ عػػؽ الراتػػب الذػػيري مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػب
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خػارج قظػاع  بسػا يتقاضػاه زمبلئيػؼ أك مقارنػة بالجيػد السبػذكؿ فػي العسػل ماالحتياجات الزػركرية لمحيػاة
م كيذػتكؾف غير كافيػة الحؾافز السقدمة لمسؾعفيؽ في قظاع الذباب كالرياضةم ككذلػ الذباب كالرياضة

مػػؽ عػػدـ ضػػساف تكػػافؤ الفػػرص بػػيؽ جسيػػع السػػؾعفيؽم كعػػدـ تػػؾفر الفػػرص لمحرػػؾؿ عمػػى مزايػػا ماديػػة 
 .عؽ خدمات الزساف االجتساعيضاىؼ ر عدـ يعبركف عؽ  كساكمعشؾية أخرىم 

 اإلطػار أدبيػات كعمػى ىػذا األسػاس يسكػؽ أف يعػزز الباحػئ تفدػيره لمشتػائج الحاليػة مػؽ خػبلؿ
 الرضػا إلػى يؤديػاف الراتػب كالحػؾافز أف إلػى عامػة ختمػف الدراسػات كبرػفةم تذػير الشغػريم حيػئ

 الحالػة اسػتقرار يعشػي العػامميؽم مسػا لػدى كالسعشػؾي  السػادي السدػتؾى  اشػباع مػؽ يحققانػو لسػا الػؾعيفي
 أدائيؼ الؾعيفي. عمى يشعكس باإليجاب كبذكل مباشر الذي األمر الشفديةم

شغريػػػة اإلدارة العمسيػػػة الشتػػػائج الحاليػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ تبشيػػػو لكبيػػػذا الرػػػدد فػػػنف الباحػػػئ فػػػي تفدػػػيره 
 العسل صاحب مؽ العامل يظمبو ما التي تشظمق مؽ افتراض أساسو أف أىؼ "تالمؾر فريدريػلراحبيا "

تؾصػل التػي تكمفػةم ك  بأقػل اإلنتػاج العسل ىػؾ زيػادة صاحب يظمبو ما األجرم في حيؽ أف أىؼ زيادة ىؾ
الشتائج أىسيا االىتساـ أكثر بزيادة األجر كالحؾافز كالسكافػآت الساديػة التػي لى مجسؾعة مؽ إمؽ خبلليا 

 كالعساؿ. العسل صاحب مؽ لكل األداء عؽ االرتياح كالرضا إلى تؤدي
" أنػو ال بػد عمػى اإلدارة مػؽ اسػتخداـ أسػاليب تحفيزيػة محسؾد عبـد الؾاحـدفي نفس الدياؽ يؤكد "

مكافػػأة نتيجػػة أدائػػو عسػػل مػػام فننػػو سػػيحاكؿ تكػػرار ىػػذا  مختمفػػة حيػػئ أف العامػػل عشػػدما يحرػػل عمػػى
مجسؾعػة مػؽ كيعظػي  1ممسؤسدػة أك السشذػأةالدمؾؾ فػي السػرات القادمػة كمػؽ ثػؼ زيػادة االنتسػاء كالػؾالء ل

أمثمة الحؾافز كاإلعبلف عؽ مجيؾدات العامميؽ السسيزيؽم كإرساؿ الستسيزيؽ في بعثات تعميسيػة  الخبراء
 2كتدريبيةم كالرحبلت السجانيةم كالترقيات االستثشائية.

" أف العامػل السػادي يعتبػر مػؽ أىػؼ العؾامػل السػؤثرة عمػى رضػا الحريري يتزح مسا سبق كحدب "
كاألجػػؾر كسػػيمة ميسػػة إلشػػباع حاجػػات  مكالحػػؾافز مبػػات كالسكافػػآتالسؾعفيػػػػؽم حيػػئ تعتبػػر زيػػادة السرت

األفراد كتحقيق رابات السؾعفيؽم فكمسا زاد مدتؾى الدخل أدى إلى زيػادة رضػا السػؾعفيؽ عػؽ األعسػاؿ 

                                                        
 -بتررؼ–. 83م مرجع سبق ذكرهم ص عبد الؾاحد صديقمحسؾد  1
 -بتررؼ–. 246-245ص.ص مجسؾعة خبراءم مرجع سبق ذكرهم  2
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عشػد زيػادة العؾائػد يػزداد األداء  أنػو "الدامرائيتزيف "ك  1التي يقؾمؾف بيا في السؤسدة السشتسيؽ إلييام
 2فالزيادة ىي نتيجة مباشرة لمعؾائد.كالرضا 

 :ما أشارت إليو نتائ  الدراسات الدابقة التاليةعم  ضؾء كل ما سبق نتفق مر 
 بػيؽ إحرائيػػػػة داللػػػػة ذات عبلقػة تؾجػد التػي أشػارت أنػو( 2008)مدعؾد يؾرغدة دمحم،  دراسػة
 (م كيرجػع الباحػئ ذلػػ0001مدتػػػػػػػػػػػػؾى ) عشػد الكمػي األداء كاألداء محػػػاكر ككػػػل األجػػػػػػر عػؽ الرضػػػػػا
 االجتساعيػة السكانػة تحقيػق مػؽ يسكشػو كسػا الفيزيؾلؾجيػةم العامػل حاجػات تحقيػق فػي األجػر أىسيػة إلى

 مػؽ تسكشػو جيػدة نفدػية حالػة في العامل تجعل الحاجات تحقيق إلى الشفديةم كالتؾصل عركفو كتحديؽ
 السكانػة تعزيػز فػي كدكره األجػر أىسيػة أىسمػت إذا يحػدث قػد كالعكػس مػردكدهم كتحدػيؽ لعسمػو التفػرغ

 لمعامل. االجتساعية
في أف مدػتؾى  (2012)بذير حدام وقالتي لزيد،  دراسةكنتفق مع الشتيجة التي تؾصمت إلييا 

 الرضا الؾعيفي كاف مشخفض في مجاؿ الراتب كالسكافآت.
ـــاوي ســـحشؾن،  نتفػػػق مػػػع دراسػػػة شػػػعؾر السػػػؾعفيؽ بسدػػػتؾى إلػػػى تؾصػػػمت التػػػي  (2009)العر 

 مشخفض مؽ الرضا عؽ الستغيرات التالية: الربط بيؽ أداء السؾعف كالحؾافز كالعؾائد التي تعظى لو.
التي خمرػت إلػى ( 2002)سيف يؽ صالح الدلبحي،  كسا نتفق مع ما أشارت إليو نتائج دراسة

الرضػػػا عػػػؽ الركاتػػػب كاألداء ( بػػػيؽ 0,05كجػػػؾد عبلقػػػة طرديػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية بسدػػػتؾى معشؾيػػػة )
الػػؾعيفيم رغػػػؼ شػػػعؾر السػػؾعفيؽ بسدػػػتؾى متؾسػػػط مػػؽ الرضػػػا عػػػؽ: كفايػػػػػػػػة الراتػػػب الذػػػيريم كمبلئسػػػة 
الراتػػػػػب مػػػػػع السجيػػػػػؾدم كتحقيػػػػػق كإشػػػػػباع الؾعيفػػػػػة لمظسؾحػػػػػات الذخرػػػػػيةم كتقػػػػػدير اإلدارة إلنجػػػػػازات 

فض مػػػؽ الرضػػػا عػػػؽ الػػػربط بػػػيؽ أداء العامميػػػػػػػػػػػؽم بيػػػد أنػػػو كػػػاف ىشالػػػػ شػػػعؾر السػػػؾعفيؽ بسدػػػتؾى مػػػشخ
 السؾعف كالحؾافز كالعؾائد التي تعظى لو.

 عبلقػة التػي خمرػت إلػى نفػس الشتيجػة أف ىشالػػ (2015دم بذـير، آ)لؾسـف حدـؽ  كدراسػة
 العالي. التعميؼ مؤسدات في العامميؽ كاألداء الؾعيفي لدى الحؾافز نغاـ بيؽ إحرائية داللة ذات

                                                        
م ص.ص 2016م شػػركة دار األكػػاديسيؾف لمشذػػر كالتؾزيػػعم األردفم 1م ط إدارة األفــراد الحدلثــة  سػػركر الحريػػريم  1

 -بتررؼ–. 168-169
 .251نبيية صالح الدامرائيم مرجع سبق ذكرهم ص  2
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ير الحػؾافز عمػى الدػمؾؾ كاألداء فػي أف الحػؾافز تقمػل مػؽ معػدؿ دكراف تػأث أف "الفيد"حيئ يؤكد 
العسلم كتجذب العشاصر السؤىمة باعتبار أنيا تؤثر في دافعية الفػػردم كبالتالي مؽ الديل استغبلليا في 
جذب ىذه العشاصػرم كسػا يتجػو األفػراد بذػكل دائػؼ إلػى الظريػق الػذي يحقػق ليػؼ السكافػأةم كبالتػالي فػنف 

 1فز يعتبر دافعا لؤلداء.الحا
عػػدـ رضػػا مػػؤطري الشذػػاط ( 2011)مدــعؾد يؾرغــدة دمحم وآخــرون، كقػػد أعيػػرت نتػػائج دراسػػة 

البػػدني كالرياضػػي لػػذكي االحتياجػػات الخاصػػة عػػؽ معغػػؼ عؾامػػل الرضػػا الػػؾعيفيم كمػػؽ بيشيػػا عػػركؼ 
 أجؾرىؼ.

عػػػدـ رضػػػا األسػػػتاذ الجػػػامعي عػػػؽ األجػػػؾر  (2008)جبـــارة ســـامية، كسػػػا بيشػػػت نتػػػائج دراسػػػة 
كالحػػؾافز السقدمػػة فػػي الجامعػػة الجزائريػػة كىػػذا مسػػا يػػؤثر عمػػى أدائػػو الػػؾعيفيم كىػػذا مػػا يتؾافػػق حدػػب 

 الباحثة مع نسؾذج إدكارد لؾلر.
إشػباع أك كجؾد  في عدـ( 2011)مش  دمحم عبد الدالم خميل،  دراسة كختاما نتفق مع ما نتيجة

مسػا يػؤثر سػمبا عمػى الرضػا  لعػامميؽ بسديريػة الذػباب كالرياضػة بسحافغػة اإلسػكشدريةاكتفاء مالي لػدى ا
 الؾعيفي لمعامميؽ.

تؾجػد عبلقػة ذات القائمػة:  لمدراسػة الثانيػة الجزئيػة الفرضػية أف الباحػئ يػرى  سػبق مػا عمػى بشػاءا
 كاألداء الػؾعيفي لػدى( بيؽ الرضػا عػؽ الراتػب كالحػؾافز α 0005داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )

 قد تحققت.مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم 

 :الثالثة الفرضية الجزئية نتائ  مشاقذة وتفدير -3
تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة الثالثػػة افترضػػشا أنػػو الجزئيػػة فػػي الفرضػػية 

(0005 α بػػيؽ الرضػػا عػػؽ اإلدارة اإلشػػرافية لػػدى مػػدراء ) مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة
 .أنو تؾجد عبلقة ارتباطية دالة مؾجبةتبيؽ لشا  اإلحرائية نتائج الدراسة خبلؿ م كمؽكآدائيؼ الؾعيفي

اإلدارة اإلشػػػرافية كاألداء بعػػػد كيعػػػزك الباحػػػئ الشتػػػائج الحاليػػػة لقػػػؾة ىػػػذه العبلقػػػة بػػػيؽ الرضػػػا عػػػؽ 
ؤسدات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةم لسػا ليػا مػؽ صػمة كعبلقػة مباشػرة فػي الؾعيفي لدى مدراء م

التعامػػػػػل مػػػػػع السػػػػػؾعفيؽ بأسػػػػػمؾب ديسقراطػػػػػيم مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ تفيػػػػػؼ اإلدارة لغػػػػػركؼ كاحتياجػػػػػات العسػػػػػػػػاؿ 
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كمذػػاركتيؼ فػػي اتخػػاذ القػػراراتم كسػػا يعسػػل مػػديرك السؤسدػػات الذػػبانية كالسشذػػآت الرياضػػية عمػػى تقػػدير 
كجيؾد السؾعفيؽ في قظاع الذباب كالرياضةم كيدعؾف لمتؾجيو كاإلرشاد مع تقبل الشقد أعساؿ كابداعات 

مؽ طرؼ بكية السؾعفيؽم كيذيد لمسدراء بالكفاءة في اتخاذ القراراتم مع تدجيل ندبة غير راضية عؽ 
 االنراؼ في معاممة جسيع السؾعفيؽ عمى مدتؾى القظاع.

 العبلقػات اإلندػانية شغريػةائج الحاليػة مػؽ خػبلؿ تبشيػو لكبيذا الردد فنف الباحػئ فػي تفدػيره الشتػ
 "          ن ليـــؾ كيـــرت" بيػػػا قػػػاـ التػػػيىػػػذه الشغريػػػة  دراسػػػات أىػػػؼ م كمػػػؽ بػػػيؽ"التـــؾن مـــالؾلرػػػاحبيا "

(Kurt Lewin) األفزػلم  األسػمؾب ىػؾ الػديسقراطي الكيػادة أف أسػمؾب إلػى خبلليػا مػؽ تؾصػل كالتػي
 1الجيد. األداء عمى تحفيز السرؤكسيؽ في كأثرىا اإلدارة في السذاركة أىسية عؽ دراستو كذفت كسا

فػي أف نسػط الكيػادة كاإلشػراؼ أك اإلدارة فػي السؤسدػة يمعػب دكر  "الفيـدكىذا يتفق مع مػا ذكػره "
كبير في تحديػد درجػة الرضػا الػؾعيفي لمعػامميؽم حيػئ أف القائػد الػؾاعي الػذي يدقػدر عسػل األفػراد كييػتؼ 

دتؾى رضا العػامميؽ معػوم بعكػس السذػرؼ الستدػمط الػذي ييػتؼ بالعسػل أكال كأخيػرا كال يقػدر بيؼ يرتفع م
عػػركؼ األفػػراد كال ييػػتؼ بيػػؼم كلكػػؽ ذلػػػ يػػرتبط بستغيػػرات أخػػرى ليػػا تػػأثير فػػي عسميػػة الرضػػام فقػػد ييػػتؼ 
راؼ القائػػػد بالعامػػػل لدرجػػػة التػػػدليل فيحػػػدث انخفػػػاض فػػػي األداء كاالنتاجيػػػة ككػػػذلػ العكػػػسم فػػػنف االشػػػ

 2الستدمط يجعل العامميؽ يخافؾف كيعسمؾف كيشتجؾف أكثر رغؼ عدـ الرضا.
" الػذي أكػد بػأف نسػط الكيػادة اإلداريػة الستبػع فػي السؤسدػات يعكػس الحريـري "كسا نتفق أيزػا مػع 

درجة رضا السؾعفيؽ كالعامميؽم فالسدير الديكتاتؾري يذعر السؾعفؾف لديو بكبت حريتيؼ مسا تقل درجة 
األعساؿ في السؤسدات السشتدبيؽ ليام بيشسػا يتفػاءؿ كثيػرا السؾعفػؾف الػذيؽ تكػؾف اإلدارات  رضاىؼ عؽ

 3السدئؾلة عشيؼ تتبع الشغاـ الديسقراطي أك الذؾري.
 عم  ضؾء كل ما سبق تتفق ىره الفرضية مر ما تؾصم  إليو:

 كييػتؼ العامػلم كالء لكدػب يدػعى الػذي السذػرؼ أف إلػى تؾصػمت التػي "وزمالئو ليكرت"دراسػة 
 متسيػز أداء تقػديؼ إلػى بػو يػؤدي مسػا كبسذػاكمو كمذػاعرهم بػو يحػس مرؤكسػو يجعػل كمذػاكمو بقزػاياه
 السعامبلت. ىذه مثل عؽ رضاه عؽ ليعبر

                                                        
م األكاديسيؾف لمشذر كالتؾزيعم عسػافم 1م ط فدية والدمؾكيةقؾاعد التحميل الشفدي والسعالجة الشم الحريري سركر    1

 -بتررؼ–. 401م ص 2016األردفم 
 -بتررؼ–. 55–54سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص. ص  2
 -بتررؼ–. 170-169مرجع سبق ذكرهم ص.ص م إدارة األفراد الحدلثة  سركر الحريريم  3
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 عبلقػة كجػؾد( 2008)مدـعؾد يؾرغـدة دمحم،  كسػا نتفػق أيزػا مػع مػا أشػارت إليػو نتػائج دراسػة
 باسػتثشاء كمحػاكره كاألداء اإلشػراؼ عػؽ الرضػا بػيؽ (0.01مدػتؾى ) عشػد إحرػائية داللػة ذات طردية
 التقؾيؼ.

