
 -تيزي وزو – جامعة مولود معمري
 كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية    

 قسـ العموـ االجتماعية
 فرع: عموـ التربية

 

 

 

 

 

 

 في عموـ التربية (أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه الطور الثالث )ؿ. ـ. د
 : التعميـ والتأطير التربويتخصص

 
 األستاذ المشرؼ:                                      إعداد الطالبة: 

 د/ بوطابة فريد -        معمري ويزة                          -
 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 ؛رئیسا                 وزو تیسي معمري، مولود جامعةيهٍكح                          طهًٍاًَ /د

 ؛ومقررا مشرفا وزو                 تیسي معمري، مولود جامعة فزٌذ                             تىطاتح/د

 ؛مناقشا                                     2 الجسائر جامعة انطٍة                         تهؼزتً د/أ

 ؛مناقشا                                       2 جامعة سطیف فاروق                            طثاع/د

 ؛مناقشا                  وزو تیسي معمري، مولود جامعة           يصطفى               انكيى/د

 مناقشا                  مستغانم                        جامعة لٍذوو أحًذ                             د/أ

 
 2019/2020السنة الجامعية: 

الرضا الوظيفي وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى 
 مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.

 



 
 

 
 أهدي مثرة جهدي:

  الكرميتني معمري وعمروش إىل أفراد أسريت

 قدموا يل كل الدعم لتجاوز الصعوبات الذين

 وأخص بالذكر  يةـة رحليت العلمـوالظروف من أجل مواصل

 .واىل قرة عيين ابين زوجي العزيز الذي صرب معي

 إىل مجيع طلبة قسم علم النفس وعلم االجتماع.

 إىل كل من تصفح هذا العمل واستفاد منه

 وعرفانا باجلميل. إليهم أهدي هذا العمل تقديرا

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

دان محمد وعىل أأىهل وحصبو  مني سَ  امحلد هلل رب امعاملني وامطالة وامسالم عىل رسوهل اميادي الأ

 أأمجعني وبعد.

جناز ىذا امعمل املتواضع خلدمة لك ظامب عمل.  وامحلد هلل اذلي ٌّسر يل ا 

س تاذ املدٍر ادلكتور  ىل الأ دأأتلدم ابمشكر وامتلدٍر ا  ابة فًر رشاف عىل اذلي منحين رشف ا بوظ ل 

ىذا امعمل ومنحين من وكتو اهمثني ما أأفاض عًلر بو من خربات عومو وجتاربو يف امبحث امعومي، فهل 

 يف حِاتو املينَة وظول امعمر. مين لك امشكر وخامص ادلعاء ابمتوفِق

ىل مدٍر ند ( أأرزيق عبد امنور جبامعة أألكي حمL.E.T.Oتوجِو ) -معل - خمرب تربَة كٌل أأتلدم ابمشكر ا 

مراكز امتوجِو بتزيي وزو، املدًة، سعَف، أأدرار عىل املساعدات مدٍري  أأوحلاج ابمبوٍرة  و

 وامتشجَعات امللدمة ل جناز ىذا امعمل الأاكدميي فويم مين خري اجلزاء.

ساتذة الأفاضل أأعضاء امفًرق امعومي وامرتبوي جبامعة مومود معمري بتزيي وزو  وامشكر نوسادة الأ

 رحٌلن مرية ببجاًة، فويم مين مجَعاً لك امثناء وامعرفان وامتلدٍر.وجامعة عبد ام

ىل زماليئ وزمِاليت وخاضة د.معور ربَحة ود.خابط مَوَة د.لمِة حسني ود.موَكة  وامشكر موضول ا 

وىلبريج و   (.وامثاهَة ظوبة دكتوراه امعور امثامث ختطص امتأأظري امرتبوي )ادلفعة الأ

ىل امسادة ا ساتذة الأفاضل أأعضاء جلنة املناكشة املوكرة اذلٍن تفضووا بتلومي ىذه وامشكر موضول ا  لأ

 الأظروحة

داري مبركز امتخعَط امرتبوي  ىل  امعامق ال  ضاً ا  وجامعة ابن ظفِل  "ابمرابط"وامشكر موضول أًأ

س تاذ أأحايج خادلابابملنَعرة " س تاذ زارو عبد  هلل والأ وضَاء أأبو عون  ،ملررب"  وأأصص ابذلرر الأ

س تاذ حسن امبايه وا س تاذ و لأ ومطعفى حفِغ، وفوزي  بل فلِوعبد امطادق  جٌلل امكرروري والأ

فويم مين مجَعاً لك امتلدٍر والاحرتام عىل املساعدات اميت مل  بوصًرص وامبوفُسور خادل عبد امسالم

 ًبخووا هبا من أأجًل.



 
 

 

 

 ممخص
عن مستىي  التعزفو  الدافعيت لإلنجاس،لىظيفي و الزضا ا عن العالكت بين الكشف إلى الدراست الحاليت هدفت  

في  الفزوق الزضا الىظيفي ومستىي الدافعيت لإلنجاس لدي مستشاري التىجيه املدرس ي واملنهي، وكذا الىكىف على

نفس املتغيراث السالفت الذكز لدي مستشاري التىجيه وإلارشاد املدرس ي واملنهي جبعا ملتغير العمز، الجنس، 

 ل العلمي.التخصص، املؤه

 وجىصلت نتائجها الى ما ًلي: مستشار ومستشارة 751 الدراست عينت بلغت  

 بين مستىياث الزضا املنهي ومستىياث الدافعيت لإلنجاس لدي -
ً
مستشاري التىجيه  عدم وجىد عالكت دالت إحصائيا

 .وإلارشاد املدرس ي واملنهي

  املدرس ي واملنهي منخفض.لدي مستشاري التىجيه وإلارشاد  مستىي الزضا الىظيفي -

 لدي مستشاري التىجيه وإلارشاد املدرس ي واملنهي متىسط. مستىي الدافعيت لإلنجاس   -

وجىد فزوق في مستىياث الدافعيت لإلنجاس لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي حسب متغير  عدم-

 العمز.

 التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي حسب متغير العمز.وجىد فزوق في مستىياث الزضا الىظيفي لدي مستشاري  -

عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الزضا الىظيفي لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي  -

 حسب متغير الجنس.

درس ي واملنهي عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الدافعيت لإلنجاس لدي مستشاري التىجيه والارشاد امل -

 حسب متغير الجنس.

عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الزضا الىظيفي لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي  -

 حسب متغير التخصص.

عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الدافعيت لإلنجاس لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي  -

 متغير التخصص.حسب 

عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الزضا الىظيفي لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي  -

 حسب متغير  املؤهل العلمي.

عدم وجىد فزوق دالت احصائيا بين مستىياث الدافعيت لإلنجاس لدي مستشاري التىجيه والارشاد املدرس ي واملنهي  -

 ؤهل العلمي.حسب متغير  امل

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Summury:  

  The purpose of this research study is to examine the correlation between job 

satisfactions and achievement motivation, also their levels amongst professional 

and scholar orientation advisors. Thus investigating the differences within the 

same variables according to their age, gender, specialty and qualification: 

  This study was conducted for a sample 157 advisors and supervisors chosen 

randomly with the following outcome:  

1. There is no relationship statistically significant between the job satisfaction 

and the achievement motivation within the advisors. 

2. The level of job satisfaction of advisors is low.  

3. The level of achievement motivation of advisers is moderate.  

4. No differences occurred to achievement motivation levels amongst the 

advisors according to age. 

5. Differences are occurred to job satisfaction according to age. 

6. No significant differences occurred to job satisfaction according to sex. 

7. No significant differences are occurred to motivation achievement according 

to gender. 

8. No significant differences are occurred to job satisfaction according to 

specialty. 

9. No significant differences are occurred to achievement motivation according 

to specialty. 

10. No significant differences are occurred to job satisfaction according to 

scientific qualification.   

11. No significant differences are occurred to achievement motivation 

according to scientific qualification. 
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 :مقدمة

 .دكؿ المتقدمةتعتبر العممية التربكية ركيزة مف أىـ الركائز التي تسير عمييا عجمة التنمية في كؿ ال

ىي المكرد األساسي المؤثر في استقرار الدكؿ كالنيكض التي  الكعي اليـك قائـ عمى المكارد البشريةك 

 .منافسة السكؽ العالمية التي تمتاز بالحركية الدائمة . كيتيح ليا فرصةالمحمي ىاباقتصاد

كيزداد ىذا  .ل رضػاه عػف عمموكمف الحقائؽ العممية أف عطاء الفرد ككفاءتو المينية دليػؿه عمػى مػد

 عمى فعالية التنظيـ. اىام امؤشر . فالعطاء ُيعّد العمؿ مػف إشػباع لحاجاتػو كدكافعولو العطاء بمقدار ما يكفره 

. كلـ مكضكع الرضػا عػف العمػؿ )الرضػا الػكظيفي( ألكؿ مػرة فػي مجػاؿ الصناعةاالىتماـ ببدأ  ليذا

الرضا الكظيفي كمف ىذا المنطمؽ أصبح  .مجػاؿ التعمػيـليشتغؿ ب اؿ بؿ تعّداهيقتصر االىتماـ عمى ىذا المج

بالغ كذلػؾ لمػا لمعمميػة التربكيػة كالتعميمية مف  .قطػاع التربيػة كالتعمػيـ كخاصة في مكظؼألم مطمبان ضركريان 

أردت أف تيدـ اقتصاد يقكؿ فكرستيي )كىك ميتـّ بمجاؿ التربية: إذا  .في تقدـ المجتمعات كنيضتيا األثر

 دكلة عميؾ بالتربية(.

كنظرا لما لقيو المكضكع مف أىمّية سارع المشّرع التربكم بإيبلئو ما يستحّؽ مف عناية. كيمكف لمباحث  

مختمؼ ة. كالممفت لبلنتباه أّف التككيف طاؿ التككيف التربكم المتكاصماف يستشّؼ ذلؾ مف خبلؿ محّطات 

المساعد في تطكير المادة الخاـ المتمثمة في الجيؿ الناشئ الذم  العامؿيشّكؿ  لقد بات .مراحمو كقطاعاتو

مسؤكلية االرتقاء بالمنظكمة االقتصادية كالحضارية كتطكيرىا استنادا إلى المبادئ عمى عاتقو  سيحمؿ

 .كالمعارؼ التي تمّقاىا

ضافة إلى  كضماف انخراطيـمتطمباتيـ ضركرة االعتناء بتككيف األساتذة كالمؤطريف كمحاكلة تمبية  كا 

عبر مجمكعة مف المكظفيف يشارككف في الميمة التربكية  نجدفي المنظكمة التربكية التي ينتمكف إلييا 

 . إنيـمياميـ المساعدة عمى تحقيؽ التكازف النفسي كالتكجيو البيداغكجي في المؤسسات التربكيةب اضطبلعيـ

 .كاإلرشاد المدرسي كالمينيالتكجيو  كمستشار 

  



 ب 
 

كفي في ىذا السياؽ أشار "ماكميبلند" إلى الدكر الميـ الذم يقـك بو الدافع لئلنجاز لرفع مستكل أداء 

نتاجيتو في مختمؼ األنشطة. فالنمك االقتصادم في أم مجتمع ىك محصمة لدافع اإلنجاز. لذا تسعى  الفرد كا 

( 2003الزغبي)كاعتبر  (.2، ص2003ابراىيـككيفا)كافة المنظمات سكاء اإلنتاجية أك الخدماتية لزيادة إنتاجيا كما 

أف دافعية االنجاز" قكة تدفع األفراد ألداء أعماليـ. فاألفراد الذيف يمتمككف دافعية عالية يحاكلكف أيضا 

الكصكؿ إلى أقصى حد مف األداء الذم تسمح بو طاقتيـ. بينما األفراد الذيف ال يممككف الدافعية ال يصمكف 

 . (333، ص2003أبك جادك)منخفض مف األداء إال إلى مستكل 

 عمى افيعبرّ  لئلنجازالرضا الكظيفي كالدافعية  أفّ  كاستنادا إلى اآلراء السابقة يمكف أف نخمص إلى

كتظّؿ عممّية الفصؿ بيف المشاعر كاألحاسيس كظركؼ العمؿ  .النابعة مف نفسو كأحاسيسو مشاعر المكظؼ

ذا ما تّمت فإنيا ال ت مستعصية. تعّدل الفصؿ االجرائي حّتى يتسّنى لنا النظر فييا مف باب العمؿ كا 

األكاديمي. كنعتبر ىذا الفصؿ قاطرة تبيح لنا التكّقؼ عند البعد المفاىيمي لنعّرؼ أىـّ الكممات المفتاحية. 

لدافعية فكيؼ يمكف أف نفيـ الرضا الكظيفي؟ كما أىمّية ا ىذه المفاىيـ التي تحّدد ركح البحث الذم نتناكلو.

 في تحقيؽ ىذا الرضا؟

سنحاكؿ في دراستنا الكقكؼ عمى مميزات كؿ مف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز. حيث نستدعي 

كلف يقؼ عممنا عند البعد  .العكامؿ المؤثرة فييماأىـ  كنبرز يا كحاكلت تفسيرىا،النظريات التي تناكلت

دراسة تطبيقية ميدانية دل لتمؾ النظريات مف خبلؿ التنظيرم لممسألة بؿ سنسعى إلى البحث عف رجع الص

 . كفرضياتيا شكالية الدراسةإلالمحدد  ةالنظري تماشيا مع المرجعيةالمكضكع مف عدة جكانب  عالجت

إّف المكضكع في غاية مف األىمية. إاّل أنو لـ يمؽ العناية التي يستحّؽ مف قبؿ الكثير مف الباحثيف في 

ؾ نظرا لؤلدكار النفسك بيداغكجية المتعددة التي يقـك بيا مستشارك التكجيو كاإلرشاد مجاؿ عمـك التربية. لذل

المدرسي كالميني كلمظركؼ التي يعممكف فييا ال سيما العدد الكبير مف التبلميذ الذيف يتكلكف مسؤكلية 

تكل المقاطعات ارشادىـ كتكجيييـ  كمتابعتيـ كاعبلميـ عمى مستكل الثانكيات التي يعممكف فييا كعمى مس

التابعة ليا في المتكسطات، إضافة إلى كضعيـ الميني كالقانكني غير المتناسب مع شياداتيـ الجامعية مف 



 ج 
 

حيث التصنيؼ كاالجر كغياب الترقيات المينية، إلى جانب ضعؼ التعاكف مف قبؿ إدارة الكثير مف 

مية النشاطات البيداغكجية التي يقدمكنيا المؤسسات التربكية في تكفير احسف الشركط إلنجاح مياميـ رغـ أى

لصالح المتعمميف في مختمؼ المراحؿ، كنظر النعكاس كؿ ذلؾ عمى معنكياتيـ كرضاىـ الكظيفي كادائيـ 

الميداني، ارتأت الطالبة الباحثة دراسة جكانب ميمة في بنيتيـ النفسية ال سيما دافعيتيـ لئلنجاز كمدل 

تي يعممكف فييا، عف طريؽ التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الرضا رضاىـ الكظيفي في ظؿ الظركؼ ال

الكظيفي كدافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بالكاليات التالية: سطيؼ مدية 

 كتيزم كزك كأدرار. 

 كقد قسمت الدراسة إلى قسميف: قسـ نظرم كقسـ تطبيقي.  

 يشمؿ أربعة فصوؿ:القسـ األوؿ )القسـ النظري( و 

كيتضمف إشكالية الدراسة، فرضياتيا، أىدافيا، أىميتيا العممية الفصؿ األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة: 

 كالعممية، تحديد المفاىيـ كممّخص الدراسات السابقة. كؿٌّ في عنصر مستقّؿ عف االخر.

الممحة التاريخية. ثـّ تطكر التمييد ثـّ  كيتضمف جممة عناصر أىمياالرضا الوظيفي: : الفصؿ الثاني

مفيـك الرضا الكظيفي. بعد ذلؾ نظريات الرضا الكظيفي كمحددات ىذا الرضا الكظيفي. دكف أف ننسى 

األبعاد الرئيسية لمرضا الكظيفي. كسنتكّقؼ عند طبيعة الرضا الكظيفي كأنكاعو كأىمّيتو. كال يخفى عّنا أف 

اىره كمظاىر عدـ الرضا الكظيفي كقياس الرضا الكظيفي نتكّقؼ عند العكامؿ المؤثرة فيو مف حيث مظ

 كأساليب تحقيقو. ككذلؾ المتغيرات المرتبطة بو. كينتيي ىذا الفصؿ بخبلصة جامعة الىـّ ما ُذكر.

كتتضمف جممة مف العناصر أىميا: التمييد كالخمفية التاريخية كتطكر دافعية اإلنجاز:  الفصؿ الثالث:

كالنظريات المفسرة لمدافعية لئلنجاز كالفرؽ بيف الحاجة كالحافز كالباعث. كالداللة مفيـك الدافعية لئلنجاز 

االصطبلحية لمدافعية لئلنجاز. كالدافعية لئلنجاز متككف متعدد األبعاد. الدافعية لئلنجاز كالفركؽ بيف الذككر 

يي الفصؿ بخبلصة تأتي قياس دافعية لئلنجاز. كينت كاإلناث. مظاىر الدافعية لئلنجاز كخصائص المنجزيف

 عمى أخـّ ما كرد فيو. 
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كيتضمف جممة عناصر أىميا: لمحة تاريخية.  التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني:: الفصؿ الرابع

كنشأة التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني. مبرراتو. كالداللة االصطبلحية لمتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني. 

رسي كالتكجيو الميني. كأنكاع التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني أىميتو كأىدافو كالفرؽ بيف التكجيو المد

كنشاطات عممو. كقطاع  كتعريفاتو. كعبلقات مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني، تككيناتو كميامو

عف التكجيو  تدخبلتيـ. خصائصيـ كصفاتيـ. كأسس التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني. كاألطراؼ المسؤكلة

كالصعكبات التي تكاجو مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي  كاإلرشاد المدرسي كالميني. كالمشكبلت

 كالميني.

 كيشمؿ فصميف: القسـ الثاني )الجانب الميداني(:

 ةكيتناكؿ اإلطار العاـ لمدراسة في جانبيا الميداني. كيشمؿ الدراسة االستطبلعي الفصؿ الخامس     

ة األساسية مف حيث المنيج المعتمد كمجتمع الدراسة كعينتو كأدكات جمع البيانات كاألساليب كالدراس

 اإلحصائية المستخدمة.

كبناء  فيتناكؿ عرض نتائج الدراسة مع مناقشة كتحميؿ كتفسير الفرضيات المعتمدة. أما الفصؿ السادس    

اقتراحات كآفاؽ البحث مستقببل. عمى نتائج الدراسة ستقدـ جممة خبلصات عامة كخاتمة تتضمف 
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العاـ لمدراسة. اإلطارالفصؿ األوؿ:    

 اشكالية الدراسة. -
 فرضيات الدراسة. -
 أىداؼ الدراسة. -
 أىمية الدراسة. -
 مفاىيـ الدراسة. -
 حدكد الدراسة. -
 الدراسات السابقة. -
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 إلشكالية:ا

تسارع  ترتب عنياترا، مف أبرزىا الثكرة الصناعية بانجمألخيرة، ك السنكات في  تحكالت عميقةشيد العالـ 

 كتيرة التغيرات في مختمؼ مناحي الحياة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية كالتربكية.

في ميداف  اكبير  اكفي منتصؼ القرف العشريف، كتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، شيد العالـ تطكر 

االقتصادم خاصة في الدكؿ  النمك في معدالتحادا تحكالت كبيرة كارتفاعا انتجت  المعرفة كالتكنكلكجيا،

إمكانيتو  بيف االكتشاؼ األكؿ لبلبتكار التكنكلكجي ثـ التعرؼ إلى المدة الزمنيةالغربية، كتبع ذلؾ فمتكسط 

ثـ ـ، 1967-1945سنكات ما بيف  9ـ إلى1919-1830عاما ما بيف  30يقارب  بينما كافالتجارية 

ـ، كمع بداية 1960سنكات  5طكر المعارؼ العالمية مرتيف كؿ ينخفض أكثر فأكثر، كتتضاعؼ سرعة ت

 (.21ص، 2016 ،عبد الحميـ)يكما 73مرتيف كؿ تتضاعف، 2020 كالعشريف كالى غاية القرف الحادم

الميزة كىكذا صار نجاح الدكؿ كتطكرىا يبنى عمى القدرة عمى امتبلؾ المعرفة كتطكيرىا، كأصبحت 

العامؿ البشرم الذم يعتبر  عمى التنافسية ألم دكلة ىي الرصيد المعرفي العاـ، ليذا انصب االىتماـ أكثر

الذم تككف انطبلقتو مف مؤسسات التعميـ التي تمتمؾ نظاـ تعميمي متيف،   المحرؾ الرئيسي لعجمة التطكر،

كعميو فالمجتمعات اعتنت  ،قتصادية لممجتمعتمكنيا مف تككيف مكارد بشرية مؤىمة لتككف أدكات لمطاقة اال

الذم  :بالمعمـ ككضعياتو فحققت نتائج كبيرة مف خبلؿ ضخيا ألمكاؿ طائمة عمى سبيؿ المثاؿ الياباف

استطاع أف يعيد نفسو باسترجاع ىيبتو في كقت كجيز بعد الحرب الذم مر بو خبلؿ الحرب العالمية الثانية، 

، خيرةي مستكل يجعميا في المراتب األالىتماـ البلـز لمقطاع التربكم بقيت فأما المجتمعات التي لـ تكلي ا

 بقيت تتخبط في المآسي االجتماعية كاألخبلقية  كاالقتصادية.

أنفقت الجزائر أمكاال طائمة كقامت بمحاكالت عديدة في إصبلح منظكمتيا التربكية مف أجؿ تفادم ذلؾ 

 مف أجؿ مكاكبة مستجدات العصر الحديثة.

كلكي ترتقي المنظكمة التربكية الجزائرية عمييا أف تعير اىتماميا لمعنصر البشرم داخؿ منظماتيا 

عتبر الرضا الكظيفي أحد المداخؿ العممية اليامة التي زاد االىتماـ بيا في السنكات األخيرة نظرا لما اكليذا 
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ة كمنتجة، كىذا مف شأنو تحقيؽ الرضا يشكمو مف أىمية في استمرارية العامؿ في ميامو كتكاصمو بصكرة فعال

 عف العمؿ لمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.

ف الرضا الكظيفي ىدؼ منشكد يسعى إليو جميع العامميف كالسيما مستشارم التكجيو كاإلرشاد إ

 لقطاع التربكم كاالقتصادم.ى االميني كعدـ تكفره ينعكس سمبا عمالمدرسي ك 

 نحك كظيفتو كىذه المشاعر تككف لدل الفرد تككفتالمشاعر التي  الكظيفي مختمؼ الرضا يمثؿ متغير

تصكر أف  إذالحاجاتو ليككف راضيا عف عممو، أما  إشباعايجابية عندما يتصكر الفرد أف كظيفتو تحقؽ إما إ

ا فاف فتككف مشاعره سمبيو نحك عممو، كبالتالي يككف غير راض عميو، كبيذ إشباعاكظيفتو ال تحقؽ لو 

كليذا  (3ص ،2007، فك الزبكف كآخر ذم يكفره العمؿ لمفرد)ال اإلشباعأك العمؿ يعبر عف مدل الرضا عف الكظيفة 

المكضكعات التي تحظى باىتماـ عمماء النفس  مف أصبح مكضكع الرضا الكظيفي كعدـ الرضا الكظيفي

لما ليذا المكضكع ، ك الرضا لممكظفيفأسباب كمصادر الرضا كعدـ  كراء حثالبكالسمككييف كاإلدارييف كذلؾ ب

 ،)فممباف مف أثر فعاؿ في نجاح العممية التربكية كالتعميمية بصفة عامة كنجاح العمؿ اإلرشادم بصفة خاصة

حيث يعرفو بأنو  مف أكائؿ الباحثيف في مجاؿ الرضا الكظيفي (hoppok ,1935)كيعد ىكبؾ ,(3ص، 2008

( locke, 1969)كصكره لكؾ، "جعؿ المكظؼ راضيا عف عممومجمكعة مف العكامؿ الكظيفية التي ت"

لحصكؿ عميو مف ادراؾ العبلقة بيف ما يتكقع الفرد إ عمى أنو يمثؿ الفرؽ في (porterk, 1975)كبكرتر

فقد ظيرت نظرية  التنظيرمكعمى المستكل ( 143ص ،1991،عشرم)كظيفتو، كبيف ما ىك متحصؿ عميو بالفعؿ 

الشييرة كالتي كاف ليا إسياما كاضحا في تفسير  (herzberg,1959)ة العامميف ليرزبرجالعامؿ التقميدية كنظري

 العبلقة القائمة بيف الرضا الكظيفي كاإلنتاجية.

ليذا شغؿ مكضكع الرضا الكظيفي حيزا كبيرا مف الدراسات عمى مستكل القطاعات االقتصادية 

بامتيازات يا ىذه الدراسات ترتبط تغيرات التي تناكلككانت مف أىـ المت ،ككؿ ما يتعمؽ بالميف كاالجتماعية

أف الدراسات التي ، إال رقية....إلى غير ذلؾتشغميا الفرد السيما ساعات العمؿ، األجر كاليالمينة التي 

 .التدريسبييئة  في العديد مف األحيافمست تناكلت الرضا الكظيفي في المنظكمة التربكية قد 
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ة محتكل العمؿ لدل مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني ما سبؽ تتضح أىمي ؿكمف خبل

كفي ىذا  ،كالذم يمكنو مف القياـ بأدكاره بمستكل يمبي حاجيات الفئات المستيدفة داخؿ المؤسسات التربكية

التي   (tennyson,1989)كنظرا لتشعب تدخبلتو عمى مستكيات عدة نجد الدراسة التي قاـ بيا تينكس اإلطار

إلى معرفة أدكار مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني داخؿ المؤسسات التربكية في العديد مف ىدفت 

تكصمت نتائجيا إلى أف ىناؾ عبلقة محدكدة بيف الكيفية التي يدرؾ بيا أدكارىـ بمينكسيتا،  الثانكيات

 .ي كالمينيكتكقعات البرنامج اإلرشادم المدرسي لدكر مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرس

كما ينبغي بسبب تزايد الحاجة إلى خدمات اإلرشاد مف بميامو كأف ىذا األخير ال يستطيع أف يقـك 

جية ككثرة عدد التبلميذ مف جية أخرل، كما اقترح الباحث آلية اإلرشاد الجماعي حتى يتمكف مستشار 

ي ال تتحقؽ إال عف طريؽ اإلرشاد التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني مف تمبية أك تحقيؽ االحتياجات الت

تتكافؽ مع  نجدىا المجاالتبة تغطية ميامو في جميع في ظؿ تزايد الحاجة إلى خدماتو كصعك ك ، الفردم

 .المعطيات التي يعمؿ فييا مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني

كؾ المخاطرة، كأشار إلى القائـ عمى سم لئلنجازبإلقاء الضكء عمى العكامؿ المحددة  كما قاـ أتكسكف

دىا أربعة عكامؿ منيا: عامبلف متعمقاف بخصاؿ الفرد كعامبلف يرتبطاف دأف مخاطرة االنجاز في عمؿ ما تح

 (.113، ص 2000، )خميفةبخصائص الميمة، أك العمؿ المراد انجازه 

كبيرة في العمؿ  ذك أىمية المدرسي كالميني التكجيو كاإلرشاد ممستشار  لدل كما يعتبر الرضا الكظيفي

مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بالسعادة  اإلرشادم حيث أنو يسيـ بشكؿ كبير في زيادة شعكر

إف  .(5ص ،2014 ،)العاجزكاالرتياح في عممو، كبالتالي زيادة انتمائو لمعمؿ كمف ثـ االرتقاء بالعممية التعميمية 

دراؾ دكافع المكظفيف كالعامميف في  مجاالت العمؿ، كرضاىـ الكظيفي يساعد اإلدارة كالمديريف فيـ كا 

كالمشرفيف عمى تصميـ بيئة عمؿ مناسبة كنظاـ حكافز فعاؿ يساعد عمى الحفاظ عمى بقاء المكظفيف أىـ 

 .(8ص، 2009، ىاشـ)المكارد التي تمتمكيا منظمات العمؿ 
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 ي اىتـ بفحصيا كقياسيا الباحثكفدافعية مف المكضكعات األساسية التكنتيجة ىذا السياؽ اعتبرت ال

كث الشخصية كالميتمكف بالتحصيؿ الدراسي كاألداء بشكؿ عاـ لمنظر حفي مجاؿ عمـ النفس االجتماعي كب

لى االنجاز بأنو المككف األساسي في سعي الفرد اتجاه تحقيؽ ذاتو، حيث يشعر االنساف بتحقيؽ ذاتو مف إ

كقد ارتبط مصطمح دافعية االنجاز في  (.47، ص1996، كالنكيصر سيبلكم) ال ققو مف أىداؼحخبلؿ ما ينجز كفيما ي

في عمـ النفس مف  لئلنجاز، حيث يرجع استخداـ مصطمح الدافع الحافزك  كالباعث عمـ النفس بمفيـك الحاجة

 .لئلنجازكليفيف قبؿ استخداـ مكرام مصطمح الحاجة  دلرأ إلىالناحية التاريخية 

بشكؿ  لئلنجازس األمريكي ىنرم مكرام في أنو أكؿ مف قدـ مفيـك الحاجة إلى عالـ النف يرجع الفضؿ

استكشافات الشخصية كالتي : ات الشخصية كذلؾ في دراسة بعنكافدقيؽ كبكصفو مككنا ميما مف مككن

 عرض فييا عدة حاجات نفسية أطمؽ عمييا الحاجات العالمية كىي الحاجات الشائعة بيف الناس.

دراؾ دكافع المكظفيف كالعامميف في مجاالت العمؿ، كرضاىـ الكظيفي يساعد اإلدارة  إف فيـ كا 

كالمديريف كالمشرفيف عمى تصميـ بيئة عمؿ مناسبة كنظاـ حكافز فعاؿ يساعد عمى الحفاظ عمى بقاء 

 كمف بيف الدراسات التي تناكلت العبلقة ،(8ص، 2009، )ىاشـالمكظفيف أىـ المكارد التي تمتمكيا منظمات العمؿ 

 ضعيفة مكجبة ارتباطيو عبلقة تكجد عمى أنو ال (2007)دراسة بكذكف  بيف الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز

 كدراسة ،(228، ص2007 ،بكذكف)كالميني  المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم لدل لئلنجاز كالدافعية االتجاه بيف

ستعراض كتقييـ نتائج الدراسات التجريبية التي با (Brefieldet&Crockete, 1955) الباحثاف برايفيمد ككرككيت

كدراسة حسيف  (،225، ص 1993، سمطاف)أجريت عمى العبلقة بيف األداء كالرضا فمـ يجد ما يؤيد كجكد العبلقة 

 متكسطات بني إحصائية داللة ذات فركؽنتائجيا إلى عدـ كجكد  تكصمتالتي  (2008)بف عطاس الخيرم

 المثابرة، األبعاد في إال الكظيفي الرضا كمنخفضي الكظيفي، الرضا مرتفعي بيف اإلنجاز دافعية درجات

التي  (2018)كدراسة دريكش راضية ،الكظيفي الرضا مرتفعي لصالح العمؿ بدء قمؽ الفشؿ، مف الخكؼ

ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف األنماط القيادية لدل مديرم التعميـ الثانكم كالرضا الكظيفي ألعضاء 

 (1991دراسة العمرم)منخفضة، ك  لئلنجازالتدريس، كتكصمت إلى أف مستكل الدرجات في الدافعية  ىيئة
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الرضا الكظيفي لممشرفيف التربكييف في األردف كعبلقتو ببعض الخصائص الديمكغرافية كالكظيفية حكؿ 

في األردف كعبلقتو  ه الدراسة إلى تحديد مستكل الرضا الكظيفي لممشرفيف التربكييفذىدفت ىالتي لممشرؼ، ك 

أف مستكل الرضا الكظيفي كاف متدنيا لدل ببعض الخصائص الديمكغرافية كالكظيفية لممشرؼ كتكصمت 

التي ىدفت إلى الكشؼ عف  (2017ؿ )غالبية المشرفيف في مجالي الراتب كالتقدـ الكظيفي، كدراسة أمزا

الكظيفي لمعممي المرحمة االبتدائية فتكصمت قة بيف الذكاء الكجداني ككؿ مف دافعية االنجاز كالرضا بلالع

 إلى عدـ كجدكد عبلقة في درجات الرضا الكظيفي كدرجات لدافعية االنجاز.

تمثؿ مصادر  قدحكافز كعكائد مادية مف  كالتكجيو المدرسي كالميني إلرشادا ىيئةنظرا لعدـ استفادة 

الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز : ضكعدفع الباحثة لدراسة ىذا المك  ما ككى ،المستشارحاجات إشباع 

بغرض الكصكؿ إلجابات عممية مكضكعية لمجمكعة مف ، المدرسي كالمينيلدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد 

 التالية: التساؤالت كبالتالي فاإلشكالية يمكف تحديدىا باألسئمة

الدافعية لئلنجاز لدل مستشارم  اتمستكيالرضا الكظيفي ك  مستكياتتكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف ىؿ  -

  المدرسي كالميني؟ كاإلرشاد التكجيو

  المدرسي كالميني؟ كاإلرشاد مستشارم التكجيودل ما مستكل الرضا الكظيفي ل -

 المدرسي كالميني؟ كاإلرشاد مستشارم التكجيودل ل لئلنجازما مستكل الدافعية  -

تعكد  مستشارم التكجيو المدرسي كالمينيلدل ا الكظيفي الرض مستكياتفي فركؽ دالة إحصائيا تكجد ىؿ  -

  ؟العمرإلى متغير 

المدرسي  كاإلرشادمستشارم التكجيو لدل الدافعية لئلنجاز  مستكياتفي  دالة إحصائيا تكجد فركؽىؿ  -

 ؟متغير العمر تعكد إلى كالميني

التكجيو كاإلرشاد المدرسي  مستشارملدل الرضا الكظيفي  مستكيات في إحصائيةتكجد فركؽ دالة  ىؿ -

 متغير الجنس؟ تعكد إلى كالميني
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المدرسي  كاإلرشاد مستشارم التكجيولدل  لئلنجازالدافعية  مستكياتفي تكجد فركؽ دالة إحصائيا  ىؿ -

 متغير الجنس؟ تعكد إلىكالميني 

رشاد المدرسي مستشارم التكجيو كاإللدل الرضا الكظيفي في مستكيات كجد فركؽ دالة إحصائيا ىؿ ت -

 متغير التخصص العممي؟ تعكد إلىكالميني 

المدرسي  كاإلرشاد مستشارم التكجيولدل  دافعية االنجازفي مستكيات كجد فركؽ دالة إحصائيا ىؿ ت -

 التخصص العممي؟ متغير تعكد إلىكالميني 

رشاد المدرسي مستشارم التكجيو كاإللدل الرضا الكظيفي  في مستكياتكجد فركؽ دالة إحصائيا ىؿ ت -

 متغير المؤىؿ العممي؟ تعكد إلىكالميني 

مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي لدل  لئلنجازفي الدافعية  مستكياتفي كجد فركؽ دالة إحصائيا ىؿ ت -

 متغير المؤىؿ العممي؟ تعكد إلىكالميني 

 فرضيات الدراسة: -3

الدافعية لئلنجاز لدل مستشارم  مستكياتيفي ك الرضا الكظ مستكياتتكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف ال  -

 .المدرسي كالميني كاإلرشاد التكجيو

  .منخفض المدرسي كالميني كاإلرشاد مستشارم التكجيودل مستكل الرضا الكظيفي ل -

  .متكسط المدرسي كالميني كاإلرشاد مستشارم التكجيودل ل لئلنجازمستكل الدافعية  -

تعكد  مستشارم التكجيو المدرسي كالمينيلدل الرضا الكظيفي  مستكياتفي  فركؽ دالة إحصائياتكجد ال  -

 .متغير العمر إلى

المدرسي كاإلرشاد مستشارم التكجيو لدل الدافعية لئلنجاز  مستكياتفي  دالة إحصائيا تكجد فركؽال  -

 .متغير العمر تعكد إلى كالميني

مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي لدل يفي الرضا الكظ مستكيات إحصائية فيتكجد فركؽ دالة ال  -

 متغير الجنس. تعكد إلى كالميني
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المدرسي  كاإلرشاد مستشارم التكجيولئلنجاز لدل الدافعية  في مستكياتتكجد فركؽ دالة إحصائيا ال  -

 متغير الجنس. تعكد إلىكالميني 

رم التكجيو كاإلرشاد المدرسي مستشالدل الرضا الكظيفي في مستكيات كجد فركؽ دالة إحصائيا ال ت -

 متغير التخصص العممي. تعكد إلىكالميني 

المدرسي  كاإلرشاد مستشارم التكجيولدل  دافعية االنجازفي مستكيات كجد فركؽ دالة إحصائيا ال ت -

 .التخصص العممي متغير تعكد إلىكالميني 

ارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي مستشلدل الرضا الكظيفي  في مستكياتكجد فركؽ دالة إحصائيا ال ت -

 متغير المؤىؿ العممي. تعكد إلىكالميني 

مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي لئلنجاز لدل في الدافعية  في مستكياتكجد فركؽ دالة إحصائيا ال ت -

 متغير المؤىؿ العممي. تعكد إلىكالميني 

 :أىداؼ الدراسة -3

 :تسعى ىذه الدراسة إلى-

دافعية اإلنجاز لدل مستشارم مستكيات الرضا الكظيفي ك  مستكيات لعبلقة المكجكدة بيفا مىع تعرؼال ػ

 المدرسي كالميني. كاإلرشادالتكجيو 

 التعرؼ عمى مستكيات الرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.-

 اد المدرسي كالميني.التعرؼ عمى مستكيات الدافعية لئلنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرش -

لجنس، ا العمر، :المتغيرات التالية التي قد تعكد إلى الرضا الكظيفي في مستكياتالفركؽ  التعرؼ عمى -

 .المؤىؿ العممي عممي،التخصص ال

التخصص لجنس، ا العمر، :المتغيرات التالية التي قد تعكد إلى اإلنجاز،دافعية  التعرؼ عمى مستكيات -

 .عمميالمؤىؿ ال عممي،ال
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 :أىمية الدراسة -4

 ترجع أىمية الدراسة إلى االعتبارات التالية:

 ألىمية العممية االكاديمية:   4-1 

الدراسات في المدرسة الجزائرية  كافر مفالقسط المكضكع لـ ينؿ ستساىـ دراستي في تعميؽ البحث في  -

الرضا الرئيسيف المتغيريف باعتماد  مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بييئة كالذم لو عبلقة

 . الكظيفي كدافعية االنجاز

ستثير دراستي اىتماـ الباحثيف لدراسة مشكبلت كقضايا فئة مستشارم االرشاد كالتكجيو المدرسي ال سيما  -

 رضاىـ الكظيفي في ظؿ نقص فرص الترقية المينية.   فيتمؾ التي ليا عبلقة بدافعيتيـ لمعمؿ ك 

مف مختمؼ  ات التي تناكلت الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز في المدرسة الجزائريةإثراء الدراس-

    الزكايا كمختمؼ األطكار.