 ارتباطية عبلقة التي تؾصمت إلى كجؾد (2016)شرفي عامر، دراسة نتائج كيتفق الباحئ مع 
 لمقائػد كػاف فكدمَّسػا الرياضػيةم السشذػآت فػي العػامميؽ لػدى الػؾعيفي كالرضػا الكيػادة بػيؽ إحرػائيا دالػة
مبي التأثير دكف  األزمات مع التَّعامل في مرف  أسمؾب   مَّسا قيادتيؼم عؽ رضاىؼ زاد العامميؽ عمى الدِ   ككد
 الدػير كبالتػالي مرؤكسػيو كبػيؽ بيشػو الثِ قػة زادت بيػا يقػؾـ مػا حػؾؿ كاضػحة كرؤيػا نعغعػر بدعػدد  لمقائػد كاف
 الرياضية. لمسشذأة الحدؽ

طرديػػة ذات داللػػة  فػػي كجػػؾد عبلقػػة( 2002)ســيف يــؽ صــالح الــدلبحي،  كسػػا نتفػػق مػػع دراسػػة
الكيػػػػادة كاإلشػػػػراؼ كالرضػػػػا عػػػػؽ اإلنجػػػػازات العسميػػػػة كاألداء ( بػػػػيؽ 0,05إحرػػػػائية بسدػػػػتؾى معشؾيػػػػة )

 الؾعيفي.
التػي أعيػرت تفػؾؽ  (2012)بذـير حدـام وقالتـي لزيـد، كيتفق الباحئ أيزػا مػع نتػائج دراسػة 

دارة السباشػػرة فػػي مراتػػب مدػػتؾى الرضػػا الػػؾعيفي لػػدى السذػػرفيؽ الرياضػػييؽ فػػي مجػػاؿ العبلقػػة مػػع اإل
 أكلى.

 :مر ما تؾصم  إليو الفرضية ىره تتعارض
تقبػػػل العػػػامميؽ بسديريػػػة أشػػػارت الػػػى عػػػدـ التػػػي ( 2011مشـــ  دمحم عبـــد الدـــالم خميـــل، ) دراسػػػة

 بسديرية الذباب كالرياضة. لشسط الكيادة كاإلشراؼ في العسل الذباب كالرياضة بسحافغة اإلسكشدرية
التػػي أشػػارت أف أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية تػػربدظيؼ  (2009)العر ــاوي ســحشؾن،  دراسػػةك 

 بندارتيؼ عبلقة غير حدشة مسا تؤثر عمى أدائيؼ السيشي.
عػػػدـ رضػػػا مػػػؤطري  التػػػي أشػػػارت إلػػػى( 2011)مدـــعؾد يؾرغـــدة دمحم وآخـــرون،  دراسػػػةككػػذلػ 

غػػؼ عؾامػػل الرضػػا الػػؾعيفيم كمػػؽ بيشيػػا الشذػػاط البػػدني كالرياضػػي لػػذكي االحتياجػػات الخاصػػة عػػؽ مع
 .عامل اإلشراؼ
تؾجػد عبلقػة ذات القائمػة:  لمدراسػة الثالثػة الجزئيػة الفرضػية أف الباحػئ يػرى  سػبق مػا عمػى بشػاءا

 ( بيؽ الرضا عؽ اإلدارة اإلشػرافية كاألداء الػؾعيفي لػدىα 0005داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )
 قد تحققت.مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم 
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 :الرابعة الفرضية الجزئية نتائ  مشاقذة وتفدير -4
تؾجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة الرابعػػة افترضػػشا أنػػو  الجزئيػػة فػػي الفرضػػية

(0005 αبػػػيؽ الرضػػػا عػػػؽ فػػػػػػػرص التػرقيػػػػػة كاألداء الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات )  كمشذػػػآت قظػػػاع
 .أنو تؾجد عبلقة ارتباطية دالة مؾجبةتبيؽ لشا  اإلحرائية نتائج الدراسة خبلؿ م كمؽالذباب كالرياضة

فػػػرص الترقيػػػة بعػػػد كيعػػػزك الباحػػػئ الشتػػػائج الحاليػػػة إلػػػى طبيعػػػة العبلقػػػة القائسػػػة بػػػيؽ الرضػػػا عػػػؽ 
ؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةم حيػئ أف مدػتؾى الرضػا عػؽ كاألداء الؾعيفي لػدى مػدراء م

فرص الترقية يسكؽ أف يدعتبر مؤشػراا عمسيػاا دقيقػاا لػؤلداء الػؾعيفي لمسػدير فػي السؤسدػة أك السشذػأةم فػنف 
تػػؾفر فػػرص الترقيػػػة فػػي الؾعيفػػػة مػػؽ الزػػركريات البلزمػػػة التػػي مػػػؽ خبلليػػا يتؾلػػد لػػػدى السػػدراء حػػػافز 

شتػػػو كتحدػػػيؽ أدائػػػو كتؾافقػػػو فييػػػام كيجػػػب أف يكػػػؾف نغػػػاـ الترقيػػػة فػػػي قظػػػاع الذػػػباب لبلسػػػتقرار فػػػي مي
كيتبػيؽ لشػا أف التفاعػل  كالرياضة بكػل شػفافية كمؾضػؾعية يدػتشد إلػى العدالػة كالكفػاءة كالخبػرة كالفعاليػةم

ألداء بيؽ الستغيريؽ )فرص الترقية كاألداء الؾعيفي( طػردي أي كمسػا زاد الرضػا عػؽ فػرص الترقيػة زاد ا
 الؾعيفي لمسدير.

ذات العػػامميؽ  ف الباحػػئ فػػي تفدػػيره لمشتػػائج الحاليػػة مػػؽ خػػبلؿ تبشيػػو لشغريػػةنكفػػي ىػػذا الرػػدد فػػ
التي أشار فييا أف مذاعر الدػعادة كالرضػا عشػد العػامميؽ مقترنػة بعؾامػل  فريدلريػ ىيرز رج""لراحبيا 

أمػػػػػػػا  تمػػ العؾامػل اسػؼ العؾامػل الدافعػةم تتعمق بالعسل نفدو مؽ بيشيا الترقية في الؾعيفػةم كأطمػق عمػى
 مذاعػػػر عدـ الرضػػا فننيا مقترنة بعؾامػػل ذات عبلقػة ببيئة العسػل أطمق عمييا اسؼ العؾامل الرحية.

أف العدالة ىي السحػ الرئيدي الذي ييػتؼ بػو العامػلم فكمسػا كانػت ىشػاؾ عدالػة  "الفيد"كسا يؤكد 
 1في تقييؼ أداء السؾعف شعر بالرضا ألف عظائو محدؾب كمقدر.

" تعتبر فرص التظؾير كالترقيات باألفراد عشررا ميسا لتحقيق درجة رضا عاليػة الحريري " كحدب
 2لؤلفراد كالسؾعفيؽ.

كجؾد عبلقة عكدية كقؾيػة بػيؽ فػرص الترقيػة  في "محسؾد السار ي" وكسا نتفق مع ما تؾصل إلي
الستاحػػة أمػػاـ العػػامميؽ كبػػيؽ معػػدالت دكراف العسػػلم لػػذلػ إف إتاحػػة فػػرص الترقيػػة لمعػػامميؽ تؾلػػد لػػدييؼ 

  1شعؾر بالثقة بالشفس كبسزيد مؽ الؾالء كااللتراؽ بالسؤسدة أك السشذأة.
                                                        

 -بتررؼ–. 55-51سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  1
 .169مرجع سبق ذكرهم ص م إدارة األفراد الحدلثة  سركر الحريريم  2
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إلػى أف ىشػاؾ عبلقػة طرديػة  "ؾعة العر ية لمتدريب والشذـرخبراء السجس"كسا تذير نتائج دراسات 
بيؽ تؾفير فرص الترقية كالرضػػػا الؾعيفيم فكمسا كاف طسؾح الفرد أك تؾقعات الترقية لديو أكبر مسا ىػؾ 
متاح كمسا قل رضاه عؽ العسػلم ككمسا كاف طسؾح الترقية لديو أقػل مسػا ىػؾ متػاح فعػبل كمسػا زاد رضػاه 

 2عؽ العسل.
 ضؾء كل ما سبق تتفق ىره الفرضية مر ما تؾصم  إليو:عم  
 بػيؽ إحرػائية داللة ذات عبلقة التي بيشت نتائجيا كجؾد( 2008)مدعؾد يؾرغدة دمحم،  دراسة

(م حيػئ أشػار الباحػئ أف 0.01الداللػة ) مدتؾى  عشد الكمي األداء ك كمحاكر األداء الترقية عؽ الرضا
 مككػدليل العتػراؼ االجتساعيػة لسكانتػو كرمػز العامػل كيعتبرىػا كاالرتيػاحم باألمؽ الذعؾر تحقق الترقية
 أدائو. لتحدؽ إضافية مجيؾدات بذؿ عمى يحفزه مسا كمكانتو بأىسيتو السجتسع

التي تؾصمت إلى كجؾد عبلقة طردية ذات ( 2002)سيف يؽ صالح الدلبحي،  نتفق مع دراسة
الرضػػا عػػؽ العؾامػػل الؾعيفيػػة )محتػػؾى العسػػلم جساعػػة ( بػػيؽ 0,05داللػػة إحرػػائية بسدػػتؾى معشؾيػػة )

 العسلم الترقية كالتقدـ الؾعيفي( كبيؽ الرضا عؽ اإلنجازات العسمية كاألداء الؾعيفي.
 خمرت إلى التي (2012)بذير حدام وقالتي لزيد،  كسا نتفق مع ما أشارت إليو نتائج دراسة

اف مػػشخفض فػػي مجػػاؿ فػػرص الترقيػػة كالشسػػؾ مدػػتؾى الرضػػا الػػؾعيفي لػػدى السذػػرفيؽ الرياضػػييؽ كػػ أف
 السيشي.

 :مر ما تؾصم  إليو الفرضية ىره تتعارض
ــاوي ســحشؾن،  دراسػػة التػػي أعيػػرت أف أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية لمتعمػػيؼ  (2009)العر 

الثػػانؾي بػػبعض كاليػػات الغػػرب الجزائػػري غيػػر راضػػييؽ كعيفيػػا فػػي حيػػاتيؼ السيشيػػة برػػفة عامػػةم كىػػؼ 
 يؾاجيؾف ضغؾطات ميشية تشعكس عمييؼ بالدمب في مردكد عسميؼ.

 بالكفػاءة تػرتبط ال يػةالترق التػي أعيػرت أف (2002الذـيري،  ةحيـ  يـؽ )عمـي كػذلػ دراسػةك 
الرضػا الػؾعيفي لػدى السػؾعفيؽ فػي  حػاالت تقميػل عمػى يعسػل مسػا الجسػارؾم ىػذا مرػمحة فػي كاإلتقػاف

 ىذا القظاع الياـ.

                                                                                                                                                                        
 -بتررؼ–. 280ص  مرجع سبق ذكرهم   الفاتح محسؾد السغربيم 1
السجسؾعػػػة العربيػػػة لمتػػػدريب م الرضـــا الـــؾعيفي واالرتقـــاء بالعســـل السيشـــيخبػػػراء السجسؾعػػػة العربيػػػة لمتػػػدريب كالشذػػػرم  2

 .18م ص 2014مررم كالشذرم القاىرةم 
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تؾجػد عبلقػة ذات القائمػة:  لمدراسػة الرابعػة الجزئيػة الفرضػية أف الباحػئ يػرى  سػبق مػا عمى كبشاءا
 بػػيؽ الرضػػا عػػؽ فػػرص الترقيػػة كاألداء الػػؾعيفي لػػدى( α 0005داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة )

 قد تحققت.مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم 

 :الخامدة الفرضية الجزئية نتائ  مشاقذة وتفدير -5
تؾجد عبلقػة ذات داللػة إحرػائية عشػد مدػتؾى الداللػة افترضشا أنو  الخامدة الجزئية في الفرضية

(0005 α بػػيؽ ) لػػدى مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع الذػػباب كالرياضػػة زمػػػػػػػبلء العسػػػػػلالرضػػا عػػؽ 
 .أنو تؾجد عبلقة ارتباطية دالة مؾجبةتبيؽ لشا  اإلحرائية الدراسة خبلؿ م كمؽكآدائيؼ الؾعيفي

كاألداء  زمػبلء العسػػلالرضػا عػؽ بعػد العبلقػة القائسػة بػيؽ  قػؾةكيعزك الباحئ الشتائج الحاليػة إلػى 
ىذا القظاع يترف بالحيؾيػة ؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم حيئ أف مدراء م الؾعيفي لدى

ركح التعػػػاكف بػػػيؽ السػػػؾعفيؽ كتبػػػادؿ السعمؾمػػػاتم كتقػػػدير كالديشاميكيػػػةم مسػػػا يػػػؾفر االحتػػػراـ الستبػػػػػادؿم ك 
كسػػػػػا يذػػػػػػارؾ اآلخػػػريؽ لمجيػػػؾد السبذكلػػػة مػػػؽ طػػػرؼ السؾعفيػػػػػػػػؽم كيسثػػػل عسميػػػؼ جػػػؾ األسػػػػػرة الؾاحػػػػػػػػػػدةم 

 بعزيػػػػؼ البعػػػض في حػػػل مذاكميػػػؼم كتبادؿ الزيارات بيشيؼ في السشاسبات االجتساعية السختمفة.
العبلقػػػات  ف الباحػػػئ فػػػي تفدػػػيره لمشتػػػائج الحاليػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ تبشيػػػو لشغريػػػةنكفػػػي ىػػػذا الرػػػدد فػػػ
 العبلقػات مػع الػزمبلء كحػل السذػكبلتىسيػة فػي دراسػتو بتأكيػد أ " التـؾن مـالؾ"اإلندانية فيسا تؾصل لػو 
ذلػػ  ففػنشػباع الحاجػات الشفدػية كاالجتساعيػة إتػؼ  بحيػئ إذام لدى العػامميؽفي تحقيق الرضا الؾعيفي 

 أففػػي دراسػػتشا الحاليػػة  ليػػوإداءم كىػػذا يتفػػق مػػع مػػا تؾصػػمت نتاجيػػة كتحدػػيؽ األزيػػادة اإل سػػيؤدي إلػػى
مػػدراء مؤسدػػات كمشذػػآت قظػػاع  داءزيػػادة مدػػتؾى أطرديػػة ب لػػو عبلقػػة عامػػل زمػػبلء العسػػلالرضػػا عػػؽ 

 تساعيػػػةجاإلك  العؾامػػػل الساديػػػةتػػػؾفير مختمػػػف بػػػد مػػػؽ تكامػػػل  نػػػو الأم كيسكػػػؽ القػػػؾؿ الذػػػباب كالرياضػػػة
 .الؾعيفي داءكبالتالي تحديؽ األ الؾعيفي عمى حد سؾاء لتحقيق الرضاكالسعشؾية 

يعتسػد عمػػى مقػػدار السشػافع التػػي يحققيػػا رضػػا الفػػرد أف " ميــروحكيؾرغــدة "كفػي ىػػذا الرػدد يؤكػػد 
فكمسا كاف التفاعل بيؽ الفرد كجساعة العسػل يحقػق مشفعػة لمفػردم  ممؽ عبلقتو بجساعة العسل أك الزمبلء
 1قد يشعكس عمى أدائو. العكسأما إذا  مكانت جساعة العسل مردر رضاه

 عم  ضؾء كل ما سبق تتفق ىره الفرضية مر ما تؾصم  إليو:
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263  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

 مع أىسية العبلقات اإلندانية عمى أكدت حيئ (R.S. Uhrbrock, 1934) ىر روكإ بحؾث
أف الدكر التػدعيسي  "الخزام " م كفي ىذا الردد يؤكدالؾعيفي الرضا تحقيق في العسل كزمبلء الرؤساء

األسػػػرةم كرفاليػػػة حيػػػاة  –لػػػزمبلء العسػػػل لػػػو تػػػأثير إيجػػػابي فػػػي الرضػػػا الػػػؾعيفيم التػػػؾازف بػػػيؽ العسػػػل 
 1.العامميؽ

العػػامميؽ بسديريػػة  أفأعيػػرت  حيػػئ( 2011دمحم عبــد الدــالم خميــل،  )مشــ  ككػػذلػ نتػػائج دراسػػة
م كىذا ما سيؤدي عبلقاتيؼ مع زمبلئيؼ داخل العسل راضيؽ عؽ الذباب كالرياضة بسحافغة اإلسكشدرية
 جيػدة عبلقػة إقامة أف "قؾاسسة" دراسةفي نتائج  "أحسد قؾامةإلى تحديؽ أدائيؼم حدب ما أشار إليو "

 2.األداء مؽ رفيع مدتؾى  تحقيق يداعد عمى كالتعاكف  كالثقة السؾدة أساس عمى تقؾـ العامميؽ بيؽ
تؾصمت إلى  التي (2002)سيف يؽ صالح الدلبحي،  دراسة تفق مع ما أشارت إليو نتائجنكسا 

يفيػػة الرضػا عػؽ العؾامػل الؾعبػػيؽ  م(0,05معشؾيػة )جػؾد عبلقػة طرديػة ذات داللػػة إحرػائية بسدػتؾى ك 
 كبيؽ الرضا عؽ اإلنجازات العسمية كاألداء الؾعيفي. لسػجساعة الع مؽ بيشيا

 :ما تؾصم  إليو مر الفرضية ىره تتعارض
 إلػػػى كجػػػؾد عبلقػػػة عكدػػػية ذات داللػػػة خمرػػػتالتػػػي ( 2008)مدـــعؾد يؾرغـــدة دمحم،  دراسػػػة
 أنو (م تعشي0001) الداللة  مدتؾى  عشد الكمي كاألداء كمحاكر األداء الزمبلء عؽ الرضا بيؽ إحرائية
 البدنية التربية أساتذة بيؽ الستؾترة بالعبلقة الشتيجة ىذه كتفدر كالعكسم الرضا انخفض األداء زاد كمسا

يرجػع الػدكر عمػى إدارة السؤسدػات ىػذا الرػدد م كفػي األخػرى  التخررػات فػي كزمبلئيػؼ كالرياضػية
جػؾ مػؽ الترفيػو لتؾطيػد  بنضفاءلى تشغيؼ فعاليات متعددة إيستد السؤسدات ف دكر أ "الفيد" حيئ يذكر

 3العامل كرضاه. داءأمدتؾياتيا مسا يشعكس عمى  ختبلؼاعبلقات العسل عمى 
عدـ رضا األستاذ الجامعي عػؽ عبلقػات العسػل مسػا  بيشت التي( 2008)جبارة سامية،  دراسةك 

سػػػتاذ عبلقػػػة األىػػػي  الستعمقػػػة بػػػذلػسؤشػػػرات كمػػػؽ بػػػيؽ أىػػػؼ اليػػػؤثر عمػػػى أدائػػػو الػػػؾعيفي فػػػي الجامعػػػةم 
 باإلدارة. توككذا عبلق مكعبلقتو بزمبلئو مبالظالب
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264  ةسسات ومنشآت قطاع الشباب والرايضلدى مدراء مؤ  الوظيفي عالقة الرضا الوظيفي ابألداء  ص

 

عػػدـ  إلػػى أشػػارتالتػػي ( 2011)مدــعؾد يؾرغــدة دمحم وآخــرون،  دراسػػةكسػػا ال نتفػػق مػػع نتػػائج 
ل الرضػػػا ػػػػػػؼ عؾامػػػػػة عػػػؽ معغػػػػػػات الخاصػػػػػػي كالرياضػػػي لػػػذكي االحتياجػػػػػري الشذػػػاط البدنػػػػػػا مؤطػػػػػرض
 .يم كمؽ بيشيا زمبلئيؼ في العسلػػالؾعيف

 مديريػة فػي لعػامميؽأكػدت نتائجيػا أف ا التػي (2014سـشبل،  محسـؾد أحسـد )دمحم دراسػةكأخيػرا 
 العػامميؽ لتػدريب مؤىمػة غيػر قيػادات الجسػاعيم ككجػؾد العسػل ركح إلػىيفتقػدكف  كالرياضػة الذػباب
أف  "عبـد الفتـاح رضـؾان"م كفػي ىػذا الرػدد يسكػؽ العػؾدة إلػى مػا أشػار إليػو كالرياضػة الذػباب بسديريػة
م كذلػػ بالعسػل رفػع الػركح السعشؾيػة لؤلفػراد مػؽ جساعػة السػؾعفيؽسكشيا أف تمعب دكرا كبيرا فػي اإلدارة ي

 1.بيشيؼ جتساعيةاالالدائؼ عمى نذر الركح 
تؾجػد عبلقػة ذات القائمػة:  لمدراسػة الخامدػة الجزئيػة الفرضػية أف الباحئ يرى  سبق ما عمى بشاءا

 زمػػبلء العسػػل كاألداء الػػؾعيفي لػػدىالرضػػا عػػؽ ( بػػيؽ α 0005داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة )
 قد تحققت.مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم 

 :الدادسة الفرضية الجزئية نتائ  وتفديرمشاقذة  -6
تؾجد عبلقػة ذات داللػة إحرػائية عشػد مدػتؾى الداللػة افترضشا أنو  الدادسة الجزئيةفي الفرضية 

(0005 α بػػػيؽ )لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت قظػػػاع  الرضػػػا عػػػؽ العؾامػػػل الذخرػػػية كاالجتساعيػػػة
أنػو تؾجػد عبلقػة ارتباطيػة تبػيؽ لشػا  اإلحرػائية الدراسػة خػبلؿ م كمػؽكآدائيؼ الػؾعيفي الذباب كالرياضة

 .دالة مؾجبة
الرضػػا عػػؽ بعػػد العؾامػػل الذخرػػية العبلقػػة القائسػػة بػػيؽ  قػػؾةكيعػػزك الباحػػئ الشتػػائج الحاليػػة إلػػى 

حيئ يعبر الرضا  ؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةمم كاألداء الؾعيفي لدى مدراء كاالجتساعية
القدرة عمى التررؼ في عبلج األساليب العدكانية التي تقع اتجاه السػدير أك العؾامل الذخرية في عؽ 

كدرجػػػػة إجادتػػػػو لمسيػػػػارات السيشيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ العسػػػػلم كبالشدػػػػبة لمعؾامػػػػل االجتساعيػػػػة كتفزػػػػيل العسػػػػل 
سكانػػة الجسػػاعي عمػػى العسػػل الفػػرديم كمػػدى اإلسػػتفادة مػػؽ خبػػرات اآلخػػريؽ كالتعػػاكف معيػػؼم كالذػػعؾر ب

قػػد عسػػل نتيجػػة أي خػػبلؼ الفقػػداف مشرػػب بػػأي عسػػل آخػػرم كالذػػعؾر بػػالخؾؼ فػػي حالػػة  العسػػل مقارنػػة
مػػؽ عدمػػوم كجػػدنا أف كػػل ىػػذه العؾامػػل ليػػا عبلقػػة طرديػػة مػػع األداء الػػؾعيفي  كبػػيؽ اإلدارة وبيشػػيظػػرأ 
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لسػػػػدراء مؤسدػػػػات كمشذػػػػآت قظػػػػاع الذػػػػباب كالرياضػػػػةم أي كمسػػػػا زاد الرضػػػػا عػػػػؽ العؾامػػػػل الذخرػػػػية 
 األداء الؾعيفي. كاالجتساعية زاد

 اإلندػانية العبلقػات شغريػةكبيذا الردد فنف الباحػئ فػي تفدػيره الشتػائج الحاليػة مػؽ خػبلؿ تبشيػو ل
السؤسدػة  فػي لمعامػل كاالجتساعية اإلندانية بالجؾانب االىتساـ عمى التي ركزت "إلتؾن مالؾلراحبيا "

 أف يسكػؽ مػا أفزػل عػل فػي إنتػاج أفزػل إلى بالعامميؽ الؾصؾؿ تدتيدؼ بذلػ كىي معمى حد سؾاء
 رشػيدا كمشظكيػام مشػو أكثػر كانفعاليػا كجػدانيا إندػانا باعتبػاره كمعشؾيػة نفدػية عؾامػل مػؽ ردالف عمى يؤثر

كقػد أثبتػػت نتػػائج التجػػارب التػي أجريػػت فػػي جامعػػة ىؾثػػؾركف بذػركة جشػػراؿ إلكتريػػػم أف نقػػص اإلنتػػاج 
ييا العامميؽم كالتحرير مؽ كطػأة الزػغؾط الرئاسػيةم يعزى إلى عدـ االىتساـ بحل السذكبلت التي يؾاج

كعشػػػد تخفيػػػف ضػػػغؾط العسػػػل زالػػػت مذػػػكمة نقػػػص اإلنتػػػاج كارتفعػػػت معػػػدالت الكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة كبػػػذلػ 
 1.تحدؽ األداء الؾعيفي

ف العؾامػل الذخرػية تػرتبط بذاتيػة كشخرػية الفػردم حيػئ تػرتبط فػي أ "الفيـد"كيتفق الباحئ مع 
 مكمدػػتؾى كذكػػاء الفػػرد مكباسػػتعدادات كقػػدرات كميػػارات الفػػرد مكالخبػػرة كمدػػتؾى التعمػػيؼ مبالدػػؽ كالشػػؾع

رضػػام كقدرتػػو مقػػرب لأكمسػػا احتػػـر ذاتػػو كػػاف أي راـ الػػذاتم ػػػػاحتك   2مكبػػشسط شخرػػيتو مكمدػػتؾى طسؾحػػو
سكانػػػػة الضػػػػي عػػػػؽ العسػػػػلم ك اتعامػػػػل كالتكيػػػػف معيػػػػا كمسػػػػا كػػػػاف ر العمػػػػى تحسػػػػل الزػػػػغؾط فػػػػي العسػػػػل ك 

االجتساعيػػة حيػػئ كمسػػا ارتفعػػت مكانتػػو أك الؾعيفػػة كمسػػا زاد رضػػاه كبػػالعكس أك بالعبلقػػات الذخرػػية 
 سػػػتقرار كالذػػػعؾر بالرضػػػا الػػػداخميمالتػػػي كؾنيػػػا السؾعػػػف فػػػي محػػػيط العسػػػل ألنيػػػا تجعمػػػو يسيػػػل إلػػػى اال

ام كأما الرضا عؽ الشؾاحي االجتساعية بالبحئ عؽ السذكبلت االجتساعية لمسؾعف كمداعدتو في حميك 
بخرؾص العؾامل االجتساعية فيي ترتبط بػالغركؼ العائميػة كاألسػرية لمسػدير ككػل مػا يحػيط بػو داخػل 

 3السجتسع مؽ متغيرات ذات الرمة بعسمو كالتأثير عميو.
تستع الفرد بسكانػة اجتساعيػة أك كعيفيػة سيذػعر  ذاإما أشارت إليو في  "الدامرائي"تفق مع نكسا 

 4بالرضا عؽ عسموم أما إذا كانت السكانة أقل مسا يتؾقع يذعر باالستياء.
                                                        

 -بتررؼ–. 401م ص مرجع سبق ذكره مقؾاعد التحميل الشفدي والسعالجة الشفدية والدمؾكيةم الحريري  سركر   1
 .50سالؼ الفيدم مرجع سبق ذكرهم ص  2
م عالقة الرضا الـؾعيفي واألداء فـي عـل تشسيـة السـؾارد البذـرية فـي السؤسدـات السرـرفيةكساؿ تذاـ كأميؽ مخفػيم  3

 -بتررؼ–. 355-336ص.ص م 2009الجزائرم م م جامعة غرداية7مجمة الؾاحات لمبحؾث كالدراساتم العدد 
 .251نبيية صالح الدامرائيم مرجع سبق ذكرهم ص  4
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 :ما تؾصم  إليو مر الفرضية ىره تتعارض
عدـ رضا األستاذ الجامعي عمى مجسؾعة مػؽ تؾصمت إلى التي ( 2008)جبارة سامية،  دراسة

 البحثي كالتدريس كاإلداري في الجامعة.ك يؤثر عمى أدائو الؾعيفي مسا  االجتساعية كالسيشية عؾاملال
تؾجػد عبلقػة ذات  :القائمػة لمدراسػة الدادسػة الجزئيػة الفرضػية أف الباحػئ يرى  سبق ما عمى بشاءا

كاألداء  العؾامل الذخرية كاالجتساعيةالرضا عؽ ( بيؽ α 0005داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )
 .قد تحققتم مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة الؾعيفي لدى
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 :خالصــــــــــــــة
ة كتفدػػير نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع مػػا تػػؼ مػػؽ خػػبلؿ مشاقذػػ الثالػػئسػػجمشا فػػي نيايػػة الفرػػل لقػػد 