  األىمية العممية التطبيقية: 4-2

التربكية في تكظيؼ  تفيد ىذه الدراسة المعنييف مف المستشاريف كالكزارة كالقائميف عمى المؤسسات -

لدل مستشارم التكجيو لتحسيف دافعية االنجاز ك مستكيات الرضا الكظيفي  ي تغذماإلجراءات الضركرية الت

 .أدائيـ الميداني

كالتدريب عمييا في أدكات الدراسة الحالية االستفادة مف  مفكطمبة الدكتكراه الباحثيف كالمختصيف  تمكيف-

 .إنجاز بحكث ميدانية لمتغيرات مشابية

في تكظيؼ الحمكؿ كاالقتراحات التي سنقدميا لتحسيف مستكل الرضى  تفيد دراستي الممارسيف في الميداف-

ف خبلؿ تحسيف فرص الترقية المينية كتكفير شركط م)مستشارم التكجيو(  الكظيفي كدافعية اإلنجاز لدييـ

 العمؿ المريحة كغيرىا.
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  أسباب اختيار الموضوع

 ستنا الحالية منيا:ىناؾ العديد مف األسباب التي أدت إلى اختيار المكضكع لدرا

 اضر في نفس الكقت كالمتمثمة في ال مكضكعا نفسيا كتربكيا كمينياباعتبار أف ىذا المكضكع تناكؿ  -

دافعية االنجاز لدل شريحة مف شرائح القطاع التربكم كالمتمثمة في مستشارم التكجيو كاإلرشاد كالالكظيفي 

 تمفة المتمثمة: تيزم كزك، سطيؼ، مدية، أدرار.المدرسي كالميني التابعيف لمراكز تكجيو لكاليات مخ

الرغبة في إجراء الدراسة عمى عينة مف مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني كالكشؼ عف مستكل  -

 .لئلنجازكؿ مف رضاىـ الكظيفي كدافعتييـ 

  يا اإلجرائية:تمفاىيـ الدراسة وتعريفا

 :الرضا الوظيفي - أ

بأنو "الحالة التي يحقؽ الفرد مف خبلليا ذاتو كيشبع رغباتو  (1993)المعمر  : يعرفوالتعريؼ االصطالحي-

 (.19، ص1993، )المعمر"مما يجعمو مقببل عمى عممو بحماس كيحرص عمى زيادة كفاءتو اإلنتاجية

اشتقتو مف النظرية اإلنسانية لماسمك كىك درجة  اضا الكظيفي تعريفر لكاعتمدت الباحثة في تحديد مفيـك ا

حقؽ لدل الفرد كالنابعة مف الحاجات األساسية الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى االحتراـ تشباع التي تاإل

 لحاجة إلى تحقيؽ الذات. اك 

ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمينييف في فقرات التعريؼ اإلجرائي: -

ك"أحبلـ ميدم عبد اهلل"، الذم أعدتاه لمبحث عف الرضا عف العمؿ المقياس الذم أعدتو "أميرة مزىر حميد" 

 كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل المرشديف التربكييف الذم كيؼ مف قبؿ الباحثة عمى البيئة الجزائرية.
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 دافعية االنجاز:  -ب

  التعريؼ االصطالحي: -

دافع "''أتكنسكف'' حيث يعرفيا عمى أنيا ( تعريفا لدافعية اإلنجاز مف نظرية 1996يشتؽ "فتحي الزيات" )-

مركب يكجو سمكؾ الفرد كي يككف ناجحا في األنشطة التي تعتبر معاييرا لبلمتياز كالتي تككف معايير النجاح 

 (.24ص  ،1998ي، مب)شكالفشؿ فييا كاضحة كمحددة 

األبعاد يدفع الفرد  تككيف افتراضي متعدد"( الدافع إلى االنجاز بأنو 1991)الشرنكبي" كتعرؼ "نادية 

إلى المثابرة عمى بذؿ الجيد كتحمؿ الصعاب كالتغمب عمى كؿ ما يصادفو مف عقبات في سبيؿ تحقيؽ 

 ."الطمكح إلى التفكؽ كاالرتقاء مف خبلؿ المنافسة كاإلصرار كأف يتـ ذلؾ بسرعة كاستقبلؿ

لمسؤكلية كالسعي نحك التفكؽ استعداد الفرد لتحمؿ ا"( بأنو 2006كيعرفو "عبد المطيؼ محمد خميفة" )

لتحقيؽ أىداؼ معينة، كالمثابرة لمتغمب عمى العقبات كالمشكبلت التي قد تكاجيو، كالشعكر بأىمية الزمف 

 (.52، ص 2000معمرية، )"كالتخطيط لممستقبؿ

ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمينييف في  التعريؼ اإلجرائي: -

( 2006) قرات مقياس الذم أعده السيككلكجي المصرم، بجامعة القاىرة "عبد المطيؼ محمد خميفة" عاـف

السعي نحك  بندا" تقيس دافعية االنجاز ضمف خمسة أبعاد: الشعكر بالمسؤكلية، 50كيتككف ىذا المقياس مف"

 الباحثة عمى البيئة الجزائرية.التفكؽ كالطمكح، الشعكر بأىمية الزمف، التخطيط لممستقبؿ الذم كيؼ مف قبؿ 

 :الدراسة حدود  -7

 تحدد الدراسة فيما يمي:

 عينة الدراسة: 7-1

كؿ مف الكاليات في  كالمينيالمدرسي  اإلرشادتقتصر عينة الدراسة عمى عينة مف مستشارم التكجيو ك 

 مينيا.ك  مستشارا مدرسيا "157"كيقدر عددىـ سطيؼ، مدية، أدرار التالية: تيزم كزك،
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 الحدود المكانية: 7-2
لتالية: تيزم كزك، تتمثؿ الحدكد المكانية في كؿ مف مراكز التكجيو المدرسي كالميني لكؿ مف الكاليات ا

 درار.ا سطيؼ، المدية،
 الحدود الزمنية: 7-3

 . 2018إلى غاية شير مام جانفيترتبط الفترة الزمنية بفترة تطبيؽ ىذه الدراسة مف شير 

 الدراسات السابقة:-8

 اسات التي تناولت الرضا الوظيفي:الدر  .1
" عكامؿ ضغكط العمؿ التنظيمية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي   ( حوؿ:2002دراسة سعاد السموـ ) -1

 لممشرفات اإلداريات " ىدفت دراستيا إلى:
معرفة العكامؿ الرئيسية لضغكط العمؿ التنظيمية التي تتعرض ليا المشرفات اإلداريات العامبلت في  -2

 راؼ التربكم.مكاتب اإلش
التعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيفي لدل المشرفات اإلداريات العامبلت في مكاتب اإلشراؼ التربكم في  -2

 كؿ مف المدف التالية: الرياض كجدة كالدماـ كما يراىا أفراد الدراسة.

ض تحديد عبلقة عكامؿ ضغكط العمؿ التنظيمية كالرضا الكظيفي لدل المشرفات اإلداريات ببع -3
المتغيرات الديمكغرافية المنطقة التعميمية، المؤىؿ التعميمي، عدد سنكات الخبرة في مجاؿ التعميـ كفي مجاؿ 

 اإلشراؼ اإلدارم، التدريب كالعبء اإلشرافي.

 كأخيران التعرؼ عمى عبلقة عكامؿ الضغكط العمؿ التنظيمية لدل المشرفات اإلدارات برضاىف الكظيفي. 

ة المنيج الكصفي التحميمي كاعتمدت عمى االستبانة كطبقت الدراسة عمى عينة بمغ كقد استخدمت الباحث
 مشرفة إدارية كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية البلزمة كتكصمت إلى النتائج التالية: 170عددىا 

ل الذاتي نالت الجكانب االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية ككذلؾ الصفات كالمميزات لفردية عمى المستك  -1
الشخصي لممشرفات اإلداريات أعمى درجات الرضا الكظيفي كلـ تحظ خصائص بيئة العمؿ بمكتب اإلشراؼ 

 التربكم كمميزات العمؿ الكظيفية إال بدرجة رضا منخفضة مف قبؿ المشرفات اإلداريات.

الدراسة كفقان تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة التعرض لضغكط العمؿ التنظيمية بيف أفراد  -2
لمتغير المنطقة التعميمية لصالح منطقة جدة، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا 

 الكظيفي بيف أفراد الدراسة كفقان لنفس المتغير لصالح منطقة الرياض.
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لتعميمي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي بيف أفراد الدراسة كفقان لممؤىؿ ا -3
 لصالح حاممي البكالكريكس.

كجكد عبلقة عكسية دالة إحصائيان بيف درجات عكامؿ ضغكط العمؿ التنظيمية كدرجات الرضا الكظيفي  -4
لدل المشرفات اإلداريات أم أنو كمما زادت درجة ضغكط العمؿ انخفض مستكل الرضا الكظيفي لممشرفات 

 (.79، ص2008ف، ) فؤاد نكاكم فممبااإلداريات كالعكس صحيح 

  (:2003دراسة الطرفي) -3
تناكلت ىذه الدراسة الرضا الكظيفي كعبلقتو ببعض المتغيرات لدل المرشديف كالمرشدات في مدينة عماف  

( مرشدا كمرشدة أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا 221لدل عينة مككنة مف)
كالى كجكد ارتباط ايجابي بيف الرضا الكظيفي ككؿ مف العمؿ كالراتب الكظيفي تبعا لمدخؿ كالخبرة مف جية، 

 (.36، ص2017)أمزاؿالشيرم كالخبرة 

( إلى معرفة العبلقة بيف الرضا الكظيفي كتطكير فعالية 2004كما ىدفت دراسة فؤاد العاجز كجميؿ نشكاف) 
سة مف استبانة مككنة مف خمس مجاالت أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة، كتمثمت أداة الدرا

( ثبلثمائة كاثنيف مف الرضا الكظيفي كعبلقتو ببعض المتغيرات الديمكغرافية 302كتككنت عينة الدراسة مف )
لدل المعمميف كالمعممات، كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف أكثر عكامؿ الرضا الكظيفي التي تسيـ في 

سبلمة النظاـ كاالنضباط المدرسي، مراعاة احتياجات المعمميف المينية في  تطكير فعالية أداء المعمميف كانت
الجدكؿ المدرسي، تكفير األمف كاألماف كالحرية كالديمقراطية لممعمميف، استخداـ أساليب متنكعة كحديثة في 

طكير اإلشراؼ التربكم، كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف عكامؿ الرضا الكظيفي كت
فعالية أداء المعمميف المدرسي لصالح الذككر، كطبقا لممرحمة التعميمية لصالح المرحمة اإلعدادية، كطبقا 

)خميؿ لممؤىؿ لصالح حممة الشيادات العميا، كما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بالنسبة لسنكات الخدمة 

 (.691، ص2008كشرير

  (:2007دراسة أجراىا محمد الشوامرة ) -4

ؿ " الرضا الكظيفي لدل معممي كمعممات المدارس الخاصة في مدارس نكر اليدل التطبيقية في بمدة حك  
بيتكنيا " بيدؼ التعرؼ عمى مستكل الرضا الميني لدل معممي كمعممات المدارس الخاصة في مدارس نكر 

ىؤالء المعمميف اليدل التطبيقية في بمدة بيتكنيا، كما تيدؼ إلى ترتيب محددات الرضا الكظيفي لدل 
كالمعممات كذلؾ اختبار بعض المتغيرات في الرضا الكظيفي كالجنس، كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي 



 

21 
 

ـ لتحقيؽ المكاءمة بيف  كالتكصؿ إلى بعض النتائج كالتكصيات التي يمكف االستفادة منيا في مجاؿ التعمي
لكظيفي لدييـ، كقد استخدـ الباحث المنيج متطمبات األفراد كمتطمبات كظائفيـ بيدؼ رفع مستكل الرضا ا

الكصفي التحميمي كقاـ بتكزيع االستبانة عمى معممي كمعممات المدارس الخاصة في مدارس نكر اليدل 
معمـ كمعممة مف مدارس نكر اليدل التطبيقية. 40كالبالغ عددىـ   

إحصائية عند ألثر الرضا  كقد تكصؿ الباحث في دراستو إلى النتائج التالية : تكجد فركؽ ذات داللة 
الكظيفي لممعمميف كالمعممات تبعا لمتغير الجنس .كما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند أثر الرضا 

الكظيفي لممعمميف كالمعممات تبعا لمتغير المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة حيث كانت الدالة اإلحصائية كىي 
(.75، ص2008) فؤاد نكاكم فممبافغير دالة إحصائيا   

(:2008دراسة خميؿ جواد محمد الشيخ وشرير عزيزة عبد اهلل) -5  

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الرضا الكظيفي كبعض المتغيرات الديمكغرافية لدل المعمميف الجنس  
كقد تـ  معمما كمعممة، 360،المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة ، المرحمة الدراسية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف 

مدرسة بنكف كبنات، كقد أعد الباحثاف استبانة لقياس الرضا الكظيفي  18أخذىا بطريقة عشكائية عنقكدية مف 
خاصة بالدراسة، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الرضا الكظيفي ككؿ لصالح 

ـ المتكسط كالمرحمة األساسية الدنيا، بين ما لـ تكجد فركؽ في الرضا عف المادة، كبالنسبة اإلناث كحممة الدبمك
لتحقيؽ المينة لمذات فكانت الفركؽ لصالح اإلناث، حممة الدبمـك المتكسط كالمرحمة األساسية الدنيا، كبالنسبة 

لطبيعة العمؿ كظركفو، كالعبلقة بالمسئكليف كانت الفركؽ لصالح اإلناث، حممة الدبمـك المتكسط كالمرحمة 
(. 683، ص2008)خميؿ كشريردنيا، أما سنكات الخبرة فبل يكجد ليا أم أثر عمى الرضا الكظيفي األساسية ال  

 دراسة عبد العزيز العبد الجبار ىدفت التعرؼ عمى: -6
مستكل الرضا الكظيفي لكؿ مف معممي التربية الخاصة كمعممي التعميـ العاـ، كأثر متغيرات العمر كالخبرة  

شيرم عمى الرضا الكظيفي لدل معممي التربية الخاصة كالتعميـ العاـ، كمجاؿ كالدرجة العممية كالدخؿ ال
كذلؾ لشمكليتو كسيكلة  2002التخصص لمعممي التربية الخاصة،  كقد اختار الباحث مقياس ستمبف كلكب 

مكانية استخدامو مع معممي التربية الخاصة كالتعميـ العاـ كذلؾ لما يتميز بو المقياس في صك  رتو تطبيقو كا 
األصمية مف صدؽ كثبات لمتعرؼ عمى الرضا الكظيفي، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد 

معممان، ممف يعممكف في المدارس االبتدائية العادية ككذلؾ المدارس االبتدائية  251تككنت عينة الدراسة مف 
كالتعميـ بمدينة الرياض، كقد بمغ عدد العادية الممحؽ بيا برامج أك فصكؿ خاصة كالتابعة لكزارة التربية 

معممان بنسبة  124% بينما عدد معممي التربية الخاصة 6.50معممان بنسبة  127معممي التعميـ العاـ 
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% كقد أشارت النتائج إلى أف مستكل الرضا الكظيفي العاـ أعمى مف المتكسط لدل معممي التربية 4.49
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات معممي التربية الخاصة كمعممي التعميـ العاـ، كدلت عمى 

الخاصة كمعممي التعميـ العاـ لصالح معممي التعميـ العاـ، ككذلؾ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
معممي التعميـ العاـ كمعممي التربية الخاصة تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة 

 (.77، ص2008) فؤاد نكاكم فممبافالمعمميف تبعان لمعمر كسنكات الخبرة كالدرجة العممية  إحصائية بيف

 (:2011دراسة بف معاشو مياجي ) -7
حكؿ طبيعة الصعكبات المعيقة لعمؿ مستشارم التكجيو المدرسي كالميني في عبلقتيا برضاه الميني داخؿ   

 المؤسسات التربكية.

ى طبيعة الصعكبات التي تعيؽ مستشارم التكجيو في عمميـ داخؿ حيث ىدفت دراستو إلى التعرؼ عم 
المؤسسات التربكية، كالتعرؼ اف كانت ىناؾ عبلقة بيف تمؾ الصعكبات برضاىـ الكظيفي. كالتعرؼ أيضا اف 
كانت ىناؾ فركؽ بيف مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي في تحديد طبيع الصعكبات التي تعيقيـ  يرجع 

جنس. كاف كانت ىناؾ فركؽ بيف مستشارم التكجيو في تحديد الصعكبات المعيقة تعكد إلى إلى عامؿ ال
لى مكاف عمميـ، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف  لى خبرتيـ المينية كا  تخصصيـ األكاديمي، كا 

 طبيعة تمؾ الصعكبات التي تكاجييـ كرضاىـ المنيي. كلتحقيؽ ذلؾ استعمؿ الطالب المنيج الكصفي
مستشار لمتكجيو كاإلرشاد الميني مف خمس كاليات  190التحميمي كاالرتباطي كاختار عينة مككنة مف 

بالغرب الجزائرم، لجمع البيانات استعمؿ استبياف خاص بطبيعة الصعكبات المعيقة كاستبياف خاص بالرضى 
ف براكف.الكظيفي كلتحميؿ النتائج استعاف باختبار )ت( كمعادلة بيرسكف كمعادلة بيرسك   

كبعد جمع البيانات كتحميميا تكصؿ إلى النتائج االتية: اف مستشارم التكجيو تكاجييـ صعكبات كثيرة تعيؽ  
عمميـ، كأف ىناؾ فركقا دالة احصائيا في طبيعة الصعكبات المعيقة لمعمؿ تعكد لمتخصص األكاديمي 

معيقة تعكد إلى األقدمية المينية لصالح تخصص عمـ االجتماع، كأف ىناؾ فركقا في طبيعة الصعكبات ال
لصمح ذكم االقدمية أقؿ مف تسعة سنكات كفركؽ أخرل تعكد إلى عامؿ الجنس كمكاف العمؿ، غير انو بيف 
 انو ال تكجد عبلقة بيف طبيعة الصعكبات المعيقة كالرضا الميني لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد الميني. 

الماجستير)غير منشكرة( تخصص عمـ دراسة الجماعات  ( مذكرة2011المرجع بف معاشك مياجي، )
 كالمؤسسات بجامعة كىراف
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( :2015دراسة سمايمي محمود وسعيدة بف عمارة )-8  

مكسكمة الضغكط المينية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني  
ـ الثانكم دارسة ميدانية  بكاليتي سطيؼ كميمة. العامميف بمؤسسات التعمي  

كقد ىدفت دراستيما إلى التعرؼ عمى مستكيات الضغكط المينية كمستكيات الرضا الكظيفي كعبلقة تمؾ  
الضغكط المينية الناتجة عف محددات ضعؼ العائد المادم أك )االجر(، قمة فرص الترقية كغمكض الدكر، 

ـ الكظيفي، كقد است عمبل المنيج الكصفي كطبقت الدراسة عمى عينة التي يكاجييا مستشارك التكجيو برضاى
كاستعمؿ أداة كاحدة شممت ثبلثة أجزاء تقيس  2012مستشارا مف كاليتي ميمة كسطيؼ سنة  120مككنة مف 

الضغكط المينية كالرضا الكظيفي معا. كاستعمبل أدكات التحميؿ االحصائي اآلتية المتكسطات االنحرافات 
كف كبعد جع البيانات كتحميميا كتفسيرىا تكصبل عمى النتائج االتية: كجكد المعيارية كمعمؿ ارتباط بيرس

ضغكط مينية بدرجة عالية في اآلباد الثبلثة المعالجة، كأنو تكجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف الضغكط 
 المينية كالرضا الكظيفي.

غـ ضعؼ االجر كقمة فرص حيث لـ تؤثر الضغكط المينية كثيرا عمى الرضا الكظيفي لمستشارم التكجيو ر  
 ((. 2015)محمكد كبف عمارة،)الترقية كغمكض األدكار التي يقكمكف بو

 دراسات حوؿ الدافعية لإلنجاز:-2 

 الدراسات األجنبية: - أ

دراسة بعنكاف: "دافعية اإلنجاز ككظيفة في  (: AdsulKambale, 2008)دراسة أدسيؿ وكامبؿ ) -1

ختبلؼ الطبقات لدل طبلب الكمية" كىي دراسة استكشافية ىدفت كجكد الجنس، الخمفية االقتصادية، كا

لمعرفة أثر كؿ مف الجنس كالخمفية االقتصادية كاختبلؼ الطبقات لدل طبلب الدراسات العميا بمدينة سنغالي 

ـ بطريقة 192التابعة لكالية ماىرارنشرا، كشممت العينة ) ( طالبا كطالبة مف مختمؼ الكميات تـ اختيارى

 .عشكائية

لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث اعتمد الباحثاف عمى مقياس دافعية اإلنجاز الذم طكره بيارجافا سنة 

(1994Bhargave اختبار دنكف)ـ األساليب اإلحصائية التالية اختبار )ت (، كتمت معالجة البيانات باستخدا

 المتعدد، اختبار تحميؿ التبايف الثبلثي.
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 ككانت مف أىـ النتائج ما يمي:

 فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر.تكجد 

 (.Adsul, Kambale 2008)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزل إلى مستكل االقتصادم

 الدراسات العربية: - ب

 (:2009دراسة مميكة بكير ومحمد عبورة ) -1

قتو بدافعية اإلنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرس كالميني. كقد االتجاه نحك العمؿ االرشادم كعبل 

ىدفت دراستيا عمى التعرؼ عمى العبلقة بيف االتجاىات نحك العمؿ االرشادم كالدافعية لئلنجاز لدل 

مستشارم التكجيو، كمف خبلليا التعرؼ عمى الفركؽ بيف الجنسيف في اتجاىات نحك العمؿ االرشادم 

عمى أيضا الفركؽ بينيما في الدافعية لئلنجاز. كقد استعممت المنيج الكصفي االرتباطي، كاختارت كالتعرؼ 

ذككر كاستعممت مقياس اتجاىات نحك العمؿ  45إناث ك 106مستشار منيـ  151عينة متككنة مف 

كاختبار )ت(  2االرشادم كمقياس الدافعية لئلنجاز كاعتمدت في التحميؿ االحصائي لمبيانات عمى اختبار كا

كمعامؿ برسكف لبلرتباط كبعد المعالجة لكؿ النتائج تكصبل إلى النتائج االتية: أنو تكجد عبلقة ارتباطية 

مكجبة ضعيفة بيف االتجاىات نحك العمؿ االرشادم كالدافعية لئلنجاز لدل مستشارم التكجيو، ككجكد عبلقة 

لدييـ. كما أكدت عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف بيف االتجاىات اإليجابية كالدافعية لئلنجاز المرتفع 

 الجنسيف في االتجاىات كالدافعية لئلنجاز.   

فقد أظيرت ىذه الدراسة أىمية الجانب النفسي مف خبلؿ المكاقؼ كالمشاعر اإليجابية كالرضى الداخمي   

تربكية كىك بعد ميـ في تجكيد لممستشاريف بدرجة دافعيتيـ كادائيـ الميداني مع المتعمميف داخؿ المؤسسات ال

 (.46/ 28، ص 2009بكير كعبكرة األداء كتحسينو كتطكيره كمما تعززت المشاعر اإليجابية لدييـ )

 (:2013دراسة روي وآخروف ) -2

دراسة بعنكاف:" الذكاء العاطفي كدافعية اإلنجاز األكاديمي، دراسة ارتباطية" كىدفت ىذه الدراسة لمعرفة 

ء العاطفي كدافعية اإلنجاز كالفركؽ المكجكدة في الذكاء العاطفي تبعا لمرتفعي كمنخفضي العبلقة بيف الذكا
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( أنثى تـ اختيارىـ بطريقة 57( ذككر ك)48( طالبا كطالبة منيـ )105دافعية اإلنجاز، كتككنت العينة مف )

حث تـ استخداـ عشكائية مف طبلب مدارس الصؼ الثاني عشر بمدينة باتنة اليندية، كلتحقيؽ أغراض الب

كاستبياف  (K. Mangal and Mrs Shubra Mangاألدكات التالية: استبياف الذكاء العاطفي لمناجؿ كشيبرا )

، كلتحميؿ البيانات إحصائية استخدـ الباحثكف معامؿ (T. R Sharma)دافعية اإلنجاز األكاديمي لشارما 

 ،Roy and All)بيف الذكاء العاطفي كدافعية اإلنجاز االرتباط كأسفرت النتائج عف كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة 

2013.) 

 دراسات تناولت العالقة بيف الرضا الوظيفي والدافعية لإلنجاز: -3

 (:2007) دراسة بوذوف -1

 مستشارم لدل لئلنجاز بالدافعية كعبلقتيا اإلرشادية العممية نحك االتجاه مكضكع الحالية الدراسة تناكلت  

 (18) منيـ مستشار (25) مف األساسية الدراسة عينة الكاد، تككنت بكالية كالميني لمدرسيا كاإلرشاد التكجيو

 كقد الكادم، بكالية كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو كمركز بالثانكيات يعممكف الذيف ذككر (7ك) إناث،

 اإلرشادية العممية حكن االتجاه مقياس الدراسة ىذه في الباحثة كاستخدمت بسيطة، عشكائية بطريقة اختيرت

 الباحثة اعتمدت كلقد خميفة، محمد المطيؼ عبد إعداد مف لئلنجاز الدافعية كمقياس مميكة، بكير إعداد مف

 في المستخدمة اإلحصائية األساليب كتمثمت الدراسة، ليذه المناسب أّلنو االرتباطي الكصفي المنيج عمى

 كمعامؿ "ت" اختبار ،2كا اختبار المعيارية، االنحرافات ة،الحسابي المتكسطات المئكية، النسب التكرارات،

 : إلى الدراسة نتائج تكصمت كقد بيرسكف"" ارتباط

 كاإلرشاد التكجيو مستشارم لدل لئلنجاز كالدافعية االتجاه بيف ضعيفة مكجبة ارتباطيو عبلقة تكجد 1-

 .كالميني المدرسي

 .اإلرشادم عمميـ نحك إيجابية باتجاىات لمينيكا المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم يتميز 2-

 .الدراسة عينة لدل اإلرشادية العممية نحك االتجاه في الجنسيف بيف فركؽ تكجد ال 3-

 .مرتفعة إنجاز بدافعية اإلرشادية العممية نحك كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم يتميز 4-
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  (.228، ص2007بوذوف )الدراسة  عينة لدل لئلنجاز الدافعية في الجنسيف بيف فركؽ تكجد ال 5-

 (:2008دراسة حسيف بف عطاس الخيري) -2

حكؿ عبلقة الرضا الكظيفي بدافعية اإلنجاز لدل المرشديف كالمدرسيف بمحافظتي الميث كالقنفذة حيث ىدفت  

 إلى:

 عينة لدل المدرسييف يفالمرشد لدل اإلنجاز كدافعية الكظيفي الرضا بيف االرتباطية العبلقة عف الكشؼ -1
 . كالقنفذة الميث بمحافظتي الدراسة

 مف كؿ في كالقنفذة الميث بمحافظتي الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف بيف فركؽ كجكد مف التحقؽ -3
 .  الراتب ، الخبرة سنكات ، العمؿ مكاف : إلى ترجع كدافعية اإلنجاز الكظيفي الرضا

 لدل الكظيفي الرضا كمنخفضي الكظيفي الرضا مرتفعي بيف اإلنجاز دافعية في فركؽ كجكد مف التحقؽ -4
 .كالقنفذة الميث بمحافظتي الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف
 العاـ الحككمية التعميـ بمدارس يعممكف الذيف المدرسييف المرشديف مف ( مرشدنا98مف ) الدراسة عينة تككنت

 . كالقنفذة الميث بمحافظتي لمبنيف كالثانكم ، لمتكسطكا ، االبتدائي  الثبلث بمراحمو:
 مف اإلنجازدافعية،  كمقياس الشابحي إعداد مف الكظيفي الرضا مقياس الدراسة ىذه في الباحث استخدـ
  ت اختبار بيرسكف، ارتباط معامؿ  :التالية اإلحصائية األساليب الباحث استخدـ (1986) منصكر إعداد
  : التالية النتائج إلى الدراسة ىذه االتجاه تكصمت ماألحاد التبايف تحميؿ

 اإلنجاز كدافعية كدرجات الكظيفي الرضا درجات بيف إحصائية داللة ذات مكجبة ارتباطيو عبلقة تكجد  -1
 .كالقنفذة الميث بمحافظتي الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف لدل
 الكظيفي، الرضا مرتفعي بيف اإلنجاز دافعية درجات متكسطات بني إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -2

 الرضا مرتفعي لصالح العمؿ بدء قمؽ الفشؿ، مف الخكؼ المثابرة، األبعاد في إال الكظيفي الرضا كمنخفضي
 .الكظيفي

الدراسة  عينة مف المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -3
 إنجازات عف الرضا بعد في إال العمؿ مكاف متغير إلى ترجع الكظيفي الرضا في لقنفذةكا الميث بمحافظتي

 المرحمة مرشدم لصالح الكظيفي النمك فرص عف الرضا بعد كفي الثانكية، المرحمة مرشدم لصالح العمؿ
 .االبتدائية المرحمة مرشدم لصالح الراتب عف الرضا بعد كفي الثانكية،

 الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية اللةد ذات فركؽ تكجد ال -4
 الراتب عف الرضا بعد في إال الخبرة سنكات متغير إلى ترجع الكظيفي في الرضا كالقنفذة الميث بمحافظتي
 . سنكات10مف  أكثر لصالح

 الدراسة عينة مف المدرسيف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -5
 عف الرضا : التالية األبعاد في إال الراتب متغير إلى ترجع الكظيفي، في الرضا كالقنفذة الميث بمحافظتي
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 الكظيفي كالترقي التقدـ عف كالرضا نفسو، العمؿ عف كالتقدير، كالرضا االعتراؼ عف كالرضا العمؿ، إنجازات
 الحياة عف كالرضا االجتماعية، الحالة عف الراتب، كالرضا عف كالرضا ، المتبعة كطرقو اإلشراؼ عف كالرضا

  لاير10000مف أكثر لصالح الكمية كالدرجة الكظيفة، ضمانات عف كالرضا الشخصية،
 الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -6

 . العمؿ مكاف لمتغير ترجع زاإلنجا في دافعية كالقنفذة الميث بمحافظتي
 الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -7

 المغامرة : التالية األبعاد في إال الخبرة سنكات متغير إلى ترجع اإلنجاز في دافعية كالقنفذة الميث بمحافظتي
 . سنكات 5 مف أقؿ إلى – 1 مف لصالح ككانت ، كالدرجة الكمية كاالستقبلؿ، كالمنافسة، بالنفس، كالثقة
 الدراسة عينة مف المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -8

 لصالح الخارجية الجزاءات بعد في إال الراتب متغير إلى ترجع اإلنجاز في دافعية كالقنفذة الميث بمحافظتي
 .لاير10000 مف أكثر
 ذلؾ ينعكس حتى المدرسييف المرشديف لدل الكظيفي الرضا درجات مف ترفع التي الكسائؿ تكفير محاكلة -1

 .اإلنجاز دافعية عمى
 .المدرسييف كالمرشديف المسؤكلة الجيات بيف الكظيفي بالرضا تتعمؽ ندكات عقد -2
 .كالمعنكم المادم كالترقي التقدـ فرص زيادة -3

 اإلرشاد مجاؿ في العميا كالدراسات التدريبية بالدكرات لبللتحاؽ فيةالكا الفرص تكفير -3

 (.1،ص2008)الخيرم

 (: 2017دراسة زواؽ امحمد وعبد الحؽ بحاش ) -4

مكسكمة الرضا الكظيفي كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدل أساتذة التربية البدنية في مرحمة التعميـ المتكسط 

 دراسة ميدانية بكالية المسيمة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة االرتباطية بيف الرضا الكظيفي لدل أساتذة التربية  كقد  

البدنية كدافعيتيـ لئلنجاز، كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف ذكم الرضا المرتفع كالرضا المنخفض في الدافعية 

 د لعامؿ الجنس. لئلنجاز، ككذا التعرؼ عمى الفركؽ في الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز يعك 

أستاذ في التربية البدنية في التعميـ  75كقد استعمبل المنيج الكصفي االرتباطي كاختارا عينة مككنة مف 

المتكسط كاستخدما مقياسيف أحدىما لمرضا الكظيفي كاخر لمدافعية لئلنجاز كبعد التحميؿ االحصائي 

 جة اإلحصائية لمبيانات تكصبل إلى النتائج االتية:باستعماؿ معامؿ االرتباط برسكف كاختبار )ت( كبعد المعال
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كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز، كاكدا أيضا كجكد فركؽ دالة إحصائيا  -

بيف األساتذة ذكم الرضا الكظيفي المنخفض كذكم الرضا المرتفع في الدافعية لئلنجاز لصالح ذكم الرضا 

 المرتفع. 

 بينا عدـ كجكد فركؽ في الرضا الكظيفي بيف الجنسيف في الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز معاكما -

 (.212/ 194، ص 2017)امحمد كبحاش

 

 (:2018دراسة بغػػو ىػػػػػػػواري وخالصي مراد ) -5

مقر كالية دراسة ميدانية ب -مكسكمة الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز في الكظيفة العمكمية بالجزائر  

 أـ البكاقي. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الرضا الكظيفي في محددات االجر، الترقية كمحتكل العمؿ 

بالدافعية لئلنجاز لدل مكظفي إدارة كالية اـ البكاقي، كقد استعمؿ الباحثاف المنيج الكصفي االرتباطي، 

الية أـ البكاقي، كاستعمبل استبياف بمقياس منكسكتا لمرضا ( مكظفا بك 60كاختارا عينة مككنة مف ستيف )

الكظيفي كعالجا البيانات احصائيا باستعماؿ المتكسط الحسابي كالنحراؼ العيارم كمعامؿ ارتباط بيرسكف كألفا 

تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة  كركنباخ كبعد جمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا تكصبل إلى النتائج اآلتية: 

فة بيف الرضا الكظيفي في متغير اآلجر كالترقية كمحتكل العمؿ كالدافعية لئلنجاز لدل مكظفي كالية أـ ضعي

 (.191/ 165، ص 2018)بغػػك كخالصي البكاقي 

 (:2018دراسة حيدرة وىيبة ) -6

 تناكلت الدراسة مكضكع محددات الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز ادل مستشارم التكجيو كاالرشاد

اناث،  (187)ذككر  (113)مستشار كمستشارة (300)المدرسي كالميني، حيث تككنت عينة الدراسة مف 

بطريقة عشكائية بسيطة، مراكز التكجيو كاالرشاد المدرسي كالميني التابعة لعشر كاليات: أدرار، باتنة، 

اعتمدت عمى استبيانيف الجزائر، شمؼ، كىراف، تممساف، عيف تمكشنت، سيدم بمعباس، معسكر، سعيدة، كما 
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مف بنائيا االكؿ المتمثؿ في استبياف الرضا الكظيفي كالثاني استبياف دافعية االنجاز، كما اعتمدت ايضا عمى 

المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت االساليب االحصائية  المتمثمة في المتكسط الحسابي، االنحراؼ 

ي البسيط  كالمتعدد، كتحميؿ التبايف الثنائي كالمتعدد، كجاءت المعيارم، الكزف النسبي، تحميؿ االنحدار الخط

 نتائج الدراسة كالتالي:

ال تؤثر محددات الرضا الكظيفي)الدرجة الكمية( عمى دافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو  -7

 كاالرشاد المدرسي كالميني.

عية لدل مستشارم تكجد مستكيات مختمفة )متكسطة منخفضة( في الرضا الكظيفي كأبعاده الفر  -8

 التكجيو كاالرشاد المدرسي كالميني.

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في محددات الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الجنس، السف،  -9

 كالخبرة المينية، المؤىؿ العممي، كالتخصص لدل مستشارم التكجيو كاالرشاد المدرسي كالميني.

االنجاز تعزل لمتغير الجنس، السف، كالخبرة المينية،  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في دافعية -10

 المؤىؿ العممي، كالتخصص لدل مستشارم التكجيو كاالرشاد المدرسي كالميني.

ال يكجد تأثير معنكم لمستكيات الرضا الكظيفي عمى الدرجة الكمية لدافعية االنجاز كبعد التخطيط  -11

 ثير معنكم عمى ابعاد مستكل الطمكح كالمسؤكلية كالمثابرة.لممستقبؿ كالتنافس كادراؾ الزمف،  بينما يكجد تأ

 يمكف التنبؤ بدافعية االنجاز مف خبلؿ محددات الرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو  -12

كاالرشاد المدرسي كالمنيي  عمى بعد )محتكل العمؿ، كال يمكف التنبؤ بيا عمى أبعاد العمؿ نفسو، قيمة 

 .(.2018حيدرةالذات، فرص الترقية، النمك الكظيفي، ظركؼ العمؿ( )االنجاز، تقدير الذات، تحقيؽ 

   الدراسات السابقة:ومناقشة تعقيب  -

 ،أنو في مجمميا تناكلت المتغيرات المبحكثة مف خبلؿ الدراسات السابقة األجنبية كالعربية كالمحمية الحظنا  

  .كالمتمثمة في الرضا الكظيفي، كدافعية اإلنجاز

 شابو الدراسات السابقة في مجمميا مثبل: في استعماليا لنفس المنيج أال كىك المنيج الكصفي. كما تت       
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كتتشابو أيضا في تناكؿ نفس المتغيرات الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز كبعض المتغيرات الفرعية )السف  

 كالجنس كالخبرة، المستكل التعميمي كغيرىا....(.

 الج اإلحصائية كفي عممية التحميؿ. تتشابو في نفس أدكات المع 

كما ال ننسى كجكد اختبلؼ فيما بينيا في عينة الدراسة حيث بعضيا تناكؿ المعمميف كبعضيا االخر       

 تناكؿ عينة مستشارم التربية.

كما تختمؼ أيضا في األىداؼ حيث كاف البعض منيا ييدؼ إلى التعرؼ عمى الفركؽ، كالبعض االخر  

عرؼ عمى المستكيات، كما تختمؼ الكثير منيا في النتائج حيث بينت بعضيا كجكد عبلقة بيف ييدؼ إلى الت

الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز كبعضيا اآلخر اكدت عدـ كجكد عبلقة دالة احصائيا بيف الرضا الكظيفي 

ي كفي الدافعية كدافعية االنجاز كما أكدت بعض منيا كجكد فركؽ بيف الذككر كاالناث في الرضا الكظيف

 . ، كما بينت البعض منيا ايضا كجكد فركؽ في مستكيات الرضالئلنجاز

كىي فئة مستشارم تمت دراستيا كتختمؼ دراستي عف الدراسات السابقة في ككنيا تتناكؿ عينة جديدة     

 .لكف مف زكايا مختمفة التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني

السابقة في انيا ستستعمؿ أدكات إحصائية جديدة لحساب الفركؽ راسات دكما تختمؼ دراستي عف ال  

 كغيرىا. ANOVA ،2المختمفة ال سيما: ت، كا

كما تتميز دراستي عف الدراسات السابقة في ككنيا ستحاكؿ التعمؽ في فيـ الفركؽ في درجة الرضا الكظيفي  

  .لتعميمي، التخصصلى متغيرات الجنس كالسف، المستكل اإكالدافعية لئلنجاز التي تعدك 

 .فرضياتال مناقشةك  تفسير فيأفادتني الدراسات السابقة كما  

 المستخدمة المقاييس مختمؼ عمى كالكشؼ التعرؼ خبلؿ مف الدراسات ىذه مف االستفادة أيضا تـ كما   

 الذم كعيمكض لدراسة المناسبة األداة لمعرفة المجاؿ عطتناأ ليذا ،اإلنجاز كدافعية الكظيفي الرضا لقياس

 القسط ينؿ لـ لمتغير دراسة ابتكار في المجاؿ أعطتني كما اإلنجاز، كدافعية الكظيفي الرضا بيف العبلقة ىك

 .   العمر متغير ىك كأال الباحثيف قبؿ مف الكافي
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  تمييد:

 عمـ مجاالت مف كؿ في الباحثكف استيابدر  اىتـ التي األساسية المكاضيع مف الكظيفي الرضا عتبري

كقد حظي بيذا  .التربكم النفس كعمـ االجتماعي النفس كعمـ كالتنظيـ العمؿ النفس كعمـ المدرسي النفس

يككف مرتاحا كمقتنعا إلى تحقيقيا حتى  الفرد سعيالتي ي ةاألساسي اتالمككناالىتماـ ألّنو يمّثؿ مكّكنا مف 

 بالكظيفة التي يمارسيا. 

 حة تاريخية:لم

مف أكلكيات سياساتيا الكطنية كجعمتو  ،الناميةاىتمت معظـ األمـ بالتعميـ سكاء المتقدمة منيا أك 

يعكد عمييا بمردكد اقتصادم كبير كىك بدكره يساىـ في بناء اقتصادىا ل ،ماؿ البشرمال سأر ا في الاستثمار ك 

الرضػا الكظيفي لمعػامميف فػي أم بمكضػكع  كمف ىذا المنظكر اىتـ معظـ الباحثيف .يمتد عمى طكؿ الزمف

مف زميمو غير أعمى الشخص الراضي عػف عممػو  مردكدية االفتراض القائؿ" بأف عمى أساس قطاع تنظيمي

فػإف الرضػا الػكظيفي لمعػامميف فػي أم تنظيـ يعتبر مف مككنات بيئة العمؿ لػذلؾ ، "الراضي عف عممو

 .الرئيسة

ت أف المدرسيف الراضػيف عػف عمميـػ يمكػف أف يتكقػع منيـ العمؿ بفعالية بعض الدراساكقد أكدت  

عنػد استعراضػيما لعػدد مػف البحػكث Mayoon 1979 "and Linkous " كلنكيػكس مػايكفكػؿ مػف كتكصؿ  ،أكثر

كانت ك   ،عمميـػ ف عػفيكػانكا راضػعػان يـ إنجازان دراسيا مرتفتكالدراسػات أف المدرسيف الذيف حقؽ تبلمذ

 معنكياتيـ مرتفعة.

كيزداد ىذا  ،كمف الحقائؽ العممية أف عطاء الفرد ككفاءتو المينية دليػؿه عمػى مػدل رضػاه عػف عممو

 .عمى فعالية التنظيـ اىام امؤشر  لككنو يكفره العمؿ لػو مػف إشػباع لحاجاتػو كدكافعوالعطاء بمقدار ما 

كتعددت  .)الرضػا الػكظيفي( ألكؿ مػرة فػي مجػاؿ الصناعة العمػؿمكضكع الرضػا عػف االىتماـ بقد بدأ    

الكظيفي مطمبان ضركريان فإذا كاف الرضا  ،مجػاؿ التعمػيـالدراسات في مختمؼ المياديف إلى أف انتيػت إلػى 
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التربكيػة  لمعمميػةذلػؾ لمػا  كيعكد ،كالتعمػيـلدل أم مكظؼ فإنػو أشػد ضركرة لدل العامميف في قطػاع التربيػة 

 .في تقدـ المجتمعات كنيضتيااألثر  بالغ مفكالتعميمية 

 ،العشريفكتعكد بدايات االىتماـ بمكضكع الرضا الكظيفي كتأثيره عمػى سػمكؾ األفػراد إلػى بدايات القرف 

 scientifique Management)،المحػاكالت ىػي محاكلػة تػايمكر صػاحب نظريػة اإلدارة العمميػةككانػت أكلػى 

Théorie  ).  إف أصػحاب ىذه النظرية ىـ أكؿ مف فكركا عمميان في تفسير سػمكؾ العامػؿ فػي المنظمػة كفػي

منطمقيـ البحػث فػي تحسيف أحكاؿ الفرد االجتماعية كلـػ يكػف  ،كالبذؿمف العطاء مف أجؿ المزيد  تحفيزهكيفية 

نما كاف منطمقيـ مناقشػة مشػكبلت كزيادة راتبو كتػكفير حريتػو الفرديػة كديمقراطيػة اإل دارة في المنظمة كا 

ـ نحك زيادة اإلنتػاج  .اإلنتاجيػة ككيفيػة رفػع إنتاجية الفرد العامؿ أداة  "العامػؿ" أف مػى اعتبػارعكلقد أدت نظرتي

أف تيتـ  مفاإلدارة عمى  البدّ أقصػى طاقتػو اإلنتاجيػة بذؿ يتمكف الفرد مػف  كمف أجؿ أف .مف أدكات اإلنتاج

ر في إنتاج الكمية المطمكبة ػزه ماديان كمعاقبتو إذا قصّ يحفكتكأف تراقبو بكاسػطة المشػرفيف  ،عمى العمؿبتدريبو 

 .)38ص بدكف تاريخ ، العمياف (منو

فػي بدايػة القرف العشريف كطريقػة  "نظريػة اإلدارة العمميػة"بكضػع  (1856-1917)كقد قاـ فردريؾ تايمكر   

لمدكافع حسب ىذه الطريقة أف األفػراد العػامميف  يكاالفتػراض الرئيس .دارة أنشػطة العمػؿ أكثػر كفػاءةلجعػؿ إ

الحػكافز الماديػة أىمية ف يعطػكف ك فالعػامم ،الماليةمسػتعدكف لمعمػؿ بجػد مف أجؿ الحصكؿ عمى المكافآت 

 .( 2ص  ،1984 ،العديمي)" كبرل

يؤخػذ عمييا إىماليا ككػاف  .لمعمػاؿاإلدارة تحقيؽ الرضػا المطمػكب النظرية في كلكف لـ تستطع ىذه  

لى قدراتيـ كتأىيميـ إال  ،العمػاؿلمجكانب اإلنسانية في حيػاة  أنيػا لفتػت االنتبػاه لمعنصػر البشرم في العمؿ كا 

 كتحفيزىـ لمعمؿ.