كالدراسػػػػػػػػػػات كاألبحػػػػػػػػػاث التظػػػرؽ لػػػو فػػػي الجانػػػب الشغػػػريم كمقارنػػػة مػػػع مختمػػػف الشغريػػػػػػات السعرفيػػػػػػػػة 
ذات داللػة تحقػق الفرضػيات الجزئيػة الدػتة لمدراسػةم القائمػة أنػو: تؾجػد عبلقػة في السؾضػػػػػػػػػػؾعم  الدابقػػػة

 ( بػػػيؽ عؾامػػػل الرضػػػا الػػػؾعيفي السقترحػػػة فػػػي الدراسػػػة كىػػػيα 0005إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة )
كثانيػػا: الراتػػب كالحػػؾافزم كثالثػػا: اإلدارة اإلشػػرافيةم كرابعػػا: لم ػػػػػػػطبيعػػة كعػػركؼ العسأكال: : الرضػػا عػػؽ

كاألداء الػؾعيفي لػدى  مالعؾامػل الذخرػية كاالجتساعيػةفرص الترقيةم كخامدا: زمبلء العسلم كسادسا: 
القائمػة  العامػة الفرضػية تحقػق ندػتشتج فننشػا كبالتػالي ممدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذػباب كالرياضػة

( بػػػيؽ الرضػػػا الػػػؾعيفي α 0005ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة )تؾجػػػد عبلقػػػة      :وبأنػػػ
 .كاألداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة
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 :ةــــــــــدراســ  الــــــــــنتائ
عبلقػة  تخػص التػي كالسعػارؼ السعمؾمػات أىػؼ حرػر كمحاكلػة الشغػري  الجانػب الػى التظػرؽ  بعػد

 ترامتغيػ يأ مالرضا الؾعيفي باألداء الؾعيفي لدى مدراء مؤسدات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػة
 بؾاسػظة سػةدراال عيشػة مػؽ السدػتخرجة الشتػائج خػبلؿ مػؽ التظبيقػي الجانػب الػى التظػرؽ  تػؼ فقػد سػةاالدر 

 فرضػياتالكتفدػير  مشاقذػة ثػؼ الشتػائج كتحميػل كعػرض االحرػائية السعالجػة كبعػد االسػتبيافمتي استسار 
 :التالية لمدراسة العامة الشتائج استخبلص يسكؽ ىمحد عمى كل مدراسةل الجزئية

كاألداء  الػػؾعيفي الرضػػابػػيؽ  (α 0005ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة )عبلقػػة  تؾجػػد .1
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة الؾعيفي

طبيعة كعركؼ الرضا عؽ  بيؽ(  0005αعبلقة ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ) تؾجد .2
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةكاألداء الؾعيفي العسل 

كسػػػا تتػػػػيح محػػػيط العسػػػػل فػػػي قظػػػػاع الذػػػباب كالرياضػػػػة مشاسػػػب ألداء العسػػػػلم أف  الدراسػػػػة أكػػػدت .3
 .الذخرية ىؼتظبيق أفكار مع  اإلبداع في العسلك  في اكتداب ميارات جديدة فرصة لمسدراءالؾعيفة 

م كقمػة العسػل بػأداء الخاصػة كاإلمكانيػات الؾسػائل تػؾفرأف السػدراء يذػتكؾف مػؽ قمػة  الدراسػة أكػدت .4
 بعض السدراء لمكياـ بسياـ خارج مياميؼ الرسسية. دتدعيبعض السؤسدات مسا ي اليد العاممة داخل

الرضػػا عػػؽ الراتػػب كالحػػؾافز  ( 0005αعبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة ) تؾجػػد .5
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةكاألداء الؾعيفي 

يتشاسػب مػع االحتياجػات الزػركرية ال دـ رضػا السػدراء عػؽ الراتػب الذػيريم كىػؾ ع الدراسة أكدت .6
 خارج قظاع الذباب كالرياضة. بسا يتقاضاه زمبلئيؼ أك مقارنة بالجيد السبذكؿ في العسل ملمحياة

عمػػى قمػػة حرػػؾليؼ ك م فػػي قظػػاع الذػػباب كالرياضػػةعػػدـ رضػػا السػػدراء عػػؽ الحػػؾافز  الدراسػػة أكػػدت .7
 ضساف تكافؤ الفرص بيؽ جسيع السؾعفيؽ في قظاع الذباب كالرياضة.م مع عدـ كمعشؾيةمزايا مادية 

الرضػػا عػػؽ اإلدارة اإلشػػرافية  ( 0005αعبلقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػد مدػػتؾى الداللػػة ) تؾجػػد .8
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةكاألداء الؾعيفي 

فػػي اتخػػاذ  كمذػػاركتيؼ ماإلدارة لغػػركؼ كاحتياجػػات العسػػاؿتفيػػؼ رضػػا السػػدراء عػػؽ  الدراسػػة أكػػدت .9
ألعسػػػاؿ كإبػػػداعات كجيػػػؾد السػػػؾعفيؽ فػػػي  اإلدارةتقػػػدير ك  معمػػػى مدػػػتؾى السؤسدػػػة أك السشذػػػأة القػػػرارات
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تقبػػػل الشقػػػد مػػػؽ طػػػرؼ بكيػػػة كيػػػتؼ  متؾجيػػػو السػػػدير الػػػؾالئي أك السفػػػتش مذػػػجعة م حيػػػئ طريقػػػةالقظػػػاع
 بكل ركح رياضية. السؾعفيؽ

الرضػػػا عػػػؽ فػػػرص الترقيػػػة  (  0005αعبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة ) تؾجػػػد .10
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةكاألداء الؾعيفي 

تكػافؤ فػرص الترقيػة بػيؽ السػؾعفيؽ فػي قظػاع الذػباب أف السدراء غير راضػييؽ عػؽ  الدراسة أكدت .11
 .مؽ ترقيات في الؾقت السشاسب هؾ ستحقاعمى ما  ؾاحرمي لؼمشيؼ األغمبية يؤكد م حيئ كالرياضة

عمػػى حدػػب معػػايير  م كالتػػي تػػتؼالترقيػػة فػػي الؾعيفػػةى أف السػػدراء راضػػييؽ عػػؽ عمػػ الدراسػػة أكػػدت  .12
فػػػرص  م كسػػػا أفسػػػشؾات الخبػػػرة فػػػي الؾعيفػػػة عبلقػػػة بالترقيػػػة فػػػي الؾعيفػػػةكتمعػػػب  ممؾضػػػؾعية كمحػػػددة

كىؾ الحاؿ فػي  متؾفرةم االرتقاء إلى مشاصب نؾعية في السدؤكلية عمى مدتؾى قظاع الذباب كالرياضة
 فرص السذاركة في الشدكات كالؾرشات الداخمية كالخارجية ذات عبلقة بالعسل.

الرضػػػا عػػػؽ زمػػػبلء العسػػػل  (  0005αعبلقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة ) تؾجػػػد .13
 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةفي كاألداء الؾعي

مػؽ يتػؾفر لسػا  جؾ األسػرة الؾاحػدةرضا السدراء عؽ زمبلء العسلم حيئ يسثل العسل  الدراسة أكدت .14
تقػػدير  فػػي عػػل ؼبيػػشياالحتػػراـ الستبػػادؿ  كيدػػؾد يؼمتبػػادؿ السعمؾمػػات بيػػشك  مركح التعػػاكف بػػيؽ السػػؾعفيؽ

تبػػادؿ الزيػػارات فػػي السشاسػػبات كسػػا يػػتؼ  مفػػي العسػػلالسػػدير قػػـؾ بيػػا يبكيػػة السػػؾعفيؽ لمسجيػػؾدات التػػي 
فػي  العسػل فػي مذػاركة السػؾعفيؽ بعزػيؼ بعػض فػي حػل السذػكبلت العالقػةك  مالسختمفػة بػيؽ السػؾعفيؽ

 سيادة لغة التفاىؼ كالحؾار في حل خبلفات العسل بيؽ الزمبلء.  عل
الرضػا عػؽ العؾامػل الذخرػية  (  0005αذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة )عبلقة  تؾجد .15

 .لدى مدراء مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةكاإلجتساعية كاألداء الؾعيفي 
عسػل الفرصػة اليتػيح م حيػئ العسل الجساعي عمى العسل الفػردي ؾف فزمأف السدراء ي الدراسة أكدت .16

دػتفيد ػوم كييمؾب عدكاني يقع عمػػدكء في عبلج أي أسػػتررؼ بيػر يػػالسدي م تترؾلحياة اجتساعية سميسة
ال تقػل عػؽ أي مكانػة  مكانػة عسميػؼم مؤكػديؽ أف تعاكف مع السذرفيؽ فػي العسػليمؽ خبرات اآلخريؽ ك 

 عسل آخر.
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 :اتحـــــــــــات واالقتراــــــــــالتؾصي
كعمى ضؾء الشتائج  ملمدراسة الشغري  الجانب في ليياإ التؾصل تؼ التي االستشتاجاتانظبلقا مؽ 
 :جزأيؽ الى قدسشاىا التي كاالقتراحات التؾصيات مؽ جسمةالخركج ب الستؾصل ليا تؼ

 اتـــــــــــــــالتؾصي: 

كإطػػػبلع مػػػدراء  الػػػؾعيفيم داءكتظػػػؾير األ ؽيلتحدػػػككرش عسػػػل  كتربرػػػات نػػػدكاتضػػػركرة تشغػػػيؼ  -
 في مجاؿ العسل. السدتجدات مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة عمى كل

 .كالرياضة الذبابت كمشذآت سؤسداب فةمالسخت مجراكالب لؤلنذظة السدبق التخظيط ضركرة -
عمػى ت كالسشذػآت مسػا يدػيؼ فػي تخفيػف الزػغط داخل السؤسدا جديدة كعائف استحداث ضركرة -

 مختمف األنذظة كالبرامج السدظرة سشؾيا. غايات كأىداؼ السدراءم كتحقيق
كضػؾحا  أكثػر لتكػؾف  كالرياضػة الذػباب فػي قظػاع يؽمالعػام أداء تقيػيؼ سياسػات فػي الشغػر إعػادة -

 لدى جسيع العامميؽ في ىذا القظاع. رضا كعيفيكدقة كمؾضؾعيةم مسا يحقق 
تحقيػق الرضػا الػؾعيفي  غايتيػا السعػالؼ كاضػحة سػتراتيجيةال كالرياضػة الذػبابكزارة  تبشػي ضػركرة -
يدػػيؼ بكػػل تأكيػػد فػػي الرفػػع مػػؽ مدركسػػةم مسػػا كفػػق عؾامػػل محػػددة ك  العػػامميؽ فػػي القظػػاعجسيػػع دى لػػ

 العامميؽ.مدتؾى األداء الؾعيفي لدى 
داخػل جسيػع مؤسدػات كمشذػآت  كاالترػاالت ؾمػاتمالسع تكشؾلؾجيػا اسػتخداـادخػاؿ ك  عػل العسػل -

 لذباب كالرياضة.قظاع ا
 الذباب كالرياضة مديريةكبيؽ  السؤسدات كالسشذآت بيؽ جيدة عبلقات إقامة ضركرة ىمع التأكيد -

  كتظؾير السيارات تاالخبر  لتبادؿ الفرصة يتيح بسا األخرى  السدني السجتسع كمؤسدات
ا ػرضتحقيق مسا يداعد عمى تؾفير عركؼ عسل مشاسبة في قظاع الذباب كالرياضةم العسل عمى  -

تحدػؽ  كمسػا يػشعكس ايجابػا فػيم كانخفاض معدالت الغياب كالحؾادث كاإلصاباتم العامميؽ في القظاع
 ي.الؾعيف األداء

الخاصػػة بػػأداء  كاألجيػػزة كالقاعػػات المعػػب مدػػاحاتك مكانيػػات كالؾسػػائل العسػػل عمػػى تػػؾفير كافػػة اإل -
 الرياضية. كالسشذآت الذبانية في السؤسداتالعسل 
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ال بػد غر في الركاتػب السقدمػة لسػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةم حيػئ إعادة الش -
 محددة عمى حدب خرؾصية ىذا القظاع.ك معايير خاصة  مراعاة مؽ
 بسػا ضركرة تفعيػل نغػاـ لمحػؾافز كالسكافئػات لسػدراء مؤسدػات كمشذػآت قظػاع الذػباب كالرياضػةم -
تذػجيعا ليػؼ كتقػديرا لمجيػؾد السبذكلػة  السقػدـم اإلضػافي العسل مقابل كمعشؾية مادية تحفيزات تؾفير فييا

 في سبيل الرقي بشذاطات الذباب كالرياضة.
 تتساشىك   تكؾف معمشةحيئ عمى مدتؾى قظاع الذباب كالرياضةم  الترقية آليات في الشغرإعادة  -
 .ؼم كتتدؼ بالعدؿ كالذفافية كالؾضؾحمؤىبلتيت السدراء ككفاءتيؼ ك ؾحاطس مع

 :االقتراحــــــــــات 

 إجػراءالػؾعيفي ك  بػاألداء الػؾعيفي الرضا عبلقة تشاكلت التي األخرى  الشساذج عمى مختمف البحئ -
 في ىذا السؾضؾع مؽ جؾانب مختمفة. دراسات

فػي مختمػف عسؾمػام ك مػؾعفي قظػاع الذػباب كالرياضػة تخػص إجراء دراسات أخرى فػي السؾضػؾع  -
 الرتب كالسياـ.