ذا كاف مكضكع الرضا الكظيفي قد ظير أصبلن فػي المجػاؿ  أىمية خاصة في اكتسب  فإّنوالصناعي كا 

يمكف تقكيـ كؿ بؿ إنو  ،كىـ كذلؾ أىـ مخرجاتو ،مدخبلتوالمجاؿ التربكم باعتبار أف البشر ىـ أىـ 
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محرؾ  مدرسالرضا الكظيفي لمأىمية  رعمى اعتبا ية في المجاؿ التربكم بصكرة عامةمخرجات العممية التربك 

 العممية التربكية بصكرة خاصة.

رت حركة العبلقات اإلنسانية التي اىتمت بالجانب اإلنساني كمف ركاد ىذه كخبلؿ ىذه الفترة ظي

 الحركة" التكف مايك كزمبلؤه" كقد تضمنت ىذه الحركة عػدة أفكار أىميا:

كأف  .في تحفيز األفراد كشػعكرىـ بالرضا يارئيس اتمعب دكر كذلؾ المكافآت كالحكافز غير المادية إف 

بؿ فحسب  الفردية كمسػتكل كفايتػو اإلنتاجيػة ال يتحػدد بطاقتو الفسيكلكجية حجـ العمؿ الذم يؤديػو الفػرد

كقد شخصت ىذه المدرسة ما لمعنكيػات العػامميف كعبلقػات العمػؿ  ،تحدده إرادة الجماعػة كخمفيتػو االجتماعيػة

 .) 2ص  ،1984، العديمي (إنتاجيتيـ مػف أثػر عمى

خمؽ تعاكف مف أجؿ  ائع كتصػرؼ العػامميف كميكليـ كرغباتيـىذه النظرية بضركرة تفيـػ طبػنادت ك 

 .(228ص ،بدكف تاريخ زكيمؼ(مشترؾ بينيـ كبيف اإلدارة لتحقيؽ أىداؼ مشتركة 

بدراسة الرضا الػكظيفي لدل عماؿ مصنع صػغير بقرية بكالية بنسمفانيا  "ىكبكؾ"قاـ  1935كفي عاـ 

كفحص العكامػؿ المػؤثرة في الرضا الكظيفي  ،امميف عػف العمؿحيث قاـ بقياس رضا الع .بالكاليات المتحدة

أف ىػذه الدراسػة تعد  "كشػركد" كقد ذكػر ،اإلشراؼ كاإلنجاز مستخدمان أسمكب االستقصاءك  أكضاع العمؿمثؿ 

 ،2017، فؤاد) الكظيفيدراسة مركػزة لمرضػا الػكظيفي كنقطػة االنطػبلؽ لجميػع الدراسات المتعمقة بالرضا  "أكؿ"

 .(54ص
ـ الرضا الوظيفي:  تطور مفيو

صاحب نظرية  " Taylor "(1912) بدأت بعض اإلشارات لمكضكع الرضا الكظيفي في دراسة "تايمكر"

اإلدارة العممية الذم تحدث عف مفيـك االتجاه ككصفو بأنو أكثر مف شعكر بؿ ىك فمسفة العماؿ في تعاكنيـ 

ؿ فمسفة اإلدارة العممية كيحقؽ أعمى عائد مالي مع نسبة قميمة مف الذم يتقبالعامؿ  كيرل أفّ  .اإلدارةمع 

التعب مف أىـ النقاط التي اىتـ كتخفيض  ،قكيا كمنتجاالتعب، مف المفركض ىنا أف يككف اتجاىو )رضاه( 
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Langsdon ،Stock ،Wyatt (1929 )كىناؾ العديد مف الدراسات بأسبابو كدراسة  ،(Gilberth)بيا جيمبرث 

Stock Wyatt Fraser (1937.) 

عندما استنجدت بو  .Mayo" (1929) مايك"أما مف اىتـ بالرضا الكظيفي بصكرة جمية كاف عمى يد 

حيث اعتبرت الدراسات التجريبية الرائدة التي أبرزت  ،بالكاليات المتحدة األمريكيةWestern Electric شركة 

كعمى أساس نتائج ىذه الدراسة قاـ  .سمكؾ العمؿ أىمية الرضا الكظيفي كالمتغيرات االجتماعية في تحديد

أكؿ دراسة حكؿ الرضا  "Hoppokىكبؾ "نشر  1935كفي سنة  ،افتراض العبلقة بيف الدافعية لؤلداء الكظيفي

 .(Choiselle, Espparr 1970) الكظيفي

التي أجريت كككنت الدراسات  "II"ظير االىتماـ بالرضا الكظيفي بصكرة كبيرة خبلؿ الحرب العالمية  

أثناءىا بداية لممارسة العبلقة اإلنسانية التي تركز عمى أىمية اإلشراؼ كجماعة العمؿ في تحديد رضا 

نتاجيتيـ  .(Locke, 1976) العماؿ كا 

 Fleishman 1972, Whytt 1955, 1975 Halpin Halpin Weiner 1961, Likert ،كمف ركاد ىذه المدرسة نذكر

 ،جكانبوؾ تحكؿ المكضكع إلى ميداف ىاـ تكثفت فيو الدراسات لتشمؿ جميع كبعد ذل .كغيرىـ 19675791

جمعت مختمؼ التصكرات في ثبلث مدارس تشمؿ كؿ كاحدة مجمكعة مف  بالمكضكعككحكصمة لبلىتماـ 

كالييئة البريطانية لمبحث في  "Taylor"، كمف أكبر ركادىا االقتصاديةالعكامؿ المتقاربة، أكليا المدرسة 

" ثانييا مدرسة العبلقات اإلنسانية Health rese a rchboard The British Industrialلصناعية "الصحة ا

"Humaine Relations School"  مف . ك كجماعات العمؿكالتي تؤكد بدكرىا عمى اإلشراؼ عمى عبلقات

الرضا في كالتي ترل تحقيؽ  Carowth Schoolىاكثركف مدرسة النمك كما يسمييا البعض  كركادىا باحث

 الفعالية كالمسؤكلية.ك  تنمية الميارة

 :الداللة االصطالحية لمفيوـ الرضا الوظيفي -1

إف الرضا الكظيفي مف األىداؼ األساسية التي تسعى إدارة المكارد البشرية إلى تحقيقيا لككف العمؿ 

عمى الكظيفة حيث  كليذا مع تقدـ الفرد في العمر البد عميو مف الحصكؿ .جزء ال يتجزأ مف حياة األفراد
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األمر الذم يكلد شعكرا كاتجاىا إيجابيا أك سمبيا كىك  ،تعتبر ىذه األخيرة ىي التي تتحكـ فيو لمدل الحياة

الباحثيف بفي نفس الكقت مما أدل  اكغامض امعقد انحك ىذه الكظيفة كليذا يعتبر الرضا الكظيفي مفيكم

 إلى ضبطو كتحديده. كالباحثة كالدراسييف

 المفاىيـ المرتبطة بالرضا الوظيفي: تحديدػ 2

 التعريؼ المغوي:4-1

إبف )، كالرضا رآه لو أىبل كرضي عنو أحبو كأقبؿ عميو النفكر كالكره كالسخط الرضا في المغة ىك ضد

  .(223، ص 1959 ،منظكر

كالرضا رضي أك رضكانا، مرضاه عنو كعميو راض عكس السخط )رضي( الشيء رضي بو كفيو  

 (.43، ص 2007، عثماف) نع بواختاره كاقت

 .(120، ص 1997، البستاني))أرض كرضا( جعمو يرضى، كأعطاه ما يرضيو 

 :االصطالحيالتعريؼ  4-2

 اتفؽ بعض الباحثيف في صعكبة كضع تعريؼ دقيؽ لمرضا الكظيفي.

يعني ذاتي في قرارات  .لككف رضا الفرد عف عممو أك عدـ رضاه عبارة عف شعكر خاص بو لكحده

ف درجة الفرد عف إيقكؿ ( 2019، ص 2004 ،سمطاف)كفي ىذا الصدد نجد  ،ليذا يصعب عميو كصفوك  ،نفسو

آخر حسب الظركؼ ى لإكما قد تختمؼ مف كقت . بالنسبة لمفرد نفسوكذلؾ العمؿ تختمؼ مف فرد إلى آخر، 

 التي يعمؿ فييا الفرد داخؿ المنشأة أك ظركؼ حياتو.

 مف بينيا: تعريفاتكمف ىذا المنطمؽ أتت عدة 

حيث عرفو  في مجاؿ الرضا الكظيفياألكائؿ : يعتبر مف الباحثيف Hoppek( 1935)تعريؼ ىوبؾ  - أ

)عف "عمى أنو:" مجمكعة مف العكامؿ النفسية كالكظيفية كاألكضاع البيئية التي تجعؿ المكظؼ راضيا عف عممو

  .(171ص، 2008الصيرفي ،
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كما ىك حصيمة تفاعؿ بيف ما يريده  .بالرضا الشعكر وبأنعّرفو : Morse (1950) تعريؼ مورس - ب

فإف أكثر العماؿ إنتاجية ىـ المذيف يشعركف بأف اإلنتاجية  .الفرد كبيف ما يحصؿ عميو فعبل في مكقؼ معيف

 .(180، ص 2002 ،)مشعاف بالنسبة إلييـ أىمية قصكل ليا مف امسببيـ الكحيد إلشباع حاجات ل يى

الفرؽ في إدراؾ العبلقة بيف ما يتكقع الفرد الحصكؿ ىك :  (Locke et porter) تعريؼ لوؾ وبوتر - ت

 (.123، ص 2000 ،)عف األزرؽعميو مف كظيفتو كبيف ما ىك متحصؿ عميو بالفعؿ 

خبلؿ العبلقة بيف ما يرغب  تنتجيعرفو بأنو حالة انفعالية  :Louche (1969) تعريؼ لوس - ث

أنيا حالة نفسية ناجمة عف صراع بيف ما يرغب بمعنى  .الحصكؿ عميو في العمؿ كما سيحصؿ عميو فعبل

 .(Louch , 2001) فعبل  بو كما سيحصؿ عميو

يرل أف الرضا الكظيفي ىك المدل الذم تكفره الكظيفة لشاغميا مف  :Vroom(1964)تعريؼ فروـ  - ج

 .(Serpente et all, 2002, p23)نتائج ذات قيـ ايجابية 

حالة التي يتكامؿ فييا الفرد مع كظيفتو مف خبلؿ بأنو اليعّرفو  :Stone(1976)تعريؼ ستوف  - ح

 .(102ص ، 2017، )أمزاؿ طمكحو الكظيفي كرغباتو في التقدـ كتحقيؽ أىدافو مف خبلؿ كظيفتو 

تقييـ الفرد لعممو مف حيث ما يبذلو مف  دبأنو حالة مف السركر النفسي عن (:1969)يعرؼ لوسؾ  - خ

 .(20، ص 1996، عكيضة) العمؿجيد في أدائو كالفكائد التي تعكد عميو مف 

 عمى أنو حالة انفعالية إيجابية أك سارة ناتجة مف نظرة الفرد لعممو أك لكظيفتو :لوؾكما يعرفو  - د

 .(240، ص 2010  ،شحاتة)

الرضا يشمؿ التعاكف داخؿ المدرسة كالرغبة في مساندة  :Thomas( 1978)تعريؼ توماس  - ذ

 .(7، ص 2009 ،الزىراني)كالمناىج  الطبلب كمشاركة األسرة كالمجتمع كاإلدارة

الرضا الميني يشير إلى المشاعر العاطفية المتصمة ببعض األىداؼ  (:Herzberg)تعريؼ ىرزبرغ  - ر

شكغي دكف تاريخ، ص )لتحقيقو  امعين اسمؾ سمككيمكضكع ذك قيمة إيجابية  كؿّ ف .كالمكاضيع في مجاؿ العمؿ

221). 
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جكىر في حياة اإلنساف اللنجاح في العمؿ الذم ىك الرضا يرتبط با (:1993تعريؼ المشعاف ) - ز

كفيو يجد فرصة كبيرة لمتعبير عف ميكلو كاستعداداتو  .ألنو المظير الذم يعطيو المكانة كيربطو بالمجتمع

كيتحقؽ ذلؾ باإلنجاز كالتقدير كالرضا عف ظركؼ العمؿ كالعمؿ ذاتو كاألجكر كاإلشراؼ  .كقدراتو كطمكحاتو

 .(06، ص 2009 ،ني)الزىراكالترفيو 

(: ىك نجاح الفرد في عممو، بحيث يبدك في جانبيف أساسييف ىما: رضاه عف 1993تعريؼ طو )  - س

عممو كحبو لو كسعادتو لو كرضا المسؤكليف كالمشرفيف عميو في العمؿ بكجكده في ىذا العمؿ ككفاءاتو في 

 .(6ص ، 2009 ،الزىراني)انجازه كتكافقو مع زمبلئو 

فالرضا ينجـ  .الرضا الميني يحقؽ نجاح الفرد في عمؿ أك أداء ما إف: فيظ مقدـتعريؼ عبد الح  - ش

عف تقييـ الفرد لما يعقده مف كفاءات مادية كمعنكية مقارنة لما يتكقعو جراء ما يقـك بو مف عمؿ أك ما يبذلو 

 .(29مقدـ دكف تاريخ، ص )د مف جي

الرتياح أك السعادة إلشباع الحاجات نو الشعكر النفسي بالقناعة كاا :(1986ناصر العديمي ) - ص

كالرغبات كالتكقعات مع العمؿ نفسو كمحتكل بيئة العمؿ كمع الثقة كالكالء كاالنتماء لمعمؿ مع العكامؿ 

 .(214، ص 1994 ،المشعاف)كالمؤشرات األخرل ذات عبلقة 

 .(224، ص 2008 ،عباس)كما أف مصطمح الرضا الكظيفي يعني مدل رضا الفرد عف عممو 

 ،عكاشة) ر عف حالة التكامؿ النفسي لمفرد مع كظيفتو كمدل مناسبة العمؿ لقدراتو كميكلوكما أنو يعبّ 

 .(214، ص 1999

فقبكؿ  .كما يشير أيضا إلى كجية نظر األفراد العامميف نحك قبكليـ كاستحسانيـ لمعمؿ الذم يزاكلكنو

 .(177، ص 2007، خركفعباس كآ سييمة)األفراد لعمميـ يكلد لدييـ مشاعر الرضا عنو

أما في التربية فقد عرفو كؿ مف ىكم كميكسؿ بأنو تكجو الحاضر كالماضي لحالة الحب أك عدمو كنتائج 

  .(Hoy et Miskel, 1998, P 31)تقييـ المربي لدكره في العمؿ 
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 نظريات الرضا الوظيفي:  -5

كنظرا الختبلؼ نتائج ىذه الدراسات  .لقد تعددت الدراسات كالبحكث التي تناكلت تفسير الرضا الكظيفي

 كأكجو نظر ىؤالء الباحثيف تنكعت األطر النظرية المفسرة كالتي نذكر منيا ما يمي: 

 (:A.Maslow, 1954)نظرية الحاجات ألبراىاـ ماسمو  -5-1

قد كضع ماسمك ىرما لمحاجات ك  ،يعتبر أبراىاـ ماسمك ككارؿ ركجرز مف أكثر ركاد النظريات اإلنسانية

 كىي تمعب دكرا ىاما في الرضا كىي: ،اعتمد فيو عمى أكبر المبادئ األساسية اإلنسانيةك  ،عند اإلنساف

 الحاجات الفيزيولوجية:-5-1-1

ثـ تتدرج إلى الحاجة إلى  .المرضك  التعبك  الجنسك  العطشك  تتمثؿ الحاجات الفيزيكلكجية في الجكع

الحاجة إلى تحقيؽ الذات، حيث أنو يبدأ بالحاجات األساسية ك  الحاجة لبلحتراـك  الحاجة إلى االنتماءك  األمف

األكلية كىي الحاجات الفيزيكلكجية ثـ الحاجة إلى األمف فالحاجات االجتماعية كالحاجة إلى تقدير الذات 

 (.(fenouillet, 2003,P87 كأخيرا الحاجة إلى تحقيؽ الذات

 كترتكز نظرية  ماسمك إلى جانبيف رئيسييف:

 ات التي يتـ إشباعيا ىي التي تؤثر عمى السمكؾ كتككف دافعا لمعمؿ.أف الحاج -

التدرج اليرمي لحاجات العامؿ حيث إذا ما تـ إشباع أحدىما تظير الحاجات األخرل التي لـ يتـ  -

 (.322، ص2001 ،عبد الغني)إشباعيا 

إلى األمف فالحاجات إف العامؿ يبدأ بالحاجات األساسية األكلية )الحاجات الفيزيكلكجية فالحاجة 

 (.129، ص2002 ،)سمطاف تحقيؽ الذاتبكينتيي  ،حاجات لتقدير ثـّ  االجتماعية

...إلخك  كيسعى الفرد إلى حاجاتو األساسية األكلى في اليـر مثؿ األكؿ كالشرب كفي حالة عدـ  النـك

بكجكد استثناءات فردية  إال أف ماسمك يعترؼ .(322، ص2001، شريت)إشباعيا ال يندفع نحك الحاجات المكالية 

كاعتبار البعض الحاجة لتحقيؽ الذات قبؿ أم حاجة  ىكاألفراد الذيف يفضمكف مصمحة ما يركنيا المثم
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عف )فمع ىذه الحاالت الخاصة يصبح التسمسؿ في الحاجات غير ثابت لكف ىي حاالت قميمة جدا  ،أخرل

 (.95، ص1997 ،أرزقي

 

 الحاجة إلى األمف: -5-1-2

ع الحاجات الفيزيكلكجية تظير أىمية الحاجة إلى األمف كتتمثؿ في الشعكر بالحماية مف بعد إشبا

 التدىكر االجتماعي كتجنب المخاطر غير المتكقعة.ك المخاطر الصحية ك  المخاطر المالية

 الحاجة إلى االنتماء: -5-1-3

ثؿ الحاجات الخاصة كتتم .الرضا مف عممو عندما يتـ إشباع حاجاتو االجتماعيةفي مؿ ايستمر الع

 رفيؽ عمؿ كالعمؿ مع اآلخريف كالعيش في جماعة مناسبة ككسب قبكليا. مع هباالنتماء في كجكد

 الحاجة إلى االحتراـ:  -5-1-4

يسعى العامؿ لكسب التقدير كاالحتراـ كالشعكر بأنو ميـ بالنسبة لآلخريف فتحرز نكع مف الثقة بالنفس 

 كالحصكؿ عمى مكانة اجتماعية.

 الحاجة إلى تحقيؽ الذات:-5-1-5

مكانياتو كيحاكؿ  .المقصكد بيذه الحاجة ىك أف يختار اإلنساف العمؿ الذم يبلئمو في حدكد قدراتو كا 

 ،تحقيؽ أىدافو في ىذا المجاؿ لذا تختمؼ صيغة ىذه الحاجة بالنسبة إلمكانيات الفرد كمستكل طمكحو

يكّضح ك  ،كتمثؿ ىذه الحاجة قمة اليـر ،ل التي سبقياعف طريؽ إشباع الحاجات األخر كتتحقؽ ىذه الحاجة 

 الشكؿ التالي ذلؾ: 
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 .(58، ص2007، )عف مسمـ: ىـر ماسمو لمحاجات (1شكؿ رقـ )

 (:E.Locke, 1968)نظرية إشباع القيمة  -5-2

العكائد ذات  مؿ عمى تكفيراأف المسببات الرئيسية لمرضا عف العمؿ ىي قدرة ذلؾ الع "إدكيف لكؾ"يرل 

، 1981، )عف الرفاعيكمما كاف العامؿ راضيا عف عممو  هكأنو كمما استطاع تكفير  ،القيمة كالمنفعة لكؿ عامؿ

 (.74ص
 :(La théorie ERG (ERD) d’Alderfer, 1969نظرية ) -5-3

ث الخمس إلى ثبل "ماسمك" فيك يختزؿ فئات ".ماسمك "في بناء نظرية عمى أساس عمؿ "ألدفير"اعتمد 

 فقط كىي: 

تشبو الحاجات األساسية مف )حاجات  (:Les besoins d’existence)الحاجات إلى الوجود  - أ

 فيزيكلكجية كاألمف( عند ماسمك. 

كىي تابعة مف التعامؿ  (:les besoins de rapports sociaux)الحاجات إلى االنتماء  - ب

 االجتماعي لدل ماسمك.

تقابؿ حاجات المستكل  (:Les besoins de développement personnelالحاجات إلى النمو )-ج

 أفّ  "ألدفير"كنظرية  "ماسمك "كالفرؽ بيف نظرية .(63، ص1973، جرجساألعمى أم رغبة الفرد في تحقيؽ ذاتو )

 الحاجة إلى األمف كاالستقرار
 الحاجات االجتماعية

 حاجات التقدير كاالحتراـ 

 حاجات تحقيؽ الذات

 الحاجات الفيزيكلكجية )العضكية( 
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ىاتيف النظريتيف  فّ إكبصفة عامة يمكننا القكؿ  ،ىذا األخير ال ييتـ بفكرة اليرمية في ترتيب الحاجات كتمبيتيا

 بالعمكمية فيما مناسبتاف لمكصؼ كالشرح أكثر مف التنبؤ بالسمكؾ. تتصفاف 

 

 

 .)مف إعداد الطالبة( "ألدفير"(: نظرية الحاجات عند 2شكؿ رقـ )

 : (la théorie bi-factorielle de Herzberg.1959)ليرزبرغ  نظرية -5-4

 يسّمطختمفة في أمريكا كي مؤسسات م 9رفقو زمبلئو في "ىرزبرغ"انبثقت عف دراسة ميدانية قاـ بيا 

نتائج ىذه الدراسة أثر كبير عمى المشرفيف في مختمؼ مياديف لكقد كانت  ،الضكء عمى طبيعة الرضا الميني

 ،1983 ،)صقر اعتمد مف أجؿ البرىنة عمى طريقة اإلحداث الحرجة "ىرزبرغ"كالجدير بالذكر أف  .العمؿ

 .(33ص

ألف العكامؿ المسببة لعدـ الرضا حسب نظرة العامميف ىي  "سمكما"كتعتبر ىذه النظرية امتدادا لنظرية 

ا العكامؿ المؤدية لمشعكر بالرضا فيي تمؾ التي مّ أ .بالعكامؿ األساسية "ماسمك"نفسيا العكامؿ التي سماىا 

بأف الحاجات التي يجب تكفرىا كي يشعر  "ىيرزبرغ"حيث يرل  .في فئة الحاجات العميا "ماسمك"صنفيا 

تحتكم األكلى عمى الحاجات  ،الرضا الميني ىي حاجات يمكف تصنيفيا في فئتيف مختمفتيفالعامؿ ب

أما الثانية فتحتكم عمى الحاجات النفسية  ،يالفيزيائية كالفيزيكلكجية التي يشترؾ فييا اإلنساني كالحيكان

 .كاالجتماعية أم الحاجات التي يختص بيا اإلنساف لكحده

ـ استنتاج استخمص       العكامؿ المرتبطة باتجاىات  :الباحثكف مف ىذه الدراسة ىك التمييز بيف عامميف وكأى

كالعكامؿ المرتبطة باتجاىات األفراد  .رضيةنشاطات العمؿ كسميت بالعكالـ المُ بتقترف ك األفراد المرتفعة 

 .(26ص، 2007 ،عف بكظريفة كآخركف)  رضيةتقترف بظركؼ العمؿ كسميت بالعكامؿ غير المُ ك المنخفضة 

اختبلفيا عف بعض مف فبالرغـ  .كتبقى ىذه النظرية مف بيف أىـ النظريات المفسرة لمرضا الميني

أم أف  الرضا ظاىرة أحادية البعدحكؿ فكرة اعتبار  معيا حكؿ تفسير الرضا إال أنيا تتفؽ الدراسات األخرل

نموالحاجة إلى ال الحاجة إلى االنتماء الحاجة إلى الوجود  
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أما إذا تساكم  .لدل العامؿ مسببات الرضا لدل الفرد ىي نفسيا قد تككف مسببات لعدـ الرضا كاستياء

عف فعكائد العامؿ عمى حسب معدؿ العماؿ اآلخريف  ،العامؿ سيشعر بالعدالة كمف ثـ بالرضا فإفّ ف المعدال

كبالتالي فإف الحالة األكلى مثؿ الحالة الثانية تختمفاف مشاعر،  ،العاـ ينتج لديو مشاعر الغبف كالظمـمعدؿ 

 .(406، ص 1983، ) عف صقرلتالي عدـ الرضاالتكتر كاالستياء لدل العامؿ كبا

 (:La Théorie de l’équité d’Adams, 1960) "داـأل" اإلنصاؼنظرية  -5-5

كأداـ ( Homans, 1961)كىكمانس  (Jacks, 1961)لقد تعددت نظريات العائد منيا نظرية جاكس 

(Adams, 1963). الذم يرل أف العبلقة  "أدامس" إال أف أكثر ىذه النظريات قبكال كأحكاما ىي التي صاغيا

يعطي فييا العماؿ مجمكعة مف المدخبلت تتمثؿ في المستكل  ،بيف المنظمة كعماليا ىي عبلقة متبادلة

كيتحصؿ مف المنظمة مقابؿ ىذه المدخبلت عمى عكائد  ،خبراتو كالجيد الذم يبذلو في العمؿكالتعميمي لمفرد 

 تفترض نظريةكما  .التأمينات الصحية كاالجتماعيةك  انة االجتماعيةالتقدير كالمكك  أك نكاتج تتمثؿ في األجر

فإف العامؿ  أحدىـ عف المعدليففإذا زاد  ،مدخبل توأف العامؿ يقارف معدؿ عكائد اآلخريف إلى  "أدامس"

 مشاعر تكتر. والذم ينتج عن ئدفي التكازف العا اختبلؿسيشعر بأنو تـ 

 (: La théorie de Wroom,1964) نظرية التوقع لفروـ -5-6

كدراسة  .مف النظريات الحديثة في الدكافع أنيا تعد مف االتجاه العقبلني في الدكافع "فرـك"تعتبر نظرية 

كبمكجب ىذه النظرية فإف األداء  ،ف فيي مدخؿ عقبلني لمتحفيزيالحكافز كتأثيرىا في الدافعية في أداء العامم

 العكائد( المتحققة لذلؾ االنجاز كالمعادلة ىي: ز)كالحكاف اإلنجازبمحصمة أساسية لمعبلقة ما بيف القابمية 
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 (112، ص2009 ،عف المكزم)  ( معادلة األداء وفؽ نظرية فروـ3)شكؿ رقـ 

 (.112، ص 2009)المكزم، (: نظرية فروـ لمتوقع 4شكؿ  رقـ ) -5

 

 

 

 

 (: la théorie  z de williamouchi, 1971)( لولياـ أوشيzنظرية) -7

العامؿ الحظ أف قضية إنتاجية العامؿ لف  .حيث اىتـ بالجانب اإلنساني "أكشي "قاـ بتأسيسيا العامؿ

تحؿ مف خبلؿ بذؿ الماؿ أك بعممية التطكير ليذه األمكر، ال تكفي دكف معرفة اإلدارة كيفية التعامؿ مع 

أف ىذه النظرية تقـك ( 238ص، 1994 ،المشعاف)لية كيرل األفراد العامميف كجعميـ يشعركف بركح الجماعة كبفعا

 عمى ثبلث أسس: 

 يجب تكفر جك الثقة داخؿ المؤسسات بيف العامميف. الثقة: -1

 أم الدقة كحدة الذىف كالميارة في التعامؿ. والميارة: لحذؽا -2

ات أم االىتماـ بالرفيؽ الذم يعمؿ بجانبؾ كتككيف عبلقات اجتماعية كصدق األلفة والمودة: -3
 حميمة كىذا يجعؿ العامؿ يشعر باألمف كالراحة .

 
 
 
 
 

 القابلٌة xاألداء = التحفٌز 

 التوقع "ب" الوقع " أ" التوقع "ج"

 جهد الفرد االنجاز المكافأة تحقٌق الهدف
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 ( لولياـ أوشي:z)نظرية  (5شكؿ رقـ)
 

 

 

 

 

 تشير النظرية إلى العبلقات التالية: ( 112، ص 2009 ،كزممال)كنقبل عف 

 كجكد عبلقة بيف الجيكد المبذكلة كاالنجاز المراد تحقيقو. - أ

 لعكائد المتحققة مف خبلليا.كجكد عبلقة بيف االنجاز المحققة كا - ب

لذا  .كجكد عبلقة بيف المكافأة المراد ) تحقيقيا( إعطاؤىا لمفرد كبيف تحقيؽ األىداؼ المراد إنجازىا - ت

  .فإف نظرية التكقع تؤكد عمى ىذه العبلقة كطبيعة ترابطيا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة

 ,Expectation(  نسبة إلى )EIVعرفت نظرية فرـك بنظرية ) 1968سنة  "لكؾ"أعماؿ كمنذ      

Instrumentality and valence)  أك نظرية(VIE)  نسبة إلى(Valence –Instrumentalité – Expectation )

 (.Théorie de l’expectation(  أك  )Théorie des attentesالتكقع )كلذلؾ عرفت بنظرية  

 : (La théorie de lawler , 1973 )نظرية التعارض لمولر -5-8

 .أساس ىذه النظرية ىك تحديد درجة رضا الفرد عف عممو مقارنة بما يحصؿ عميو مقابؿ ذلؾ العمؿ

كيرل  .فإذا كاف تكقع العامؿ يتعارض مع ما حصؿ عميو مقابؿ ذلؾ العمؿ يككف ىناؾ رضا عف العمؿ

الراتب د ىي: ثبلث أبعاالتي تحدد رضا الفرد في كظيفتو ىي تقريبا كاحدة كذات أف العمميات النفسية  "لكلر"

عف ) كمف مؤشرات الرضا عف العمؿ إدراؾ أىمية اآلخريف لخصائص العمؿ  .كالرضا عف العمؿ اإلشراؼك 

 .(139، ص1983، صقر

 

 

 الحوافز-

 وظيفة الحياة -

 ترقيات -

 قرارات جماعية -

 اإلنتاجٌة ارةالحذف والمه الثقة الرضا
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 (: La théorie d’Hackman et Oldham)نظرية  خصائص المينة ليكماف وأودىاـ  -5-9

 ،ممو معنىعلفي دافعية العامؿ حيث يشعر أف  تؤكد ىذه النظرية عمى دكر جكانب الكظيفة في التأثير

 ىي: (124، ص2015،)عف كنكغيكلكي يككف لمعمؿ معنى البد مف تكفر خصائص أساسية 

كف إلى ميف يتطمب أداؤىا قدرات كميارات متباينة كمتعددة : مف حيث أف العماؿ ينظمّ تنوع الميارات - أ

 مشاعر التحدم. أيضا تثيركما كليا معنى 

تسمح المينة بإنجاز كاجب معيف مف بدايتو إلى نيايتو أف : كيقصد بو وتكامموىوية الواجب  - ب

 عماؿ بحاجة إلى رؤية ما أنتجتو جيكدىـ.الف

: كمعناه إلى أم تؤثر الكظيفة في اآلخريف داخؿ المؤسسة ) الزمبلء( أك خارجيا ) أىمية الواجب - ت

 المستيمكيف(.

لمعامؿ الحرية في تقرير تكقيؼ إنجاز الكاجبات  إلى أم حد تعطي الكظيفة امعناى :الستقالليةا  - ث

 المرتبطة بعممو ككيفية إنجازىا.

معناه إلى أم حد تكفر الكظيفة لمعماؿ فرصة الحصكؿ عمى معمكمات مباشرة عمى  :معرفة النتائج - ج

 مستكل أدائيـ، فالتغذية الراجعة ىي معرفة نتائج ما يبذلو الفرد مف مجيكد في كظيفتو.

 

 

 ) مف إعداد الطالبة(: نظرية خصائص المينة ليكماف وأولدىاـ (6)ؿ رقـشك

 : (La théorie d’accoplissement d McClelland) نظرية االنجاز لماكميالند -5-10

كما يؤثر في دافعية  ،أف األنكاع المختمفة لمدكافع ىي التي تحفز األفراد إلى العمؿ "دافيد ماكيبلند"يرل 

، ص 2001 ،عف شحاتة كآخريف) تكجد ثبلث حاجات رئيسية تختص بدافعية الفرد ك  .فرد ألخر ختمؼ مفيالعامؿ 

 ( ىي: 37

 معرفة النتائج االستقاللٌة أهمٌة الواجب هوٌة الواجب تنوع المهارات
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: تشير الدراسات إلى أف األفراد الذيف يتمتعكف بقدر كبير مف الحاجة إلى التحصيؿ واالنجاز - أ

 الحاجات لئلنجاز يحصمكف عمى نجاح في العمؿ.

في عمميـ حاجة كبيرة لممارسة السمطة كالنفكذ فإنيـ  : إف األفراد الذيف ليـالحاجة إلى السمطة - ب

 ينجحكف في األعماؿ المتضمنة تكجيو نشاط اآلخريف. 

: يحتاج الفرد إلى إقامة عبلقات شخصية أثناء العمؿ كيفضمكف التعاكف فيو الحاجة إلى االنتماء - ح

 ليككف محبكبكف لدل اآلخريف.

 

 

 ) مف إعداد الطالبة(د (: نظرية االنجاز لماكميالن7شكؿ رقـ )

 (: théorie de Bussing، 1992) نظرية بويسونج  -5-11

 تشير ىذه النظرية  إلى أف الرضا عف العمؿ أك عدـ الرضا عنو ينشأ مف أربعة متغيرات : 

 .المقارنة بيف الكضعية الحالية لمعمؿ كطمكحات الفرد -1

 درجة الضبط المدرؾ مف قبؿ الفرد لكضعية العمؿ. -2

  .ت التي تحدث في مستكل طمكحات األفراد ) شعكر بفاعمية الذات(التغيرا -3

 استراتيجيات الفرد إليجاد حمكؿ لمشكبلت تكاجيو. -4

 

 

 

 

 

 

الحاجة إلى 

 التحصٌل واالنجاز
 الحاجة إلى االنتماء الحاجة إلى السلطة
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)مف إعداد الطالبة(( : متغيرات الرضا الوظيفي وفؽ نظرية بويسونج 8شكؿ )  

 تعقيب عمى النظريات السابقة: -6

بشكؿ كبير عمى تفسير  ركزت تعالج الرضا الكظيفي كالتي مف خبلؿ عرض أىـ النظريات التي

شباعيا كجميع ىذه الحاالت أك بعضيا يحقؽ يسعى إلالدكافع بأنيا معبرة عف حاجات اإلنساف المختمفة التي 

كما أف ىناؾ عكامؿ معقدة كمتشابكة ال يستطيع إخضاعيا لمدراسة كالتحميؿ مما يدؿ عمى  .الرضا الكظيفي

كلكف يمكف دراسة كؿ  .خرآكنجاحيا ال يعني بالضركرة نجاحيا في مجتمع  ما ية عمى مجتمعأف تطبيؽ نظر 

بعض النظريات الجيدة التي تناكلت بمجتمع حسب ما يتبلءـ مع البيئة المراد دراستيا مف خبلليا االسترشاد 

 مكضكع الرضا الكظيفي.

 محددات الرضا الوظيفي:ػ 7

مرضا الكظيفي عدة محددات كانطباعات كاتجاىات لمفرد نحك لتج أف كمف خبلؿ التعريفات السابقة نستن

 الكظيفة كمككناتيا كعميو يمكف شمميا في النقاط التالية:

  .حالة االرتياح كالقبكؿ عف إشباع الحاجات كالرغبات التي تكفرىا الكظيفة كبيئة العمؿ - أ

 غاية الفرد.يجابية عف مدل تحقيؽ األىداؼ ك ردكد الفعؿ اإل - ب

 المقارنة بٌن الوضعٌة الحالٌة للعمل وطموحات الفرد

لمدرك من قبل الفرد لوضعٌة العملدرجة الضبط ا  

ً تحدث فً مستوى طموحات األفراد  التغٌرات الت

 استراتٌجٌات الفرد إلٌجاد حلول لمشكالت تواجهه
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دراؾ شخصي الك  الرضا - ت تجاه متغيرات كظركؼ معينة كبالتالي يمكف التأثر فيو ظيفي ىك حكـ كا 

 إلى حد ما.

 الرضا الكظيفي يرتبط بالجكدة الداخمية لمحياة الكظيفية بصفة عامة. - ث

اىتماما لمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بشكؿ عاـ  ىسبؽ يجب أف يعط كاستنادا لما 

مقكمات نجاحيـ كرفع قدراتيـ مقّكما مف رضاىـ الكظيفي  نظرا لما يمثّموبشكؿ خاص،  كلرضاه الكظيفي

 ما يعكس باإليجاب عمى مستقبؿ الطمبة العممي كالميني. ىكك  ،التكجييية كاإلنتاجية

 يرتبط الرضا الكظيفي بمجمكعة مف المتغيرات التي تؤثر فيو كيتأثر بيا مف بينيا نجد:

ؼ اإليجابي تجاه المينة، أم اىتماـ الفرد بعممو بحيث يؤديو بكؿ ارتياح كنقصد بو المكق الميؿ: -1

 .(257، ص 2006، )ربيع

: تعتبر الدكافع بأنيا محركات السمكؾ بذلؾ كمما كانت دافعية العماؿ قكية نحك تحقيؽ الدافعية -2

حاجات العامؿ، رضا ىؤالء العماؿ كعميو فإف العمؿ كمما كاف محقؽ لبأىداؼ المؤسسة، كاف ذلؾ مرتبطا 

 .(17، ص 2006، )عكضكدكافعو زاد رضاه عف العمؿ 

ىي ناتج جماعي لتفاعؿ جماعة األفراد يعممكف معا لتحقيؽ نفس اليدؼ، كىنا  الروح المعنوية: -3

يقترب مفيـك الركح المعنكية إلى الركح الجماعية إذ أنو عندما تككف الركح المعنكية عالية تؤثر عمى شعكر 

 .(257، ص 2006عكض، )اد الجماعة بالرضا عف العمؿ كؿ فرد مف أفر 

: ىك عممية ديناميكية مستمرة يقـك بيا الفرد لتحقيؽ التبلـؤ بينو كبيف البيئة التوافؽ الميني -4

المييمنة )البيئة المادية كاالجتماعية( كالتكييؼ مع ظركؼ مطالب العمؿ ككؿ ما يحيط بو مف آالت زمبلء 

 .(17، ص 2006 ،عكض) العمؿصاحب ك  فيزيقيةظركؼ 

ـ الرضا الوظيفي:ػ 8  األبعاد الرئيسية الثالث لمفيو

يرتبط ىذا المفيـك أكثر  يفي كاستجابة شعكرية لظركؼ العمؿ: مفيـك الرضا الكظالبعد األوؿ - أ

بالمدارس كالنظريات التقميدية لؤلداء كالسمكؾ التنظيمي كأتباع المدرسة البيركقراطية المذيف ربطكا مفيـك 
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ضا الكظيفي برؤيتيـ لعبلقة الفرد بالتنظيـ كتحديدىا لظركؼ العمؿ حسب الرؤية البيركقراطية لتمؾ الر 

 العبلقة.

 .يحقؽ عائدا أك منفعة مادية ىداؼ المكسكمة لو مف قبؿ التنظيـالفرد العامؿ الذم يحقؽ النتائج كاأل -

كلكي  .لمسؤكؿ األكؿ عف الرضا الكظيفيفالحافز االقتصادم )المردكد( ىك ا .الكظيفيكبالتالي يحقؽ رضاه 

كتكجيو أىدافو نحك اليدؼ  ؼ البد مف التحكـ بسمككيات الفرد بزيادة دافعتيو لمعمؿ كأدائويحقؽ األىدا

 المسطر تنظيميا.