 العمسيػة الدراسػات فػي عميػو االعتسػاد يسكػؽ جشسػؾذلدراسػتشا ك الػؾعيفي الرضػا اسػتبيافاح قتػر ا -
مػدراء مؤسدػات دى لػ الػؾعيفي الرضػا مدػتؾى  تحديػد خاصػة فػي الستخررػة فػي االدارة الرياضػيةم
 .كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة

 العمسيػة الدراسػات فػي عميػو االعتسػاد يسكػؽ جشسػؾذلدراسػتشا ك الػؾعيفي األداء تقيػيؼ اسػتبياف اقتػراح -
الستخررػػػة فػػػي االدارة الرياضػػػيةم خاصػػػة فػػػي تقيػػػيؼ األداء الػػػؾعيفي لػػػدى مػػػدراء مؤسدػػػات كمشذػػػآت 

 .قظاع الذباب كالرياضة
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 :خاتســـــــــــة
في ختػاـ دراسػتشا نؤكػد أف مؾضػؾع الرضػا الػؾعيفي أخػذ نرػيب كبيػر مػؽ الدراسػات العمسيػة فػي 

اسػتخدمشا كقػد عدة مجاالتم كتػأتي دراسػتشا الحاليػة فػي مجػاؿ مغػاير يخػتص بسجػاؿ اإلدارة الرياضػيةم 
ثانيػػػا: لم ك ػػػػػػػػة كعػػػركؼ العسػػػػػػػػػطبيعأكال: )ل ػػػػػػػة عؾامػػػػػػػػكفػػػق ست كستغيػػػر مدػػػتقلمتغيػػػر الرضػػػا الػػػؾعيفي 

سادسػػػا: زمػػػبلء العسػػػلم ك خامدػػا: فػػػرص الترقيػػػةم ك رابعػػػا: اإلدارة اإلشػػرافيةم ك ثالثػػػا: ب كالحػػػؾافزم ك ػػػػػػػالرات
 تأثيرات الؾعيفي مرضاحيئ نعتبر أف لم كاألداء الؾعيفي كستغير تابع( العؾامل الذخرية كاالجتساعية

مػا تؾصػل لػو عمػى عكػس كثيػر ىػذا ك م الػؾعيفي األداء الدػمؾكاتتمػػ  أىؼ كمؽ مالسدراء اتيعمى سمؾك
 .اإلندانية العبلقاتشيا مدرسة كم سادر كالسالدراسات الدابقة في  الباحثؾف 
 اب كالرياضػةػػػػػاع الذبػػػػػآت قظػػػػػػمػع بعػض مػدراء مؤسدػات كمشذ الباحػئ احتكػاؾ خػبلؿ كمػؽ
فػي مختمػف الدراسػات الشغريػة  ككذلػ بعد اطبلعشا كمبلحغتو لمغركؼ السحيظة بعسميؼم مبؾالية بدكرة

 الخػؾض فػي غسػار البحػئ فػي ىػذا السؾضػؾع فكػرة أتػت لسؾضؾعي الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفيم
 ذىػؽ فػي الباحػئ بػيؽ مؾضػؾعي الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي لػدى السػدراءم كبػرز جسػع حيػئ
في فػي تحقيػق أداء كعيفػي ماليػة العبلقػة بيشيسػام ككيػف يدػيؼ الرضػا الػؾعي فػي يتسثػل تدػاؤؿ الباحػئ
عمػى الشحػؾ التػالي: ىػل تؾجػد عبلقػة ذات داللػة  تدػاؤؿ عػاـ لمدراسػة إلى التداؤؿ ىذا ترجسة ليتؼ جيدم

( بػيؽ الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي لػدى مػدراء مؤسدػػات α 0005إحرػائية عشػد مدػتؾى الداللػة )
 كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة؟

عمػى  ميدانيػة بدراسػة ثػؼ قيامشػا الدػابقةم كالدراسػات الشغريػة األدبياتمختمف كبعد االطبلع عمى 
السػشيج الؾصػفي باألسػمؾب الدراسػة عمػى  كقػد تػؼ اعتسػادمدتؾى قظػاع الذػباب كالرياضػة بؾاليػة بدػكرةم 

السدحي االرتباطيم حيئ تسكشا مؽ خبلؿ الدراسة االسػتظبلعية كآراء األسػاتذة السحكسػيؽ كالخبػراء فػي 
 ( عبػارة48يؽ لمدراسةم يتسػثبلف فػي اسػتسارتي اسػتبياف األكلػى لمرضػا الػؾعيفي يحتػؾي عمػى )بشاء أدات
عمػى  مؾزعػة ( عبػارة32كالثانيػة اسػتبياف تقيػيؼ األداء الػؾعيفي يحتػؾي عمػى ) محػاكرم عمى ستة مؾزعة
كعػرض  اإلحرػائية كبعػد السعالجػة الدراسػةم كفرضػيات كػل مشيسػا أىػداؼ  يخػدـ محػاكرم أربعػة
ةم كتحميل كتفدير الشتائج تؾصمشا إلى تحقق الفرضية العامة القائمة: أنو تؾجد عبلقة ذات داللػة ػكمشاقذ

( بػيؽ الرضػا الػؾعيفي كاألداء الػؾعيفي لػدى مػدراء مؤسدػػات α 0005إحرػائية عشػد مدػتؾى الداللػة )
 كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة.
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األداء الػؾعيفي لػدى مػدراء ك  الػؾعيفي الرضػا بػيؽالقائسػة  العبلقػة ىػذه الشتيجػة تعكػس مػدى قػؾة
لدراسػات كالبحػؾث ا لخبلصػة األكؿ الشسؾذج مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضةم كىي تتفق مع

يؤكػد  مسػا مالػؾعيفي األداء إلػى يػؤدي الؾعيفي الرضا تي تشص عمى أفاليسام ك التي درست العبلقة بيش
تػؾفير ك  مالسػدراء عسػل بغػركؼ أكثػر السدػتؾيات جسيػع بػرلشػا ضػركرة اىتسػاـ القػائسيؽ عمػى القظػاع ع

  مؽ أجل تقديؼ أداء كعيفي جيد. مكالسادية لمسدير كاالجتساعية الشفدية حاجاتمختمف ال
الدراسػػةم  ياتشػػكاليةم كفرضػػاإلطػػار العػػاـ لمدراسػػةم اإلالتسييػػدي  الفرػػلكتزػػسشت دراسػػتشا فػػي 

تحديد  ثؼكأىداؼ الدراسةم كأسباب اختيار مؾضؾع الدراسة  الدراسةم نسؾذج الدراسةم ككذا أىسيةاقتراح ك 
 م كأخيرا الدراسات الدابقة.السفاليؼ كالسرظمحات

 فرػؾؿم حيػئ ثبلثػة تزػسؽ الػذي الشغػري  اإلطػار خبلؿ مؽ نغريا البحئ كبغية إثراء متغيرات
 تػؼ بعػدىا األداء الػؾعيفيم حػؾؿ الثػاني الرضػا الػؾعيفيم ثػؼ الفرػلحػؾؿ  األكؿ مشػو خرػص الفرػل

 قظاع الذباب كالرياضة.حؾؿ  الثالئ الى الفرل التظرؽ 
ىػؾ اآلخػر ؾى ػػػلمدارسة الذي احت التظبيقي اإلطار الى التظرؽ  تؼ الشغري  اإلطار ثؼ االنتقاؿ إلى

الباحئ فيػو  حيئ قاـ جراءات السشيجية لمدراسةماإلحؾؿ  األكؿ مشوؾؿم خدص الفرل ػػػػػة فرػػػثبلث عمى
كبشػاء أدكات الدراسػةم كتػؼ اعتسػاد أسػمؾب الحرػر  الكافيػة السعمؾمػات اسػتظبلعية لجسػع دراسػة بػنجراء

ام ثػػػػػؼ  عػػػػػرض الخرػػػػػائص الذػػػػػامل فػػػػػي تحديػػػػػد عيشػػػػػة الدراسػػػػػةم كتؾزيػػػػػع اسػػػػػتسارات االسػػػػػتبياف عمييػػػػػ
 كفػػػػق مختمػػػػف األسػػػػاليب الدراسػػػػة أدكات كثبػػػػات ألدكات الدراسػػػػة فػػػػي التأكػػػػد مػػػػؽ صػػػػدؽ الدػػػػيكؾمترية
كتقيػيؼ األداء  الؾعيفي الرضا حؾؿ الدراسات بةم كتسثمت صعؾبات الدراسة في انعداـالسشاس االحرائية
عمػـؾ  ميػداف فػي الػؾعيفي الرضػا حػؾؿ ميداف اإلدارة الرياضيةم كىػذا يعكػس قمػة الدراسػات الؾعيفي في

 عمػى لئلجابػة بعػض السػدراء كالرياضػيةم كسػا كاجيتشػا صػعؾبة فػي إقشػاع البدنيػة كتقشيػات الشذػاطات
الدراسةم كصعؾبة التشقل عبر تراب الؾالية لبعض البمديات لتؾزيع استبياف الدراسػة بحكػؼ تباعػد  استبياف

كالػػذي تػػؼ بدايتػػو  نتػػائج الدراسػػة كتحميػػل عػػرض عمػػى الثػػانيالسدػػافات بػػيؽ البمػػدياتم كاحتػػؾى الفرػػل 
 كتفدػير فرضػيات مشاقذػة تػؼ الثالػئكفػي الفرػل  ملمتؾزيػع الظبيعػي سػسيرنؾؼ-كؾلسؾغػؾركؼباختبػار 
 الدػابقة حيػئ كالدراسػات الشغريػة باألدبيػات عمييػام كمقارنتيػا الشتػائج الستحرػل ضػؾء عمػى الدراسػة
تؾجػد عبلقػة ذات  :تسثمت في تحقيػق فرضػيات الدراسػة كىػي  مؽ الشتائج مجسؾعة الى الدراسة خمرت

يفي السقترحػػػة فػػػي ( بػػػيؽ مختمػػػف عؾامػػػل الرضػػػا الػػػؾع 0005αداللػػػة إحرػػػائية عشػػػد مدػػػتؾى الداللػػػة )
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اإلدارة ثالثػا: ك زم ػػػػب كالحؾافػالراتػثانيػا: ك طبيعة كعػركؼ العسػلم أكال:  :الرضا عؽ كالستسثمة في الدراسة
ة ػػػػػػػػالعؾامػػػػػػل الذخري كسادسػػػػػػػػا:لم ػبلء العسػػػػػػػزمػػػػػػ كخامدػػػػػػػػػا:ةم ػػػػػػػػرص الترقيػػػػػػػػفرابعػػػػػػػػػا: ك ةم ػػػػػػػػػػػػػػاإلشرافي
 مؤسدات كمشذآت قظاع الذباب كالرياضة. األداء الؾعيفي لدى مدراءبم اعيةكاالجتس

كفي نياية الدراسة تؼ تقديؼ جسمة مؽ التؾصيات كاالقتراحات نتسشى أف تأخذ بعيؽ االعتبارم كأف 
 ىذا الدياؽ. نياية لبداية جديدة النظبلؽ دراسات عمسية أخرى في تكؾف ىذه الدراسة
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 رـــــــــــــــالسراجالسرــــــادر و 

 ادر:ـــــــالسر -1

 .ؼػػػػػػرآف الكريػػػػػػػالق .1
 الدشػػػػػػة الشبؾيػػػػػػػػة. .2

 السراجر بالماة العر ية: -2

 الكتب: -2-1

م دار جريػر 1م ط والتظبيـقإدارة وتقييؼ األداء الؾعيفي يـيؽ الشغريـة إبراليؼ   السحاسشةم  .3
 .2013لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 

أثــر الرضــاء الــؾعيفي عمــ  كفــاءة أداء أعزــاء ىيئــة التــدريس أحسػػد   صػػالح شسدػػافم  .4
م سمدػػمة دراسػػات محكسػػة ترػػدر عػػؽ مركػػز دراسػػات كاستذػػارات بــالتظبيق عمــ  جامعــة صــشعاء

 .2001شاير م جامعة القاىرةم مررم ي6اإلدارة العامةم العدد 
م دار تقيــيؼ األداء السؤسدــي فــي السشغســات العامــة الدوليــةأيػتؽ محسػػؾد سػامح السرجؾشػػيم  .5

 .2008الشذر لمجامعاتم القاىرةم مررم 
م مركػز رمػاح لتظػؾير السػػؾارد األعســال مشغســات التشغيسـي فــي الدـمؾكثػائر سػعدكف  م  .6

 .2016البذرية كاألبحاثم األردفم 
م دار الحامػد 1م ط محددات الرضا الؾعيفي لـدى أسـاترة التعمـيؼ الثـانؾي جبلؿ عبد الحمػيؼم  .7

 .2016لمشذر كالتؾزيعم األردفم 
مبـادئ البحـث العمسـي فـي التر يـة البدنيـة حدػؽ أحسػد الذػافعي كسػؾزاف أحسػد عمػي مرسػىم  .8

 .1999 مررم م مشذأة السعارؼم االسكشدريةموالرياضية
م دار 1م ط األداء اإلداري في التر ية البدنيـة والرياضـيةمعالير تقييؼ حسد الذػافعيم أحدؽ  .9

 .2012الؾفاء لدنيا الظباعة كالشذرم اإلسكشدريةم مررم 
ــاى  البحــؾث التر ؾيــة والشفدــيةحدػػؽ شػػحاتةم  .10 م مكتبػػة الػػدار العربيػػة 1م طالسرجــر فــي مش

 .2008لمكتابم القاىرةم مررم 
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م دار جمػػػػيس الزمػػػػاف 1م ط الــــؾعيفي داءواأل الذـــاممة الجــــؾدة إدارةالحراحذػػػػةم    حدػػػيؽ .11
 .2011لمشذر كالتؾزيعم األردفم 

م دار االنػػػدلس لمشذػػػر 03م ط البحـــث التر ـــؾي لمسعمســـيؽ والسعمســـاتحسػػػدي شػػػاكر محسػػػؾدم  .12
 .2006 الدعؾديةم كالتؾزيعم حائلم

دار  ك لئلعػػػػػػػػػػػػبلـ م دار األسػػػػػػػػػػػػرةتشسيــــــــــــة األداء الــــــــــــؾعيفي واإلداري حسػػػػػػػػػػػػزة الجبػػػػػػػػػػػػاليم  .13
 .2016لمشذرم اإلماراتم  الثقافة عالؼ

ــة اإلنجــازخالػػد بػػؽ   الرابغػػيم  .14 ــل ودافعي م مركػػز ديبؾنػػؾ لتعمػػيؼ التفكيػػرم 1م طعــادات العق
 .2015عسافم األردفم 

، تخظــيط خبػػراء السجسؾعػػة العربيػػة لمتػػدريب كالشذػػر تحػػت إشػػراؼ محسػػؾد عبػػد الفتػػاح رضػػؾاف .15
 .2012القاىرةم مررم  م السجسؾعة العربية لمتدريب كالشذرم1م طالسدار الؾعيفي

م الرضــــا الــــؾعيفي واالرتقــــاء بالعســــل السيشــــيخبػػػػراء السجسؾعػػػػة العربيػػػػة لمتػػػػدريب كالشذػػػػرم  .16
 .2014السجسؾعة العربية لمتدريب كالشذرم القاىرةم مررم 

م اثػػراء 1م ط الدــمؾك التشغيســي مفــاليؼ معاصــرةخزػػير كػػاعؼ حسػػؾد الفريجػػات كآخػػركفم  .17
 .2009لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 

م دار دجمػػػةم األردفم 1م ط مقدمـــة فـــي مـــشي  البحـــث العمســـيرحػػػيؼ يػػػؾنس كػػػرك العػػػزاكيم  .18
2008. 

م دار 1م ط مشاى  وأدوات البحـث العمسـي فـي العمـؾم االجتساعيـة واإلندـانيةرشيد زركاتيم  .19
 .2016الكتاب الحديئم القاىرةم مررم 

سػػػتثسارات الثقافيػػػةم الجيػػػزةم م دار الفػػػاركؽ لبل1م ط إدارة الرياضـــةركسػػػيل كىؾيػػػل كآخػػػركفم  .20
 .2010مررم 

م 1م ط الدمؾك الكيادي وعالقتو بالرضا الؾعيفي لدى مدرسي التر ية الرياضيةسالؼ الفيدم  .21
 .2017 مررم مؤسدة عالؼ الرياضة لمشذر كدار الؾفاء لدنيا الظباعةم اإلسكشدريةم

م دار صفاء لمشذر 1م ط ةالرضا الؾعيفي أطر نغرية وتظبيقات عسميسالؼ تيديير الذرايدةم  .22
 .2008كالتؾزيعم عسافم األردفم 
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الرضـــا الــــؾعيفي لمعــــامميؽ فــــي السكتبــــات الجامعيــــة بالسسمكــــة العر يــــة سػػػالؼ   الدػػػػالؼم  .23
الدػعؾديةم (م الريػاضم 23م مظبؾعات مكتبة السمػ فيد الؾطشيػةم الدمدػمة األكلػى )الدعؾدةة
1997/1417. 