 : الرضا الكظيفي كاستجابة )شعكر( يتحدد بتكقعات األداء كاستجاباتيا لحاجات األفراد. البعد الثاني - ب

 .في الدافعية أكؿ تشكيمية حقيقية لمفيـك الرضا الكظيفي( HerzBerg 1959) "رزبرغىي"تعتبر نظرية 

النظرية عمى تفسير كتعتمد ىذه  .فقد أسيمت بشكؿ فعاؿ في تكضيح العبلقة بيف الرضا الكظيفي كاإلنتاجية

فيزيكلكجية أك قكل  القكل الداخمية الكامنة في الفرد نفسو سكاء كانت قكل :الدافعية بناء عمى نكعيف مف القكل

ة التي الخارجية التي ىي في الدافعية السيككلكجية التي يكتسبيا الفرد مف عبلقتو بالبيئكالقكل  .سيككلكجية

" REGػ "في نظريتو المعركفة ب Alderfer "1967مف "ألديفيرثـ تطكر المفيـك  .(1993يعيش فييا )أؿ ناجي 

كلكلر  Froom (1968) كجاء فرـك .لرضاىـ الكظيفيفعة كمحققة امؿ داكالبقاء عك التطكر ك  االنتماءليعتبر 

ليعتبركا أف استمرار األداء كفعالية الدافعية يعتمداف عمى رضا العامؿ ( Porter, Lawler 1962) كبكرتر

أف أىداؼ الفرد كأىميتيا لديو ىي  Locke" 1968" كرأل .كشعكره بالعبلقة اإليجابية بيف اإلنجاز كالمكافآت

 استثارة دافعية العامؿ لمعمؿ كاألداء كرضاه الكظيفي.منبع 

تطكر المفيـك بيذه النظرية  .كمركبةي كاستجابة لعكامؿ متعددة : مفيـك الرضا الكظيفالبعد الثالث - ت

مف ككنو شعكرا عاما يحممو الفرد نحك عممو أك كظيفتو إلى نظرة مركبة تحمؿ مككنات )مصادر( كعكامؿ ىذا 

 ,Smith, Williams, Conway, William, Hulin, Kendal, Corprosellon Green 1988, 1987  الشعكر

 (.61ص بدكف تاريخ،  مزياني)  1969
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 طبيعة الرضا الوظيفي:ػ 9

اإلشارة إلى أنو ىناؾ عددا مف المصطمحات التي شاع استخداميا لمتعبير عف المشاعر النفسية يمكف 

كىناؾ اصطبلح االتجاه النفسي نحك  .ثبل اصطبلح الركح المعنكيةفيناؾ م .التي يشعر بيا الفرد تجاه عممو

كىذه المصطمحات كاف اختمفت تفصيبلت مدلكليا إال أنيا تشير  .كىناؾ اصطبلح الرضا عف العمؿ .العمؿ

كىذه  .بصفة عامة إلى مجمكع المشاعر الكجدانية التي يشعر بيا الفرد نحك العمؿ الذم يشغمو حاليا

 .كىي تعبر عف مدل اإلشباع الذم يتصكر الفرد أنو يحققو مف عممو .ف سمبية أك إيجابيةالمشاعر قد تكك 

فكمما كاف تصكر الفرد أف عممو يحقؽ لو إشباعا كبيرا لحاجاتو كمما كانت مشاعره نحك ىذا العمؿ إيجابية 

 (.111ص ، 1996،شاكيش)كالعكس صحيح  .أم كمما كاف راضيا عف عممو

 :ظيفيأنواع الرضا الو ػ 10

 قسـ الرضا الكظيفي إلى نكعيف: صقرعف 

فيؿ ىك راض أك غير  .: يعرؼ بأنو االتجاه العاـ لمفرد نحك عممو ككؿالرضا العاـ عف العمؿ - أ

عممو كدرجة  كيمكننا أف نعتبر الرضا عف العمؿ محصمة مختمؼ المشاعر التي تككف لدل الفرد تجاه .راض

درجات رضا الفرد عف مختمؼ الجكانب التي يتصؼ بيا العمؿ الذم ج النيائي لمتالرضا العاـ تعبر عف النا

 يشغمو.

: يشير إلى رضا الفرد عف جانب عممو كيتضمف ىذه الجكانب مثبل: سياسة الرضا النوعي - ب

 (.139ص  صقر،) المنظمة، األجكر، اإلشراؼ، فرصة الترفيو، الرعاية كالعبلقات مع الزمبلء

 أىمية الرضا الوظيفي:ػ 11

ألبحاث أف الرضا الكظيفي لديو قدرة جيدة عمى التنبؤ ببعض سمككات العمؿ الميمة كمف ىذا كجدت ا

المنطمؽ اىتمت العديد مف المنظمات بقياس معدالت الرضا الكظيفي لدل مكظفييا في محاكلة منيا لتنبأ 

 ,Hom, 2001, Costen et spector) بسمككات ذات أىمية مثؿ: نقؿ عف مركاف الطاىر سمكؾ ترؾ العمؿ
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كسمكؾ التغيب عف العمؿ غير المبرر  Batman et organ 1983كسمكؾ المكاطنة الصالحة في العمؿ ( 1987

Scott et Taylor 1985 Smith 1977 ؿ كالتميز في أداء العم(Invecerich 1978). 

فقط أك ما كيعتبر الرضا الميني مف المتغيرات اليامة ليس فقط عمى مستكل اإلنتاجية كدكراف العمؿ  

إنما ىناؾ العديد مف الفكائد التي تعكد عمى الفرد حيث الفكائد النفسية لممكظؼ  يسمى بالفكائد المؤسسة

 .(18/19ص ،2011،طاىر) كشعكره المنخفض بضغط العمؿ كما شابو ذلؾ

 كما يمكف تمخيص أىمية الرضا الكظيفي في النقاط التالية:

 ارتفاع درجة الطمكح لدل العامميف في المؤسسات المختمفة.ارتفاع درجة الرضا الكظيفي يؤدم إلى  - أ

 ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي يؤدم إلى انخفاض نسب التغيب في المؤسسات المختمفة. - ب

أف الفرد ذك درجة الرضا الكظيفي المرتفع يككف أكثر رضا عف كقت فراغو كخاصة مع عائمتو،  - ت

 ككذلؾ أكثر رضا عف الحياة.

 ر رضا عف عمميـ يككنكف أقؿ عرضة لحكادث العمؿ.أف العامميف األكث - ث

ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الرضا الكظيفي كاإلنتاجية في العمؿ فكمما كاف ىناؾ درجة عالية مف الرضا  - ج

 .(45/46ص ،2006، فؤاد )أدل إلى زيادة اإلنتاج 

العمؿ في كؿ مجاالت  اأف أىمية الرضا الكظيفي تستكجب االىتماـ بي( 17، ص 2014 ،)أرزقيكىذا ما أثبتو 

األكؿ لككنو )الرضا( ىدؼ كؿ عمؿ كفاية حياتو كىك مف األسباب  :ذلؾ لسبيفك  كفي كؿ كقت

ف كاف األجر مرتفعا، إذا لـ يحدث الرضا لسبب أك  األساسية التي تضمف بقاء العامؿ كجديتو حتى كا 

إذ  ،سيامو في باقي االتجاىاتكالثاني إل ،ه جيدا كمرتفعاءآلخر لف يككف العامؿ مستقرا كلف يككف أدا

 .يحدث آثارا سمبية أك إيجابية عمى كؿ الظكاىر المكجكدة في مجاؿ العمؿ
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 :العوامؿ المؤثرة في الرضا الوظيفيػ 12

 األجور والرواتب:-1

، ص 2007 ،عباس كآخركف)يعد األجر كسيمة ميمة إلشباع الحاجات المادية كاالجتماعية لؤلفراد العامميف 

178). 

ليذا اىتـ العديد مف العمماء كالباحثيف البحث في ىذا المجاؿ كمف بيف البمداف نجد البمداف الرأسمالية  

 Smith et Kenda( كسميث ككندا )Stewat et super 1952)المثقفة كمف أىـ دراستيا نجد سيكارث كسكبر 

رضا عف العمؿ كمما زاد الدخؿ بيف مستكل الدخؿ كال ية( ككذلؾ ىناؾ دراسات كجدت أف العبلقة طرد1963

 .(139، ص 1983، صقر)زاد الرضا كالعكس صحيح 

كبالتالي فاألجر لو جكانب اجتماعية  .ليذا يذىب البعض إلى اعتبار األجر كرمز النجاح كالتفكؽ

المذيف اعتبركا أف األجر  "ىرزبرغ كأتباعو"كمعنكية عديدة ال يجب أف نيمميا كال يجب أف ننظر إليو نظرة 

 .كسيمة إلشباع الحاجات الفيزيكلكجية فقط

ذات المستكل االقتصادم المنخفض عمى أف األجكر عمى الدكؿ  لد مف الدراسات التي تجر يعدالتؤكد 

ستظؿ في مقدمة محددات الرضا الكظيفي، حيث ال يتكقؼ أثر األجر عمى مجرد إشباع الحاجات 

ة إلى ككنو رمزا لممكانة االجتماعية كالتقدير االجتماعي الفيسيكلكجية بؿ يتحداه إلى مستكل األمف، باإلضاف

 .(119، ص 1999، عكاشة)

 محتوى العمؿ:-2

أصبح محتكل العمؿ مف العناصر اليامة التي تشغؿ اآلف اىتماـ الباحثيف في مجاؿ الرضا الكظيفي 

 ز.كالدافعية لئلنجا

 الكظيفي: كفيما يمي سكؼ نعرض أىـ متغيرات محتكل العمؿ كعبلقتيا بالرضا
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 درجة تنوع مياـ العمؿ:  - أ

زاد الرضا عف  قؿ تكرارىا كمماك يمكف القكؿ بصفة عامة أنو كمما كانت درجة تنكع مياـ العمؿ عالية 

 كىناؾ الكثير مف البحكث التي تؤيد ىذه الفرضية مف بينيا: .العمؿ كالعكس صحيح

"Walker et Guest, 1952, 1954" إلى أف شير إلى تأثير تج البحكث حيث تجدر المبلحظة أف نتائ

ص ، 1983 ،صقر) درجة تنكع مياـ العمؿ عمى الرضا يتكقؼ عمى درجة تكامؿ ىذه المياـ كدرجة ذكاء الفرد

144/145.) 

 درجة السيطرة الذاتية المتاحة لمفرد: 

أداء  تختمؼ األعماؿ في درجة سيطرة الفرد عمى أدائيا حيث كمما زادت تجربة الفرد في اختيار طرؽ

عباس ) أم لو الحرية في جدكلة عممو كمما زاد رضاه عف العمؿ ،العمؿ كمتى يبدأ أك متى ينتيي مف العمؿ

 .(178، ص 2007 ،كآخركف

 استخداـ الفرد لقدراتو: -3

لقد بينت إحدل الدراسات أنو "حيثما تكجد الميارة بدرجة كبيرة فإنيا تميؿ إلى أف تصبح المصدر 

و يمثؿ إشباع حاجة تحقيؽ الذات في ىـر تفاستخداـ الفرد لقدرا .(50، ص 2004، )دكيدار "األكؿ لرضا العامؿ

 "Kornhauser"ك 1962فرـك  "Vroom"ك 1959بركغي  "Brophy"بيا الحاجات لماسمك كالبحكث التي قاـ 

ارتباطا طرديا  عمى أف تصكر الفرد لدرجة تطبيقية لمياراتو كخبراتو كقدراتو في العمؿ يرتبط 1964ككرنياكسر 

 .(146، ص 1983 ،)صقربرضاه عف العمؿ 

كمما كاف العمؿ مكافقا إلمكانيات كقدرات كمعارؼ األفراد كمما أدل ذلؾ إلى إمكانية كاحتماؿ األداء   

 .(179 ص  ،2007 ،عباس كآخركف)كىذا يؤثر عمى درجة رضا األفراد بشكؿ إيجابي  .األفضؿ

 : خبرات النجاح والفشؿ في العمؿ-4

كيحرؾ بالتالي  .لديو اإلحساس بالفشؿيكلد إف تحقيؽ الفرد لمستكل أداء يقؿ عف مستكل طمكحو 

كيحرؾ لديو  .لديو اإلحساس بالنجاحيكلد كتحقيقو لمستكل أداء يزيد عف مستكل طمكحو أك يعادلو  .استياءه
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جة تقدير كاعتزاز الفرد تكقؼ عمى در تكأثر خبرات النجاح كالفشؿ عمى الرضا عف العمؿ  ،مشاعر الغبطة

كمما كاف تصكر الفرد أف العمؿ يتطمب ك كمما زاد أثر خبرات النجاح كالفشؿ عمى الرضا أّنو  بمعنى ،بذاتو

القدرات التي يتمتع بيا كيعطييا قيمة عالية كمما زاد أثر خبرات النجاح كالفشؿ عمى مشاعر الرضا لديو 

 .(146/147، ص 1983،)صقر
 (كصقر، بتصرؼ  سييمة محمد عباس كآخريف،ك  عباس كحسيف)عف  جماعة العمؿ: -5

فقد تمثؿ ىذه الجماعة  .في تحقيؽ الرضا أك عدـ الرضا الكظيفي اأساسي اجماعة العمؿ تمعب دكر  أف 

فكمما كاف تفاعؿ الفرد مع أفراد آخريف في العمؿ يحقؽ تبادؿ المنافع بينو  .مصدر منفعة أك مصدر تكتر لو

ككمما كاف تفاعؿ الفرد مع أفراد آخريف يخمؽ  .جماعة العمؿ مصدرا لرضا الفرد عف عمموكبينيـ كمما كانت 

الستياء الفرد عف مصدرا  لديو أك يعكؽ إشباعو لحاجاتو أك كصكلو ألىدافو كمما كانت جماعة العمؿ اتكتر 

اعة العمؿ مسببا أما إذا كاف تفاعؿ العامؿ مع اآلخريف يسبب التكتر كيعيؽ إشباع حاجاتو تككف جم .عممو

 .لبلستياء كعدـ الرضا

 نمط اإلشراؼ السائد في العمؿ: -6 

، )صقركرضا العماؿ عف عمميـ  اإلشراؼ أكدت الدراسات حكؿ ىذا المجاؿ أف ىناؾ عبلقة بيف نمط

 .(144، ص 1983

 ليذا يعتبر نمط اإلشراؼ عامبل أساسيا مف عكامؿ تحديد الرضا الكظيفي كالمتمثمة في:   

 راؼ الذم يأخذ بعيف االعتبار ظركؼ كأحكاؿ العامميف.اإلش - أ

 .(270ص ، 1971السممي، )اإلشراؼ الذم ييدؼ إلى زيادة اإلنتاج، دكف النظر لكضعيتو كحالة العامؿ  - ب

ىذا ما أكدتو بعض الدراسات أف ىناؾ عبلقة تكتر بيف نمط اإلشراؼ القائـ كعمى العبلقات اإلنسانية  

 .(119/120، ص 1999، عكاشة)ؤلفراد كمستكل الرضا الكظيفي ل
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 : ةيقالتر  -7

يقصد بيا تقميد المكظؼ أك العامؿ كظيفة ذات مسؤكلية أكبر مف كظيفتو السابقة كدرجة أعمى مف 

بالجيد المبذكؿ  ف اإلدارةم ااعترافبالترقية عبلقة كطيدة بالرضا إذ أنيا ترتبط  الترقيةكلفرص  .درجتيا

يرل فرـك . ك كالرضا الكظيفياالنجاز لتحسيف يعد الفرصة المناسبة  مترقيل نظاـاد اعتم كما أف .كااللتزاـ

"Vroom"  ىذا الفرد لفرص الترقية كعمى أك تحفيز طمكح ال يكلدعمى الرضا الكظيفي  الترقيةأف أثر فرص

ال انخفض رضا كؿ عامؿ الترقيةيجب عمى المنظمة إشباع ىذا الطمكح بتكفير فرص   وطمكحك  كا 

 .(147، ص 1983،صقر)

أف اإلنجاز كاالعتراؼ بالمكانة ىما أكثر مصادر الرضا عف العمؿ يتمكىا عف  "ىيرزبرج"أما دراسة 

المسؤكلية كالترقي كيحتاج الناس ألف يشعركا بأنيـ يقكمكف بالعمؿ عمى كجو حسف كيطمبكف اعترافا خارجيا 

 تيف ىما زيادة في األجر كتحسيف في المكانةيأخر كالترقي ىك أىـ أنكاع االعتراؼ كيحمؿ معو فائدتيف  .بذلؾ

 .(58/59، ص1993 ،ارجاييؿ)

تحقؽ درجة رضا  لترقية كفقا لكفاءاتيـ في األداءكىكذا فإف المنظمة التي تتيح لؤلفراد العامميف فرصة ا

يتيح جك العمؿ أكبر مما  ةفكمما كاف طمكح الفرد كتكقعاتو عف الترقي .(179، ص 2007 ،) عباس كآخركفعالية ليـ 

 .(120، ص 1999 ،عكاشة) انخفض رضا الفرد الكظيفي كالعكس صحيح

 ظروؼ العمؿ المادية: -8

تصكيت إضاءة، رطكبة، حرارة، ضكضاء، نظافة في تقبؿ الفرد بيئتو مف تؤثر ظركؼ عمؿ الفرد 

ف غير راضيف عف يككنك  االجتماعية كالعائمية عادة ماظركفيـ غير راضيف عف أما لؤلفراد  .كرضاه عنيا

 .(، بتصرؼ200، ص2002، )سمطاف يـعمم
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 ساعات العمؿ: -9

يمكننا أف نفترض أنو بالقدر الذم تكفر ساعات العمؿ لمفرد حرية استخداـ كقت الراحة كتزيد مف 

كبالقدر الذم تتعارض ساعات العمؿ مع كقت الراحة  .ىطالة الكقت بالقدر الذم يزيد الرضا عف العمؿ

 فرد في استخدامو بالقدر الذم ينخفض بو الرضا عف العمؿ.كحرية ال

 .منيـ مف يفضمو ليبلك  ،فمنيـ مف يفضؿ العمؿ نيارا .ليذا يختمؼ األفراد في الكقت المفضؿ لمعمؿ

كىكذا  .منيـ مف يرتاح لمنظاـ الذم يحتكم عمى قدرات راحة كثيرةك  ،منيـ مف يميؿ إلى العمؿ دكف انقطاعك 

فيمكننا أف نفترض أنو بالقدر الذم تكفره ساعات العمؿ  .العمؿ أثر عمى رضا العامؿ تكزيع ساعاتلفإف 

كما أنو كمما طاؿ كقت العمؿ كمما زاد اإلجياد كبالتالي قؿ الرضا عف  .عمى الرضا كبيرا كالعكس صحيح

 .(140، ص 1983،صقر)العمؿ 

 محتوى العمؿ:-10

المرتبطة بطبيعة العمؿ مف خبلؿ تقسيمو لمعكامؿ  التأثير العاـ لمجمكعة العكامؿ "ىرزبرغ"يؤكد 

 المحددة لمرضا الكظيفي مف العماؿ:

: ىي العكامؿ المسؤكلة عف الرضا الكظيفي لمجمكعة العكامؿ المتعمقة بطبيعة العمؿ النوع األوؿ

 كمحتكل العمؿ مثؿ: اإلنجاز كالمسؤكلية كتنكع ميامو، كميكلو كخبراتو كاىتماماتو.

: يطمؽ عميو العكامؿ العممية أك الكقائية كىي العكامؿ التي ترتبط بمنبع مشاعر االستياء، النوع الثاني

 .(120/121ص  ،2005، عكاشة) ةكاألجكر كظركؼ العمؿ كجماعة العمؿ كاإلشراؼ كالترقي

 العوامؿ المرتبطة باألفراد العامميف: -11

درجة رضاىـ عف العمؿ مف ىذه العكامؿ  ىناؾ عكامؿ محددة ترتبط باألفراد أنفسيـ كليا تأثير عمى 

 ما يمي:

 .رضاه عف العمؿ ليست عبلقة ثابتة إف العبلقة بيف جنس الفرد ككنو رجبل أك امرأة كبيف الجنس: - أ

نما تعتمد عمى درجة التمييز بيف كبل الجنسيف مف قبؿ اإلدارة في العمؿ ففي الكثير مف األحياف يقارف  .كا 



 

62 
 

ؿ كأدائو عمى أساس القيـ االجتماعية كالتطكرات السائدة عمى أف الرجؿ أفضؿ مف أداء المرأة كخبراتيا بالرج

كىذه الظكاىر السمبية تجاه عمؿ المرأة تؤثر بالنتيجة  .المرأة العاممة كليس عمى أساس الخبرة كاألداء الفعمي

 .(180، ص2003 ،عباس كآخركف)عمى رضاىا عف عمميا إذ كمما زاد التمييز كمما قؿ رضاىا عف العمؿ 

الرضا  ثف عمى الرجاؿ مف حيشير دراسات أخرل في ىذا المكضكع إلى أف النساء يتفكقت في حيف

 .(47، ص 2004 ،)دكيدارعف العمؿ 

يشير العمماء إلى أف العبلقة بيف عمر األفراد كرضاىـ الكظيفي ليست عبلقة خطية بسيطة  العمر: - ب

ـ الكظيفية يككنكف متحمسيف كلدييـ دكافع قكية لمعمؿ ثـ ما ( فاألفراد في بداية حياتيUشكؿ حرؼ )تتخذ  بؿ

ذلؾ التدني في كيظؿ  .رضاىـما يؤدم إلى انخفاض م يجة اختبلؼ تكقعيـ عف كاقع العمؿيمبث أف يزكؿ نت

رضاه فيزداد بذلؾ  .مستكل الرضا حتى نقطة معينة تأخذ فييا تكقعات الفرد الذم يزيد ما يحصؿ عميو عائد

ذا كاف ك  .عف العمؿ الباحثيف ال يقبؿ ذلؾ التفسير الذم معظـ  فإفّ البعض ىذا التفسير يعدؿ كجية نظر ا 

فيقدـ البعض النمكذج في العبلقة الخطية كبديؿ، حيث  .عمميـيبسط العبلقة بيف عمر األفراد كرضاىـ عف 

البعض اآلخر فيرل بأف أما  .يركف بأف درجة الرضا تزيد بزيادة التكافؽ كاالندماج في العمؿ فيزداد الرضا

، ص 2001،عبد الغاني)ذلؾ ال يككف عمى اإلطبلؽ بؿ عند حدكد عمرية معينة كال يزيد بعدىا الرضا الكظيفي 

23). 