مػؽ السحػيط إلػى الخمػيج  دار مالجزائـر فـي الرضـا الـؾعيفي، دراسـة محـددات ستي سيد أحسػد .24
 .2017 األردفم لمشذر كالتؾزيع كدار خالد المحياني لمشذر كالتؾزيعم عسافم

ـــؾم التر ؾيـــة سػػػعيد جاسػػػؼ األسػػػدي كسػػػشدس عزيػػػز فػػػارسم  .25 مشـــاى  البحـــث العمســـي فـــي العم
لمشذػر كمكتبػة دجمػة  م دار الؾضػاح1م ط والشفدية واالجتساعيـة واالداريـة والفشـؾن الجسيمـة

 .2015 األردف كالعراؽم لمشذر كالتؾزيعم عساف كبغدادم
م دار 1م ط تظبيقات في نغرية ومشيجية التر ية البدنية والرياضـيةالدعيد مزركع كآخركفم  .26

 .2016الخمدكنيةم الجزائرم 
م دار صػفاء لمشذػر 1م ط تقـؾيؼ جـؾدة األداء فـي السؤسدـات التعميسيـةسؾسؽ شاكر مجيدم  .27

 .2010كالتؾزيعم عسافم األردفم 
م ط السؾجز في مشي  البحث العمسي في التر ية والعمؾم اإلندانيةسيف االسبلـ سعد عسرم  .28

 .2009سؾريةم م دار الفكرم دمذقم 1
أثر العؾامل الؾعيفية والفردةـة عمـ  الرضـا الـؾعيفي وانعكاسـاتيا سيف بؽ صالح الدلبحيم  .29

ــاءة األداء ــ  كف نػػايف العربيػػة لمعمػػـؾ األمشيػػةم فيرسػػة مكتبػػة السمػػػ فيػػد  م أكاديسيػػة1م ط عم
 .2002الؾطشيةم الرياضم الدعؾديةم 

 الريػاضم العبيكػافم شركة مالدمؾكية العمؾم في البحث إل  السدخل العداؼم حسد بؽ صالح .30
 . 1995الدعؾديةم

والتر ؾيـة االختبـارات والسقـاليس فـي العمـؾم الشفدـية صبلح أحسد مراد كأميؽ عمػي سػميسافم  .31
 .2005 مررم م دار الكتاب الحديئم القاىرةم2م ط خظؾات إعدادىا وخرائريا

ــؾعيفيعػػادؿ عبػػد الػػرزاؽ ىاشػػؼم  .32 ــادة وعالقتيــا بالرضــا ال م دار اليػػازكري العمسيػػة لمشذػػر الكي
 .2010كالتؾزيعم عسافم األردفم 

ـــؽ ســـمؾك اعبػػػد الحكػػػؼ أحسػػػد الخزامػػػىم  .33 ـــؾعيفي م ـــل الرضـــا ال ـــات إدارة عؾام لسؾاطشـــة تقشي
 .2017م دار الفجر لمشذر كالتؾزيعم القاىرةم مررم 1م ط (OCBالتشغيسية )
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م مؤسدػػػة عػػػالؼ 1م ط إدارة الســـؾارد البذـــرية فـــي السجـــال الرياضـــيعبػػػد الرحسػػػاف سػػػيارم  .34
 .2014مررم الرياضة كدار كفاء لدنيا الظباعةم اإلسكشدريةم 

 مالـؾعيفي: وجيـة نغـر تر ؾيـة معاصـرة الكيادة التبادلية والتحؾيمية والرضاعثساف محاديؽم  .35
 .2015 م دار كشؾز السعرفة لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم1ط 
األســـس السشيجيـــة واالســـتخدامات االحرـــائية فـــي بحـــؾث العمـــؾم عػػدناف حدػػػيؽ الجػػادريم  .36

 .2015م إثراء لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم التر ؾية واإلندانية
 م1ط  مالعمسي أسدو ومشاىجو البحث صالحم الرحيؼ عبد الدليسي كعمي أحسد حدؽ عراـ .37

 .2014 األردفم عسافم كالتؾزيعم لمشذر الرضؾاف دار
م دار جمػػػػيس الزمػػػػاف لمشذػػػػر 1م ط الحكسانيــــة فــــي األداء الــــؾعيفيعرػػػػست سػػػػميؼ القرالػػػػةم  .38

 .2011كالتؾزيعم األردفم 
االيتـدائي فـي السسمكـة العر يـة دراسـة ميدانيـة لمتعمـيؼ  –الرضا السيشـي عمي أحسد العسػريم  .39

 .2008م خؾارـز العمسية لمشذر كالتؾزيعم جدةم الدعؾديةم 1م ط الدعؾدةة
م 1م ط الدمؾك التشغيسي في إدارة السؤسدات التعميسيـةفاركؽ عبده فميو و  عبد السجيدم  .40

 .2005دار السديرة لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 
ــادئ البحــث العمســياجػػةم فاطسػػة عػػؾض صػػابر كميرقػػت عمػػي خف .41 م مكتبػػة 1م ط أســس ومب

 .2002 مررم كمظبعة االشعاع الفشيةم االسكشدريةم
م دار 1م ط الــتعمؼ التشغيســي وأثــره فــي تحدــيؽ األداء الــؾعيفيفػػايز عبػػد الرحسػػاف الفػػركخم  .42

 .2010جميس الزماف لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 
مؤسدػة  حث العمسي السفاليؼ والسشيجيات،طرق البفؾزي عبد الخالق كعمي احداف شؾكتم  .43

 .2014 مررم الثقافة الجامعيةم االسكشدريةم
م ط عمــؼ الــشفس اإلداري وتظبيقاتــو فــي العســلكػريؼ ناصػر عمػػي كأحسػد   مخمػػف الػدليسيم  .44

 .2009 األردفم م دار كائل لمشذرم عسافم1
السديرة لمشذر كالتؾزيعم م دار 1م ط إدارة السشغسات مشغؾر كميماجد عبد السيدي مداعدةم  .45

 .2013عسافم األردفم 
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 –التشغيؼ اإلدارة في األجيزة الحكؾميـة وأثـره عمـ  الرضـا والـؾالء الـؾعيفي مجسؾعة خبراءم  .46
م السشغسػػػة العربيػػػة لمتشسيػػػة اإلداريػػػةم جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػةم القػػػاىرةم بحـــؾث محكســـة مشتقـــاة

 .2014مررم 
م دار السشػػػػػاىج لمشذػػػػػر كالتؾزيػػػػػعم األردفم 1م ط الرئيدـــــيةمؤشـــــرات األداء مجيػػػػػد الكرخػػػػػيم  .47

2015. 
 –نسـؾذج مقتـرح لعالقـة إدارة الجـؾدة الذـاممة يتظـؾير األداء الـؾعيفي   الريس العامريم  .48

م نذػػر مذػػترؾ بػػيؽ السشغسػػة العربيػػة لمتشسيػػة اإلداريػػة جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة دراســة تظبيكيــة
 .2015يعم الجزائرم مرر كالدار الجزائرية لمشذر كالتؾز 

 .2016م دار الجشاف لمشذر كالتؾزيعم األردفم الدمؾك التشغيسي  الفاتح محسؾد السغربيم  .49
م مخبر تظبيقات عمـؾ الشفس كعمـؾ التربية مؽ أجل التشسية في الرضا عؽ العسل  بالرابحم  .50

 .2011الجزائرم  الجزائرم جامعة كىرافم ديؾاف السظبؾعات الجامعيةم
ـــشي  اســـتراتيجي متكامـــلم   بػػػؽ دلػػػيؼ القحظػػػاني .51 شػػػركة م إدارة الســـؾارد البذـــرية: نحـــؾ م

 .2015م الرياضم الدعؾديةم العبيكاف لمشذر
م شػػػركة دار األكػػػاديسيؾف لمشذػػػر كالتؾزيػػػعم 1م ط إدارة األفـــراد الحدلثـــة  سػػػركر الحريػػػريم  .52

 .2016األردفم 
ر القمؼ لمظباعة كالشذػر كالتؾزيػعم بيػركتم لبشػافم دام عمؼ الشفس اإلداري م   سركر الحريري  .53

2016. 
م 1م ط قؾاعـــــد التحميـــــل الشفدـــــي والسعالجـــــة الشفدـــــية والدـــــمؾكيةم الحريػػػػػري سػػػػػركر    .54

 .2016األكاديسيؾف لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 
م مؤسدػػة عػػالؼ الرياضػػة 1م ط تظبيقــات –البحــث العمســي: نغريــات   فتحػػري الكردانػػيم  .55

 .2015 مررم لمشذر كدار الؾفاء لدنيا الظباعةم االسكشدريةم
الــؾالء التشغيســي فــي السؤسدــات الرياضــية فــي القــرن الؾاحــد محسػػؾد صػػديق عبػػد الؾاحػػدم  .56

 .2015م دار العمؼ كاإليساف لمشذر كالتؾزيعم مررم 1م ط والعذريؽ )رؤية مدتقبمية(
م السجسؾعػػة العربيػػة 1م ط لعســلميــارات التكيــف مــر عــروف امحسػػؾد عبػػد الفتػػاح رضػػؾافم  .57

 .2012لمتدريب كالشذرم القاىرةم مررم 
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م نيػؾ ي في مجال الدراسات اإلداريـة واإلندـانيةسأسس ومشاى  البحث العممختار أبؾ بكػرم  .58
 .2016ليشػ الدكلية لمشذر كالتدريبم مررم 

البحــؾث دليــل إرشــادي فــي كتابــة  -قؾاعــد ومراحــل البحــث العمســي أبػػؾ الشرػػرم    مػدحت .59
 .2004 مررم م مجسؾعة الشيل العربيةم القاىرةموإعداد رسائل الساجدتير والدكتؾراه

ــزمػػدحت   أبػػؾ الشرػػرم  .60 م السجسؾعػػة العربيػػة لمتػػدريب كالشذػػرم 1م ط األداء اإلداري الستسي
 .2008القاىرةم مررم 

م السجسؾعػة 1ط م اإلدارة بالحؾافز أسـاليب التحفيـز الـؾعيفي الفعـالمدحت   أبؾ الشررم  .61
 .2012العربية لمتدريب كالشذرم القاىرةم مررم 

م السجسؾعػة العربيػة لمتػدريب مشـاى  البحـث فـي الخدمـة االجتساعيـةمدحت   أبؾ الشرػرم  .62
 .2017 مررم كالشذرم القاىرةم

م مؤسدػػػة 1م ط إدارة وتشغـــيؼ السدـــابقات والـــدورات الرياضـــيةمػػػركاف عبػػػد السجيػػػد إبػػػراليؼم  .63
 . 1999سية لمشذرم بدكف بمدم فيشؾس العال

م 1م ط دليــل الباحــث فــي البحــث االجتســاعيمدػػمؼ عػػدناف أحسػػد كآمػػاؿ صػػبلح عبػػد الػػرحيؼم  .64
 .2011 الدعؾديةم مكتبة العبيكافم الرياضم

 .2015م دار الحامد لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 1م ط إدارة األداءمرظفى يؾسفم  .65
م 1م ط وفـــؽ التعامـــل مـــر الرؤســـاء والسرؤوســـيؽالرضـــا الـــؾعيفي مشػػػاؿ احسػػػد البػػػاركديم  .66

 .2015السجسؾعة العربية لمشذر كالتدريبم القاىرةم مررم 
 –الســـدخل السيشــي إلدارة الســـؾارد البذـــرية الشسؾذجيـــة مشرػػؾر بػػؽ عبػػػد العزيػػز السعذػػػؾؽم  .67

م معيػػػد اإلدارة العامػػػةم مركػػػز البحػػػؾثم الدػػػعؾديةم السفيـــؾم والرســـالة وعالقـــات االســـتخدام
2011. 

 –ىشدسة السؾارد البذرية في صـشاعة الفشـادق مؾفق عدناف الحسيري كأميؽ أحسد السػؾمشيم  .68
 .2010 األردفم م دار إثراء لمشذر كالتؾزيعم عسافم1م ط أفكار حدلثة ورؤية مدتقبمية

العدالــــة التشغيسيــــة وفاعميــــة األداء مػػػػؤمؽ عبػػػػد العزيػػػػز عبػػػػد الحسيػػػػد و  سػػػػيد بذػػػػير  م  .69
 م دار العمػػؼ كاإليسػػػاف لمشذػػػر كالتؾزيػػػعم القػػػاىرةمالعـــامميؽ بالييئـــات الرياضـــيةالـــؾعيفي لـــدى 

 .2015 مررم
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م مؤسدػة عػالؼ الرياضػة 1م ط تظبيقات فـي اإلدارة الرياضـيةمؤمؽ عبد العزيز عبد الحسيػدم  .70
 .2014لمشذر كدار الؾفاء لدنيا الظباعة كالشذرم اإلسكشدريةم مررم 

م دار زىػراف لمشذػر كالتؾزيػعم فس الدياحي مفاليؼ وتظبيقاتعمؼ الشنبيية صالح الدامرائيم  .71
 .2008األردفم 

م دار السدػيرة 1م ط ، السسارسة السيشية في العسـل مـر الجساعـاتىشداكي عبد البلىي حدػؽ .72
 .2015لمشذر كالتؾزيعم عسافم األردفم 

م جتساعيـةالبحث العمسي فـي العمـؾم اإلندـانية واالكائل عبد الرحسؽ التل كعيدى   قحػلم  .73
 .2007م دار الحامد لمشذر كالتؾزيعم األردفم 2ط 
 -سمدمة إدارة األداء االستراتيجي كائل   صبحي إدريس كطاىر محدؽ مشرؾر الغالبيم  .74

 .2009م دار كائل لمشذرم األردفم 1م ط أساسيات األداء و ظاقة التقييؼ الستؾازن 
ـــا كليػػػد حمػػػيؼ غػػػازيم  .75 ـــل وأثرى ـــر واحتياجـــات العس ـــؾعيفيدواف ـــ  الرضـــا ال م الػػػدار 1 م طعم

 .2011مررم  الجامعيةم اإلسكشدريةم
دليـل فـي  –أسـاليبو االحرـائية  –أقدامو  –مشاىجو  –لبحث العمسي يؾسف الـز كساشم ا .76

ردفم م دار دجمػػػػة لمشذػػػػر كالتؾزيػػػػعم عسػػػػافم األ1م ط إعــــداد رســــائل الساجدــــتير والــــدكتؾراه
2016. 

 :والسعاجؼ القؾاميس -2-2

رجػػػػانيم  .77 م تحقيػػػػق كدراسػػػػة   صػػػػديق معجــــؼ التعريفــــاتعمػػػػي بػػػػؽ   الدػػػػيد الذػػػػريف الجد
 .2004السشذاكيم دار الفزيمة لمشذر كالتؾزيع كالترديرم القاىرةم مررم 

م السظبعػػػة الكاثؾليكيػػػةم بيػػػركتم 19م ط السشجـــد فـــي الماـــة واألدب والعمـــؾملػػػؾيس معمػػػؾؼم  .78
 .1946لبشافم 

 .2008م دار السذرؽم بيركتم لبشافم 43م ط واإلعالم لماةا في السشجدلؾيس معمؾؼم  .79
م دار الكتاب السرري كدار السعجؼ العر ي السيدرأحسد زكي بدكي كصديقة يؾسف محسؾدم  .80

 بدكف سشة.مرر كلبشافم الكتاب المبشانيم القاىرة كبيركتم 
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 :والدوريات العمسية السجالت -2-3

م األردنيـة الساليـة وزارة فـي العـامميؽ أداء عمـ  وأثره الؾعيفي الرضاالذػسايمةم  محسؾد أحسد .81
 . 2015ديدسبر  م الدؾدافم8 العدد األحسرم البحر جامعة مجمة

م مجمة الرضا الؾعيفي لمسدير الرياضي وعالقتو يبعض الستايراتبذير حداـ كقبلتي يزيدم  .82
 .2012الجزائرم أفريل م م جامعة السديمة5اإلبداع الرياضيم العدد 

م 28 دمذػقم السجمػد جامعػة م مجمػةاالجتساعيـة السؤسدات في األداء تقؾيؼصػديقم  حديؽ .83
 .2012م سؾريةم 1 العدد

 –العالقة ييؽ الرضا السيشي والتقاعد السبكـر لـدى السـؾعفيؽ الكـؾيتييؽ خالد أحسد الذبلؿم  .84
م جامعػة 14م الدشة 56م السجمة العربية لمعمؾـ اإلندانيةم العدد دراسة تحميمية سؾسيؾلؾجية

 .1996الكؾيتم صيف 
م مجمػة مبادئ وأسس إنذاء وتديير السشذـ ت الرياضـية وفـق السعـالير الدوليـةديمسػي  م  .85

جػػؾاف الجزائػػرم م 3 جامعػػة الجزائػػرم 8مخبػػر عمػػـؾ كتقشيػػات الشذػػاط البػػدني الرياضػػيم العػػدد 
2014. 

 فـي التـدريس ىيئـة أعزـاء لـدى اإلداري  باإليـدا  وعالقتـو الـؾعيفي الرضـا م  رضػؾاف .86
اإلندانيةم  العمؾـ - لؤلبحاث الشجاح جامعة م مجمةاليسؽ في التر ية الرياضية وأقدام كميات
 .2013فمدظيؽم  (م5) 27السجمد 

 فـي الـؾعيفي الرضـا مدـتؾى  عمـ  وانعكاسـو القـرار صـشرزحػاؼ   كمػؤذف بؾجسعػةم  .87
م مجمػة تفػؾؽ أدرار لؾالةـة والرياضـة الذـباب بسدلريـة ميدانيـة دراسـة -السؤسدة الرياضية 

م السركػػػػز الجػػػػامعي 2م العػػػػدد 1فػػػػي عمػػػػـؾ كتقشيػػػػات الشذػػػػاطات البدنيػػػػة كالرياضػػػػيةم السجمػػػػد 
 .2016ماي الجزائرم م البيض

 فـي البذـري  السـؾرد أداء عمـ  التشغيسيـة السحـددات أثـرمشاصػريةم  الذػيخ كرشػيد بػؽ سػارة .88
 م9 العػددالجزائريػةم  السؤسدػات أداء مجمػةم مدعؾد( حاسي(لمجيؾفيزياء  الؾطشية السؤسدة
 .2016 مالجزائر مكرقمة جامعة
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 الذـباب بسدلريـة الرياضـية السشذـ ة إلدارة والستابعـة التخظـيط ميـةھأزرشػيم ھ سػميساف .89
جامعة الجزائر  م7العدد كالفشيةم  الرياضية البدنية األنذظة كمسارسات عمؾـ م مجمةوالرياضة

 .2015مارس الجزائرم م 3
السشـــاخ التشغيســـي وعالقتـــو بالرضـــا الـــؾعيفي لـــدى العـــامميؽ فـــي السشذـــ ت شػػػرفي عػػػامرم  .90

 .2017 الجزائرم مالجمفةجامعة م 12العدد م مجمة السحترؼم الرياضية
بـ دائيؼ  وعالقتـو والرياضـية البدنيـة التر يـة ألسـاترة الـؾعيفي الرضـاشػعبلؿ عبػد السجيػدم  .91

 الثانؾيـات والةـات بعـض فـي والرياضـية البدنيـة التر يـة أسـاترة عمـ  أجـري  مدـحي بحـث
كالرياضػيةم  البدنيػة األنذػظة كتقشيػات لعمؾـ العمسية م السجمةتمسدان( تيدسديم ، )مدتاانؼ،
 .2005الجزائرم  مجامعة مدتغانؼ م5العدد 

ـــؾعيفي ألســـاترة التر يـــة البدنيـــة والرياضـــية صػػػابر بػػػؽ عيدػػػى كالدػػػعيد مػػػزركعم  .92 الرضـــا ال
 .2017جؾاف  الجزائرمم ةالبؾير  م جامعة22م العدد ة معارؼم مجمالحياةوعالقتو بجؾدة 

 حالة دراسة البذرية السؾارد أداء عم  الؾعيفي الرضا أثرعائذةم  إيساف كبؾشيخي صبياف .93
م كرقمػةجامعػة  م9 الجزائريػةم العػدد السؤسدػات أداء مجمة م الشدي  إلنتاج سؾاتيؽ بسؤسدة
 .2016 مالجزائر

 األجيزة في لمعامميؽ الؾعيفي األداء عم  السعمؾمات تكشؾلؾجيا استخدام أثرعظيةم  العربي .94
الباحػئم العػدد  مجمػة مالجزائـر -ورقمـة- جامعـة فـي ميدانيـة دراسـة -السحميـة  الحكؾميـة

 .2012م الجزائر مجامعة كرقمة م10
بالجامعــات التسكــيؽ والرضــا الــؾعيفي لــدى أعزــاء ىيئــة التــدريس قاسػؼ بػػؽ عائػل الحربػػيم  .95

م السجمػد 1م الجػزء 107م السجمة التربؾيةم العػدد ترؾر مقترح –الدعؾدةة العريقة والشاشئة 
 . 2013جامعة الكؾيتم يؾنيؾ  م27

مقؾمـــات اإليـــدا  اإلداري ودورىـــا فـــي رفـــر مدـــتؾى األداء الـــؾعيفي فـــي كىيبػػػةم  قرمػػاش .96
م جامعػة 08لرياضػيم العػدد ا البػدني الشذاط كتقشيات عمؾـ مخبر م مجمةالسشغسات الرياضية

 .2014جؾاف الجزائرم م 3الجزائر 
 دراسػات مجمػة مالسعمسـيؽ نغـر وجيـة مؽ مدرسة لسدلر الؾعيفي األداء تقؾيؼ ،أحسد قؾامة .97

 .2003  م األردفم1العدد  م3مجمد  التربؾيةم العمؾـ
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البذـرية فـي عالقة الرضا الؾعيفي واألداء في عـل تشسيـة السـؾارد كساؿ تذاـ كأميؽ مخفػيم  .98
الجزائػرم  مم جامعة غرداية7م مجمة الؾاحات لمبحؾث كالدراساتم العدد السؤسدات السررفية

2009. 
 جامعـة التدريدـية فـي الييئـة أعزـاء لـدى الؾعيفي الرضا درجةمشرؾرم  مرظفى مجيد .99

 12السجمػد اإلندػانيةم العمؾـ سمدمة بغزةم األزىر جامعة م مجمةفمدظيؽ في الؾطشية الشجاح
 .2010م فمدظيؽم 1العدد  م
التـدريس  ىيئـة أعزـاء لـدى التشغيسـي والـؾالء الـؾعيفي الرضـا اقـرو   فرحي و  زبيػرم  .100

م مجمػة االصػبلحات االقترػادية كاالنػدماج فػي االقترػاد العػالسيم الجزائر –بجامعة الذمف 
 .2010 الجزائرم مم السدرسة العميا لمتجارة8م العدد 4السجمد 

 ذوي  لفئـة والرياضـي البـدني الشذـاط لسـؤطري  الـؾعيفي الرضا  كآخركفم  بؾرغدة مدعؾد .101
م أكتػؾبر الجزائػر مم جامعػة السدػيمة4الرياضػيم العػدد  اإلبػداع م مجمػةالخاصـة االحتياجـات
2011. 

ـــة فيـــواليػػػاني عاشػػػؾرم  .102 م مجمػػػة العمػػػـؾ أداء العـــامميؽ داخـــل السؤسدـــة والعؾامـــل الستحكس
 .2016الجزائرم  مبدكرةجامعة م 2م العدد 16اإلندانيةم السجمد 

 ات:ــــــــــــالسمتقي -2-4

السؤسدة السيشائية  –حؾادث العسل أسباييا وأساليب خفزيا مدعؾدي كمثؾـ كمقركف لبةم  .103
 العسػل فػي السعانػاة عػاىرة حؾؿ الثاني الدكلي م مداخمة مذاركة في السمتقىبدكيكدة نسؾذجا

 أياـ الجزائرم مكرقمةكالدؾسيؾلؾجيم قدؼ العمؾـ االجتساعيةم جامعة  الديكؾلؾجي التشاكؿ بيؽ
 .2013جانفي  15-16

 الرسائل واألطروحات: -2-5

 السؤسدـات الرياضـية حالـة بالسؤسدـات الرياضـي التدـؾيق واقـرغػرابم  عمػي إبػراليؼ .104
-2009 الجزائػػرم م3الجزائػػر  ماجدػػتيرم جامعػػة رسػػالةم اليسشيــة الرياضــية واالتحــادات
2010. 
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ــي أحسػػد بػػؽ سػػعيد بػػؽ سػػالؼ ميمكػػاف السذػػيخيم  .105 ــامميؽ ف ــدى االداريــيؽ الع الرضــا الــؾعيفي ل
ــيؼ بسحافغــة عفــار م رسػػالة ماجدػػتيرم جامعػػة نػػزكىم سػػمظشة السدلريــة العامــة لمتر يــة والتعم

 .2012-2011عسافم 
 تظبيكية الؾعيفي )دراسة األداء مدتؾى  عم  التشغيسية الثقافة أثرأسعد أحسد   عكاشةم  .106

م رسػالة ماجدػتيرم الجامعػة اإلسػبلمية غػزةم فمدـظيؽ( فـي Paltelاالترـاالت  شـركة عمـ 
 .2008فمدظيؽم 

 السركػزم رسالة ماجدػتيرم واقر التخظيط في السشذ ت الرياضية والةة خشذمةبركاف عادؿم  .107
 .2010/2011  الجزائرم أىراسم سؾؽ  الجامعي

 عمـ  ميدانيـة الـؾعيفي )دراسـة بـاألداء وعالقتـو التشغيسـي االترـالالػديؽم  جبلؿ بؾعظيط .108
م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة قدػشظيشةم الجزائػرم عشابـة( سـؾنمااز بسؤسدـة السشفـرلؽ العسـال
2009. 

م أطركحة دكتؾراهم جامعة بدػكرةم العالقات اإلندانية وأثرىا عم  الرضا الؾعيفيبؾنؾة عميم  .109
 .2015/2016الجزائرم 

محددات الرضا الؾعيفي لدى العامل الجزائري في إطـار نغريـة دافيـد ماكيالنـد بؾكذف نبيمػةم  .110
 .2007-2006 الجزائرم م رسالة ماجدتيرم جامعة قدشظيشةملمدافعية

 –رضــا األســتاذ الجــامعي وعالقتــو بــاألداء الــؾعيفي فــي الجامعــة الجزائريــة جبػػارة سػػاميةم  .111
 .2007/2008 الجزائرم رسالة ماجدتيرم جامعة باتشةمم دراسة ميدانية بجامعة باتشة

الحــؾافز التذــجيعية وعالقتيــا بالرضــا الــؾعيفي لــدى معمســي خالػػد بػػؽ سػػر راشػػد الغامػػديم  .112
م رسػػالة ماجدػػتير فػػي اإلدارة التربؾيػػة الرــفؾف األوليــة بالسرحمــة االيتدائيــة بسدلشــة الظــائف
 ق. 1425ةم كالتخظيطم كمية التربيةم جامعة أـ القرىم الدعؾدي

الـؾعيفي  األداء تحدـيؽ فـي اإلداري  التظـؾير إدارة دورالذػريفم  مشرػؾر بؽ عسر بشت ريؼ .113
م رسػالة بجـدة( العزيـز عبـد السمـػ جامعـة فـي اإلداريـات السؾعفـات عمـ  تظبيكيـة )دراسـة

 .2013بجدةم الدعؾديةم  العزيز عبد السمػ ماجدتيرم جامعة
 دكتػؾراهم جامعػةأطركحػة م وأثرىا عم  األداء الؾعيفيييئة العسل الداخمية سياـ بؽ رحسؾفم  .114

 .2013/2014بدكرةم الجزائرم 
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م رسػػالة ماجدػػتيرم تقيــيؼ أداء السؾعــف فــي الؾعيفــة العسؾميــة فــي الجزائــرسػػؾدي عائذػػةم  .115
 .2011/2012الجزائرم م 3جامعة الجزائر 

رسػػالة ماجدػػتيرم م السشــاخ التشغيســي وتــ ثيره عمــ  األداء الــؾعيفي لمعــامميؽشػػامي صػػميحةم  .116
 .2009/2010جامعة بؾمرداسم الجزائرم 

 -الرياضـية  السؤسدـة لألمـؾال فـي االستراتيجية اإلدارة و التسؾيل أساسياتسػمسىم  شريفي .117
م 3 م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة الجزائػرالقـدم لكـرة احترافيـة أندةـة مجسؾعـة فـي حالـة دراسـة
 .2006/2007الجزائرم 

ألساترة التعميؼ الثانؾي وعالقتو يدافعية إنجاز تالميرىؼ في  الرضا الؾعيفيصالحي سسيةم  .118
م رسػالة ماجدػتيرم جامعػة شـعبة عمـؾم الظبيعـة والحيـاة –األقدام الشيائيـة لمتعمـيؼ الثـانؾي 

 .2009/2010 مالجزائر سظيفم
دراسة ميدانية عم  مؤسدة  –ضاؾط العسل وعالقتيا بالرضا الؾعيفي طاىري عبد الغشيم  .119

 .2007/2008 الجزائرم م رسالة ماجدتيرم جامعة بدكرةمالكؾايل بدكرةصشاعة 
الدافعيــة والرضــا الــؾعيفي وت ثيرىــا عمــ  أداء اإلطــارات فــي الذــركة الؾطشيــة طؾيػػل كريسػػةم  .120

 .2007/2008 الجزائرم م رسالة ماجدتيرم جامعة الجزائرملمديارات بالرويبة
ــر التشغيســي بعبػػد الحفػػيظ القيػػزيم  .121 ــة التايي ــؾعيفيعالق م رسػػالة ماجدػػتيرم جامعػػة الرضــا ال

 .2011/2012 الجزائرم م2الجزائر 
 ييئـة :األعسـال مشغسـات أداء فـي التشغيسـي الدـمؾك دورإبػراليؼ بمػلم  عمػي الحػق عبػد .122

الخرطػؾـم  كاليػة فػي التجاريػة البشػؾؾ مػؽ عمػى عيشػة دراسػةم معـدل كستايـر الداخمية السشغسة
 .2015كالتكشؾلؾجيام الدؾدافم  لمعمؾـ الدؾداف أطركحة دكتؾراهم جامعة

الزاؾط السيشيـة وعالقتيـا بالرضـا الـؾعيفي لـدى أسـاترة التر يـة البدنيـة العرباكي سحشؾفم  .123
 .2008/2009م رسالة ماجدتيرم جامعة حديبة بؽ بؾعمي الذمفم والرياضية

م رسالة االقترادةةواقر تديير األداء الؾعيفي لمسؾرد البذري في السؤسدة عزالديؽ ىركـم  .124
 .2007/2008ماجدتيرم جامعة قدشظيشةم الجزائرم 

 العمػؾـ قدػؼ ماجيدػتيرم رسػالة مباإلنتاجيـة وعالقتو الؾعيفي الرضا الذيريم يحيى بؽ عمي .125
 .2002األمشيةم الدعؾديةم  لمعمؾـ نايف أكاديسية اإلداريةم
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م والرياضة لؾالةة أم البـؾاقيواقر تخظيط القؾى العاممة في مؤسدات الذباب قرماط نؾريم  .126
 .2010/2011 الجزائرم رسالة ماجدتيرم السركز الجامعي سؾؽ أىراسم

م رسػالة ماجدػتيرم السـدر يؽ لـدى الشفدـي بـاالحتراق وعالقتـو الـؾعيفي الرضـا م  كريبػع .127
 .2009/2010 الجزائرم جامعة بدكرةم

ـــو بسدـــتؾى لؾلػػػؾ عبػػػد   العيػػػدركسم  .128 الظســـؾح لـــدى السسرضـــات الرضـــا الـــؾعيفي وعالقت
رسػػالة ماجدػػتيرم م الدــعؾدةات وعالقــة كــل مشيســا يــبعض الستايــرات الذخرــية والسيشيــة

 .ىػ 1410الدعؾديةم  جامعة أـ القرىم
مـــدى فاعميـــة وعدالـــة نغـــام تقيـــيؼ أداء العـــامميؽ فـــي الجامعــــات ماجػػػد إبػػػراليؼ شػػػاىيؽم  .129

لتشغيسية )دراسة مقارنة يـيؽ الجامعـة الفمدظيشية وأثره عم  األداء الؾعيفي والؾالء والثقة ا
 .2010م رسالة ماجدتيرم الجامعة اإلسبلمية بغزةم فمدظيؽم اإلسالمية واألزىر(

ــؾعيفيمجيػػدر بػػبلؿم  .130 ــو بالرضــا ال م رسػػالة ماجدػػتيرم جامعػػة تساســػ جساعــة العســل وعالقت
 .2009/2010 الجزائرم قدشظيشةم

 الذـباب بسدلريـة اإلداري  األداء لتظـؾير مقترحـة اسـتراتيجيةسػشبلم  محسػؾد أحسػد   .131
 .2014م رسالة ماجدتيرم جامعة اإلسكشدريةم مررم بسحافغة اإلسكشدرية والرياضة

 معمسـي السـدارس لـدى الـؾعيفي بـاألداء وعالقتـو اإلداري  التسكـيؽالبمػؾيم  سػميساف   .132
رسالة ماجدتيرم م نغرىؼ وجية مؽ العر ية الدعؾدةة السسمكة-الؾجو محافغة في الحكؾمية

 .2008جامعة مؤتةم األردفم 
م الرضــا الــؾعيفي ألســاترة التر يــة البدنيــة والرياضــية وعالقتــو بــ دائيؼمدػػعؾد بؾرغػػدة  م  .133

 .2008م جامعة قدشظيشيةم الجزائرم دكتؾراه أطركحة 
بسدلريـة  دراسـة تحميميـة لسعـالير الرضـا الـؾعيفي لـدى العـامميؽمشى   عبد الدبلـ خميػلم  .134

م رسػػػالة ماجدػػػتيرم جامعػػػة اإلسػػػكشدريةم مرػػػرم الذـــباب والرياضـــة بسحافغـــة اإلســـكشدرية
2011. 

م رسػػالة فاعميــة نغــام تقيـيؼ األداء وأثــره عمـ  مدــتؾى أداء العـامميؽمؾسػى   أبػؾ حظػبم  .135
 .2009ماجدتيرم الجامعة اإلسبلمية غزةم فمدظيؽم  

م رسػالة ماجدػتيرم والستابعـة الساليـة ليـاآليات تسؾيل السشذـ ت الرياضـية نايت إبراليؼ  م  .136
 .2012-2011الجزائرم م 3جامعة الجزائر 
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م رسػػػالة الرضـــا الـــؾعيفي لـــدى معمســـي التر يـــة الرياضـــيةكائػػػل مرزكقػػػي مرػػػمح الجريدػػػيم  .137
 .2009/1430الدعؾديةم  م كمية التربيةم جامعة طيبةمماجدتير

العالي  التعميؼ مؤسدات في العامميؽ أداء عم  الؾعيفي الرضا أثربذيرم  دـآ حدؽ يؾسف .138
 لمعمػؾـ الدػؾداف جامعػةم ماجيدػتير م رسػالةالتكشؾلؾجيـا لمعمـؾم اإلمـارات كمية عم  بالتظبيق

 .2015كالتكشؾلؾجيام الدؾدافم 

 :ؽــــــؼ والقؾانيـــالسراسي -2-6

فػي  م مؤرخ13-83قانؾن رقؼ: م جسيؾريةالديسقراطية الذعبيةم رئاسة الالجسيؾرية الجزائرية  .139
يتعمػػػق بحػػػؾادث العسػػػل كاألمػػػراض  م1983يؾليػػػؾ سػػػشة  2السؾافػػػق  1403رمزػػػاف عػػػاـ  21

ىػػ  1403رمزػاف عػاـ  24 الرػادرة بتػاريخم 28م العػدد السيشيةم الرػادر بالجريػدة الرسػسية
 .ـ1983يؾليؾ سشة  2السؾافق 

م 234-90رقـؼ تشفيـري مرسـؾم الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة الحكؾمػةم  .140
م يحػدد قؾاعػد تشغػيؼ مرػالح 1990يؾليػؾ سػشة  28السؾافػق  1411محـر عػاـ  6السؤرخ في 

محػـر عػاـ  10 بتاريخ ةم الرادر 32م العدد الؾالية كعسميام الجريدة الرسسيةترقية الذبيبة في 
 .ـ 1990جؾيمية سشة  2سؾافق ال ق 1411

م 416-91تشفيـري رقـؼ مرسـؾم الجزائرية الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة الحكؾمػةم الجسيؾرية  .141
م يحػدد شػػركط ـ1991نػؾفسبر سػشة  02السؾافػق ق  1412ربيػع الثػاني عػػاـ  25السػؤرخ فػي 

ربيع الثاني عػاـ  26م الرادرة بتاريخ 54إحداث السشذآت الرياضيةم الجريدة الرسسيةم العدد 
 .1991ة نؾفسبر سش 03السؾافق  1412

م 283-93تشفيـري رقـؼ مرسـؾم الحكؾمػةم الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة  .142
م الستزػػسؽ تغييػػر 1993نػػؾفسبر سػػشة  23السؾافػػق  1414جسػػادي الثانيػػة عػػاـ  9مػػؤرخ فػػي 

بتػػاريخ: فػػي  ةم الرػػادر 77تدػػسية مرػػالح ترقيػػة الذػػبيبة فػػي الؾاليػػةم الجريػػدة الرسػػسيةم العػػدد 
 .14-13ص  مـ 1993 نؾفسبر سشة  24السؾافق ق  1414جسادي الثانية عاـ  10
م السػػؤرخ فػػي 10-04قــانؾن  مالجسيؾريػػةالجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة الذػػعبيةم رئاسػػة  .143

دنيػػػػة م يتعمػػػػق بالتربيػػػػة الب2004غذػػػػت سػػػػشة  14السؾافػػػػق  1425جسػػػػادي الثانيػػػػة عػػػػاـ  27
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 18ىػػ السؾافػق  1425رجب عاـ  2م الرادرة بتاريخ 52م العدد الرسسيةكالرياضيةم الجريدة 
 .ـ 2004غذت سشة 

م 492-05تشفيـري رقـؼ مرسـؾم الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة الحكؾمػةم  .144
يحػػػدد القػػػانؾف  م2005ديدػػػسبر سػػشة  22السؾافػػػق ؿ  1426ذك القعػػػدة عػػاـ  20السػػؤرخ فػػػي 
 الرػادرة بتػاريخم 84الجريػدة الرسػسيةم العػدد  تمالسركبات الستعػددة الرياضػاكاكيؽ الداخمي لد

 .ـ 2005ديدسبر سشة  29السؾافق ؿ  ق 1426ذك القعدة عاـ  27
مػػؤر خ فػػي  م03-06أمــر رقــؼ م الجسيؾريػػةالذػػعبيةم رئاسػػة الجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة  .145

يتزػػس ؽ القػػانؾف األساسػػي م 2006يؾليػػؾ سػػشة  15السؾافػػق  1427جسػػادى الثانيػػة عػػاـ  19
جسادى الثانيػة عػاـ  20 الرادرة بتاريخم 46العدد م الجريدة الرسسيةم العاـ لمؾعيفة العسؾمية

 م ـ 2006يؾليؾ سشة  16السؾافق ق  1427
م 345-06تشفيـري رقـؼ مرسـؾم الحكؾمػةم الجسيؾرية الجزائرية الديسقراطيػة الذػعبيةم رئاسػة  .146

م الستزػػسؽ تحديػػد 2006سػػبتسبر سػػشة  28السؾافػػق لػػػ:  1427رمزػػاف عػػاـ  5السػػؤرخ فػػي 
م الرػادرة 61م العػدد ىام الجريدة الرسػسيةقؾاعد تشغيؼ مديريات الذباب كالرياضة لمؾالية كسير 

 .ـ 2006ىػ السؾافق أكؿ أكتؾبر سشة  1427رمزاف عاـ  8 بتاريخ
صػػػفر عػػػاـ  20مػػػؤرخ فػػػي م مذـــتركقـــرار وزاري م الجزائريػػػة الديسقراطيػػػة الذػػػعبية الجسيؾريػػػة .147

م يحػػػػدد تشغػػػػيؼ مرػػػػالح مديريػػػػة الذػػػػباب كالرياضػػػػة 2007مػػػػارس سػػػػشة  10السؾافػػػػق  1428
السؾافػق ق  1428ربيػع األكؿ عػاـ  16 الرػادرة بتػاريخم 22العػدد  الرسسيةملمؾاليةم الجريدة 

 .ـ 2007أبريل  4
م 07-10مرســؾم تشفيــري رقــؼ الجسيؾريػػة الجزائريػػة الديسقراطيػػة الذػػعبيةم رئاسػػة الحكؾمػػةم  .148

م يتزػػسؽ القػػانؾف األساسػػي 2010يشػػاير سػػشة  7السؾافػػق  1431محػػـر عػػاـ  21مػػؤرخ فػػي 
الخػػاص بػػالسؾعفيؽ السشتسػػيؽ لؤلسػػبلؾ الخاصػػة بػػاإلدارة السكمفػػة بالذػػباب كالرياضػػةم الجريػػدة 

يشػػػػاير سػػػػشة  10ق السؾافػػػػق  1431محػػػػـر عػػػػاـ  24 لرػػػػادرة بتػػػػاريخا م02الرسػػػػسيةم العػػػػدد 
 .ـ2010

م 85-16رقـؼ  تشفيـري مرسـؾمالذػعبيةم رئاسػة الحكؾمػةم الجسيؾريػة الجزائريػة الديسقراطيػة  .149
ؿ مػارس سػشة  1437األكلػى عػاـ  جسػادى 21مػؤرخ فػي  تشغػيؼ  يتزػسؽم 2016السؾافػق أك 
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 22 م الرػادرة بتػاريخ13الجريػدة الرسػسيةم العػدد كالرياضػةم  الذػباب لػؾزارة السركزيػة اإلدارة
 ـ. 2016 سشة مارس 02السؾافق ق  1437 األكلى عاـ جسادى

 :قـــــالؾثائ -2-7

مديريػػػػػػة الذػػػػػػباب كالرياضػػػػػػة لؾاليػػػػػػة بدػػػػػػكرةم حالػػػػػػة السشاصػػػػػػب الساليػػػػػػة السؾقؾفػػػػػػة إلػػػػػػى غايػػػػػػة  .150
 م مرمحة اإلدارة.1م ص 31/12/2017م بدكرة في 31/12/2017
م 10/07/2018كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم السؤسدػػات الذػػبانية بؾاليػػة بدػػكرةم مديريػػة الذػػباب  .151

 م مكتب االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.2-1ص 
م ص 10/07/2018مديريػػة الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم السشذػػآت الرياضػػية كتأطيرىػػام  .152

 .مكتب تظؾير التربية البدنية كالرياضيةم 1
ضػػػػػػػة لؾاليػػػػػػػة بدػػػػػػػكرةم إحرػػػػػػػائيات عامػػػػػػػة حػػػػػػػؾؿ إطػػػػػػػارات الذػػػػػػػبابم مديريػػػػػػػة الذػػػػػػػباب كالريا .153

 م مكتب االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.1م ص 10/07/2018
 1مديريػػة الذػػباب كالرياضػػة لؾاليػػة بدػػكرةم بظاقػػة فشيػػة حػػؾؿ مديريػػة الذػػباب كالرياضػػةم ص  .154

 م مكتب االتراؿ كإعبلـ الذباب كأنغسة االتراؿ.18/11/2018

 :االنترن مؾاقر  -3

بابل  جامعة كمية اإلدارة كاالقترادمؾقع م ، تقؾيؼ أداء العامميؽثشاء عبد الكريؼ عبد الرحيؼ .155
   العراؽم محاضرة الكتركنيةم

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=68613 م
19/11/2017 . 

م السشتػػػػػػػدى العربػػػػػػػي إلدارة السػػػػػػػؾارد البذػػػػػػػريةم مذـــــــاكل تقيـــــــيؼ األداء  أحسػػػػػػػد إسػػػػػػػساعيلم  .156
https://hrdiscussion.com/hr18564-4.html 07/07/2018م. 

ـــــــؾا  السؤسدـــــــات الرياضـــــــيةم   عبػػػػػػػد العغػػػػػػػيؼ .157  مؾقػػػػػػػع الػػػػػػػدكتؾر   عبػػػػػػػد العغػػػػػػػيؼمم أن
http://masm.ibda3.org/t115-topic 09/05/2017م. 

 .12/12/2017م www.mjs.gov.dzيةم السؾقع الرسسي لؾزارة الذباب كالرياضة الجزائر  .158
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األردف -ن  ف  –متلف  الرتبف  الرضضف   أست ك أ.د / مل دؽ ا لف احل ين 01  

ب كرة -ج رع  دمحم افضر  أست ك التعلفم الع يل أ.د / ركا  ن  ر 02  

أككاي ف  ن ر أ.د / 03 ب كرة -ج رع  دمحم افضر  أست ك التعلفم الع يل   

رصر -متلف  الرتبف  الرضضف  ج رع  اإلسك فري   أست ك حم ضر د / مح دة نفف نظار الع تال  04  

العراؽ –متلف  الرتبف  الافنف  ج رع  دضىل  أست ك ر  نف د/ انيم امحف نك   احل ف  كم 05  

-أ  –أست ك حم ضر  د / ملظاش نف ى 06 ب كرة -ج رع  دمحم افضر    

-أ  –أست ك حم ضر  د / شتفظم ناف ادل لن 07 ب كرة -ج رع  دمحم افضر    

-أ  –أست ك حم ضر  د / ر عظد دمحم بظرغفة 08 ق  طف   -ج رع  ر تظرم حم ظد    

-أ  –أست ك حم ضر  د / إبراهف   نف ى 10 ادل فلػػػػػ  -ج رعػػػػػػػػػػػ  دمحم بظضف ؼ    
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