ـ االقتصاد عمر أكتكؼ ) ( إلى أف الرضا يتضاءؿ قبؿ خمس سنكات 1986كقد أشار الباحث في عمك

العماؿ النفسية إلشباعيا إضافة إلى طكؿ فترة كيمكف إرجاع السبب إلى زيادة حاجات  .التقاعدمف سف 

الخدمة، بحيث يزيد رضا العامؿ عف عممو كمما زادت عدد سنكات التي يمضييا في العمؿ إذ يكتسب خبرة 

 .(Aktouf Omar, 1986, P 65) كمعرفة كتكيؼ أعمى

عف العمؿ  إف العبلقة بيف طكؿ فترة الخدمة أك العمؿ بشكؿ مستقر كالرضا طوؿ فترة الخدمة:-ت

فكمما زادت عدد السنكات التي يمضييا الفرد في العمؿ  .العمر كالرضا عف العمؿترتبط بنفس العبلقة بيف 

كىذه النتيجة ترتبط . لديو خبرة كمعرفة كتكيؼ أعمى لمعمؿ مما يؤدم بذلؾ إلى زيادة رضاه عنو تراكمت كمما
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قابؿ خبرتو كمعرفتو المتطكرة ككذلؾ فرص الترقية أيضا بعكامؿ أخرل كمعدات العكائد التي يسمميا الفرد م

مف البحكث أف الرضا عف العمؿ يككف غالبا  العديدفبينت  .(181، ص 2007، كآخركف عباس)المتاحة لو في العمؿ 

( ثـ يبدأ في االرتفاع مرة أخرل كمما 8كالثامنة )( 5سيئا في البداية ثـ ينحط بالتدريج عند السنة الخامسة )

، ص 2004 ،دكيدار) لمدة التي أمضاىا الفرد في العمؿ كتككف الركح المعنكية ذركتيا بعد عشريف سنةازدادت ا

48). 
: تشير بعض الدراسات إلى أف العبلقة بيف المستكل التعميمي كالرضا الكظيفي المستوى التعميمي-ث

عايير عالية برضاىـ الكظيفي المستكل التعميمي المرتفع يصنعكف م كفاألفراد ذك  .لؤلفراد تأخذ شكبل عكسيا

 .(48، ص 2004، دكيدار)مما يزيد مف تكقعاتيـ كيصعب مقابمتيا في الكاقع الفعمي فينخفض رضاىـ الكظيفي 

أىـ ىذه العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي لمعامؿ حسب  (112، ص 2007، بكخميفة نقبل شنكفي )كتمخص

 مصدرىا في الجدكؿ التالي: 

 ثؿ العوامؿ المؤثرة في الرضا الوظيفي حسب مصدرىا( يم1جدوؿ رقـ )

 (112، ص 2007 ،)بكخميفة 

 العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لمعامميف

 

 عكامؿ متعمقة بالعامؿ

 عكامؿ متعمقة بالكظيفة
عكامؿ متعمقة 
 بالمؤسسة

طبيعة تقييـ  ثمف حي عكامؿ متعمقة بالبيئة
 الكظيفة

مف حيث أداء 
 العامؿ لكظيفة

 عامؿ السف.

 االقدمية في العمؿ.

 نكع الجنس.

 المستكل التعميمي

 أىمية العمؿ لمعامؿ.

 درجة تكبير الكظيفة

 السيطرة عمى الكظيفة.

 طبيعة الكظيفية.

المشاركة في اتخاذ 
 القرار.

الشعكر باإلنجاز 
 .كالحكافز

 .الترقيةفرص 

الشعكر باألمف 
 الكظيفي.

العبلقة مع 

 مدة تكقيت العمؿ. -

ظركؼ العمؿ  -
 المادية.

 أساليب العمؿ. -

اإلجراءات  -

مدل رضا العامؿ 
عف الحياة بصفة 

 عامة.

نظرة المجتمع 
 لممكظؼ.

نتماء الديمكغرافي اال



 

64 
 

شخصية العامؿ اتجاىاتو 
 كمعتقداتو كطمكحاتو.

المستكل التنظيمي 
 لمكظيفة.

 القانكنية لمعمؿ. اآلخريف.

نظـ االتصاؿ  -
 التكنكلكجيا

أنماط القيادة  -
 كاإلشراؼ.

 )حضرم، رفي(.

 ختبلؼ الجنسية.ا

البيئية االجتماعية 
كالثقافية كالداخمية 

 كالخارجية.

 كأىـ المظاىر التي يحقيا رضا الفرد عف عممو ىي كما يمي: 

 بعث العمؿ عمى السركر.  -1

 العمؿ مكجكدة كمشجعة.كسائؿ أف تككف  -2

 الحضكر إلى العمؿ يؤدم إلى ترؾ الخير. -3

 اكم الجيد المبذكؿ.األجر يس -4

 التعاكف مع الزمبلء في العمؿ. -5

 الشعكر بتنمية القدرات أثناء العمؿ. -6

 الشعكر باألمف النفسي داخؿ العمؿ كبدكف تيديد. -7

 أف يعمؿ مع حجـ القدرة المتاحة كالمسؤكليات الممكنة. -8

 أف تككف الظركؼ الفيزيقية في العمؿ مريحة. -9

 ركيج عف النفس.الت كسيمة أف يشعر الفرد بأف العمؿ ىك -10

 ادأىمية العمؿ بالنسبة لمعامؿ كذلؾ كجد أنو كمما كاف العمؿ ىك مركز حياة العامؿ أم أنو ميـ ج

كمما كانت درجة رضا ىذا العامؿ عف العمؿ أكثر مف درجة رضا العامؿ  أجؿ معيشة أسرتومف  إليوبالنسبة 

ؿ ال يعتبر ميما بالنسبة إليو إذ أف ىناؾ الذم يعتبر مركز حياتو في أشياء خارج العمؿ أم أف ىذا العم

 .(114، ص 1996 ،شاكش)مصادر دخؿ أخرل كثيرة ينفؽ منيا عمى نفسو كعمى أفراد أسرتو 
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 : مظاىر الرضا الوظيفي-13

العامميف  يمكف أف يستدؿ عمى الرضا الميني لمعامميف مف خبلؿ بعض المظاىر التي تتصؿ بسمكؾ

 (.335ص ،2001،ي ناعبد الغ)المظاىر بنكاتج الرضا عف العمؿ كىي: ىذه كبمكف تسمية .  في العمؿ

  انخفاض معدالت الغياب كقمة الشكاكم ندرة الصراعات كالمنازعات في مجاؿ العمؿ كميا مظاىر

 تدؿ عمى رضا كاستقرار العامميف.

 مميف كميا كمؤشرات تدؿ عمى رضا العا ،إف اإلبداع كتطكير العمؿ تحسينو كانخفاض معدؿ دكراف

 إلى حد كبير مف عمميـ.

  الصكرة الذىنية االيجابية المحببة لممنشأة أك المنظمة نكعيا كنكع العمؿ بيا عف طريؽ األفراد

العامميف تعد مؤشرا لمرضا عف العمؿ، كخاصة أف ىذه الصكرة الذىنية االيجابية عف العمؿ كالمنظمة في 

كأف يقفكا بجانبيا كأف يككف ليـ كالء كانتماء ليا،  منظمتيـ إلى أف يدافع العماؿ عف أذىاف العماؿ تؤدم دائما

 كىذا مظير مف مظاىر رضا العامميف عف عمميـ.

  دخاؿ التكنكلكجيا كغيرىا في استجابة العامميف السريعة كتقبميـ لكؿ إجراءات التعديؿ كالتطكير كا 

الرضا كقدره المرتفع لدل العامميف مجاؿ العمؿ كمشاركتيـ الحقيقية لدفع تطكير العمؿ كنظمو تدؿ عمى مدل 

 عف عمميـ.

  مشاركة العامميف في مختمؼ أنشطة المنظمة، كخاصة المشاركة االختيارية إنما تعكس رضا العامميف

 عف عمميـ بعكس الذيف يحجمكف عف المشاركة.

ـ الرضا الوظيفي: -13  مظاىر عد

ظركؼ عممو المادية أك االجتماعية إف عدـ الرضا الميني يمثؿ عجز الفرد عف التكيؼ السميـ مع 

 معا، كىناؾ مظاىر متعددة لعدـ الرضا نذكر منيا: 

 كثرة التغيب كالتمارض بعذر أك بدكف عذر كاالنتقاؿ مف العمؿ إلى آخر.

 .البلمباالة التكاسؿ كالشعكر باالكتئاب 
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 .اإلسراؼ في الشككل أك التمرد أك المشاغبة 

  كالمرؤكسيف.كثرة االحتكاؾ بالزمبلء كالرؤساء 

 تعميمات المؤسسة. عدـ إطاعة 

 .تحريض الزمبلء عمى الشككل مف المكائح كنظاـ العمؿ 

 .نشر اإلشاعات 

  عدـ المياقة النفسية مف حيث قمة احتراـ الذات كالقمؽ كالعداكة كعدـ الرضا عف الحياة كالشككل

 ؼ.الجسدية كصعكبة النـك كقمة الشيية كتعاطي المخدرات كالمجكء إلى العن

  :ترؾ العمؿ كيمثؿ قمة عدـ الرضا عف العمؿ كىناؾ ظركؼ أخرل ليا أثر في ترؾ العمؿ مثؿ 

 .سف العمؿ 

 .صعكبة العمؿ كعدـ مبلئمتو لقدرات العامميف 

  الفرص المتاحة لبللتحاؽ بعمؿ آخر أعمى مكانة كدخبل مف العمؿ القديـ، ككذلؾ كجكد إمكانية في

، كاف يحصؿ عمى مركز رئاسي أك أف يتخمص مف رئيس معسؼ، كمف العمؿ الجديد لتحقيؽ مطامح الفرد

 زمبلء غير متعاكنيف معو في العمؿ القديـ.

كيجب مبلحظة أنو قد ال يترؾ األفراد العمؿ بالرغـ مف عدـ رضاىـ عنو كخصكصا أكلئؾ الذيف لدييـ 

 .(174/175 ، ص1999 ،ليادم)عبد ا فرص بسيطة لبللتحاؽ بعمؿ جديد، كالذيف لدييـ مطالب اقتصادية كبيرة

 قياس الرضا الوظيفي: -14
كذلؾ نظرا لتعدد العكامؿ المككنة كالمؤثرة  ،ال شؾ أف قياس الرضا الكظيفي مف العمميات الصعبة جدا

فيو فيك ظاىرة مركبة كمعقدة ليست بسيطة كال ثابتة مطمقا، فيناؾ العديد مف األساليب التي نقيس بيا الرضا 

  عف العمؿ فنجد:
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 المقاييس الموضوعية:  -14-1

 :أعتبر الغياب كالتأخر عف العمؿ نذيرا بترؾ العمؿ نيائيا. الغياب والتأخر عف العمؿ 

كىذا األمر تؤكده  .الغيابذلؾ أف المكظؼ الذم يتأخر عف الحضكر لعممو سكؼ ينزلؽ بعد ذلؾ إلى 
كجد أف  .ماؿ الصناعات اليندسية)سمثر( مف بحكث أجريت عمى مجمكعة مف ع شكاىد تجريبية يكردىا

المقكلة صحيحة حيث بدأت مشكبلت البعض بالتأخير الذم تطكر إلى الغياب ثـ إلى ترؾ العمؿ في نياية 
 .(242 ، ص2010 ،شحاتة) المطاؼ

أف أكثر ىذه الطرؽ انتشارا طريقتاف إحداىما تقيس تعدد إال  .الغيابيمكف استخداـ عدة طرؽ لقياس 

أم عدد األياـ أك عدد ساعات العمؿ المفقكدة في كؿ مرة يحصؿ فييا غياب  ،شدة الغياب الغياب كاألخرل

، 1996 ،شاكيش)كتقيس مقاييس)طرؽ( التعدد عدة مرات غياب العامميف في فترة معينة كنسبة مئكية لكؿ عامؿ 

ي قسـ مف كييدؼ ىذا العمؿ إلى قياس متكسط عدد مرات غياب األفراد مف مجمكعة معينة أكف (117 ص

 ،شاكيش) عف المعادلة اآلتية:كيمكف استخراج ىذا المعدؿ حسب  .األقساـ أك في المنشأة كميا في فترة معينة

 .(117، ص1996

 100× معينة عدد مرات الغياب في اإلدارة/ القسـ خالؿ فترة  زمنية=  معدؿ الغياب
 .(174/175ص ،1999 ،) جكدت

ع في كؿ غياب كما يقيس معدؿ شدة الغياب مدل الضرر أما مقاييس الشدة فتقيس الكقت الضائ

 الناشئ عف الغياب، كيستخرج ىذا المعدؿ طبقا لممعادلة اآلتية: 

 X 100عدد أياـ العمؿ المفقودة بسبب الغياب في فترة معينة معدؿ شدة الغياب= 
 .عدد مرات الغياب في ىذه الفترة

أك لتمبية احتياجات  ؿ التكاليؼ التي تنتج منة الغيابك كال يكفي النكعاف السابقاف مف المقاييس لتبياف

اإلدارة كتزكيدىا بالمعمكمات التي تفيدىا في حؿ مشكمة الغياب كلذلؾ يكجد مقياس )طريقة ثالثة( يستخدـ في 

كيسمى بمعدؿ ساعات العمؿ المفقكدة إذ يعتبر  .تحديد عدد األياـ التي تفقد بسبب الغياب بالنسبة لكؿ فرد

بيف ىذا . فياألحكاؿ معدؿ الغيابيطمؽ عميو في كثير مف كلذلؾ  .الغيابثر المعدالت انتشارا لقياس مف أك
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 كتكجد طرؽ عدة .إلى مجمكع ساعات العمؿ المخطط لمعمؿ فييا المعدؿ نسبة ساعات العمؿ المفقكدة

 .(117/118، ص1996،)شاكيشعفالستخراج معدؿ ساعات العمؿ المفقكدة منيا المعادلة الشائعة التالية: 

  X100الفقد نتيجة اإليقاؼ عف العمؿ  -عدؿ ساعات العمؿ المفقودة= ساعات العمؿ المفقودةم

 مجموع ساعات العمؿ العادية + مجموع ساعات العمؿ اإلضافية       

 :مف المعقكؿ أف نفترض أف العماؿ الذيف يترككف أعماليـ يفعمكف ذلؾ ألنيـ غير راضيف  ترؾ العمؿ

ه األعماؿ، كيبدك أف البحكث تؤكد ىذه الفرضية، كيعرؼ الجميع الخسائر التي تمحؽ بالمؤسسة نتيجة عف ىذ

ترؾ العماؿ ألعماليـ كىي خسائر جسيمة ألف العامؿ الذم يترؾ العمؿ يفترض أنو شخص درب عمى العمؿ 

في ىذا التدريب  كأستكعبو كمف المكمؼ اقتصاديا البحث عف شخص آخر ثـ تدريبو عمى العمؿ كقد يكفؽ

 .(244 ، ص2010 ،شحاتة)أكال يكفؽ 

 (.119 ص ،2006 ،عزيكف)كيتـ حساب معدؿ دكراف العمؿ مف خبلؿ المعادالت التالية:  

 X 100عدد تاركي الخدمة خالؿ الفترة الزمنية  معدؿ االنفصاؿ =

 متوسط عدد العامميف خالؿ نفس الفترة                     

 X 100عدد األفراد الذيف يتـ تعيينيـ خالؿ الفترة الزمنية=  معدؿ االنضماـ

 متوسط عدد العامميف خالؿ نفس الفترة                 

 X100 الفترة عدد األفراد الذيف تـ تعيينيـ + عدد األفراد تاركي العمؿ خالؿ = معدؿ دوراف العمؿ

 متوسط عدد العامميف خالؿ نفس الفترة           

 يس الذاتية: المقاي -14-2

 ثمة مقياساف يستخدماف لقياس الرضا الميني عمى نطاؽ كاسع جدا ىما: 

  مينسكتا( لمرضا الميني  لإستبياف ( ػ Weiss  ،)فاييس(Dawis  ك   )دكايس(England ،)انجبلند(Losfquest 

ىـ أك عدمو أك يقدركا مستكيات رضا قدير يطمب مف العامميف أف يحددكا، كىك مقياس ت(1967)لكفيست( )

 المينة بما في ذلؾ: كفاءة المشرؼ كظركؼ العمؿ كفرص التقدـ كالتعكيضاتلعشريف جانب مف جكانب 
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 ،ريجيك)فيتراكح بيف راض جدا إلى غير راض جد  تنكع الكاجبات كمستكل المسؤكلية أما مقياس التقدير ذاتوك 

 .( 271 ص ،1999

  كصؼ المينة  استبانةأماSmith )مينيسكتا(  الستبانةفيي صيغة مختصرة  (1969كآخركف ) )سميث(

بعاد( لممينة كىي: المينة ذاتيا كاإلشراؼ كالراتب لمرضا الميني، كىي تقيس معدالت الرضا لخمسة جكانب )أ

كعمى العامؿ أك  .كضمف كؿ بعد مف ىذه اإلبعاد أك الخمسة قائمة بكممات أك جمؿ قصيرة كالترقية كالزمبلء

أك  باستخداـ إجابات مف نكع اإلثبات ذا كانت كؿ كممة أك جممة تصؼ المينة أـ الالمكظؼ أف يحدد ما إ

يعطينا حاصؿ كفي النياية  .كلكؿ كممة أك جممة قيمة رقمية تكضح مستكيات الرضا الميني .عدـ المعرفة

 (.271، ص1999 ،ريجيك)مستكيات الرضا الميني عمى كؿ بعد أك كجو ع التقديرات عمى األبعاد الخمسة جم

 المقابالت الشخصية: -14-3

كمف عيكبيا خكؼ العامميف  .مف مزاياىا أنيا تمكف الباحث مف معرفة أسباب انخفاض الرضا الكظيفي

حرجكف مف اإلفصاح عف ىذه أف العامميف ال يغير . الحقيقةـ مف اإلفصاح عف آرائيـ الحقيقة كمشاعرى

رؾ العمؿ كانت مقاببلت العامميف الذيف يصممكف عمى تلذا  .اآلراء المشاعر إف كانكا يزعمكف ترؾ العمؿ

كمف ثـ يمكف العمؿ عمى تحسيف ظركؼ  ،نفكسيـالعكامؿ كالظركؼ التي تؤذم كسيمة ذات قيمة لمعرفة 

 العمؿ كالقضاء عمى أسباب الشككل.

لبقاء اعمى كأدل ىذا النكع مف المقاببلت إلى إحداث تغييرات في الشركات كحث العامميف المستقميف  

يتضايؽ كتمؾ التي  كمف المعتاد في ىذه المقاببلت أف يسأؿ العامؿ عف النكاحي التي ترضيو كظائفيـ. في

عف أية مشكمة خاصة بالعمؿ، كأخصائي  حريةبكأفضؿ مف ذلؾ أف يشجع عمى الكبلـ  .في عممومنيا 

أسمكبو في الحديث كميمو أك  المقابمة الماىر مف يستطيع استنتاج الظركؼ التي ترضي العامؿ أك تسكؤه مف

 .(236/237 ، ص2001 ،شريت) عزكفو عف مناقشتيا
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 أساليب تحقيؽ الرضا الوظيفي: -15

يمكف بحاؿ مف ال بالرغـ مف أف العبلقة بيف الرضا عف العمؿ كاإلنتاجية ليست محددة تماما إال أنو 

عدـ  . كأشارت البحكث إلىقات اإلنسانيةاألحكاؿ أف نغفؿ أف الرضا عف العمؿ لو أىميتو البالغة في العبل

يؤثر إال أنو مف المعقكؿ أف نفترض أف الرضا عف العمؿ  .كجكد عبلقة بيف الرضا عف العمؿ كاإلنتاجية

فقد أقامت عمى  .عمى الرضا المينيمف األىمية التي تعمقيا المؤسسات  مى اإلنتاجبشكؿ غير مباشر ع

 كتعتمد ىذه البرامج عمى عدة أساليب. ،ة الرضا المينيزيادتطكير عدة برامج كتنفيذىا بغية 

أما البعض األخر فيعتمد إلى تغيير أساليب التعكيض  .فبعضيا يدخؿ تغييرا عمى بناء العمؿ كأنظمتو

 الجانبية.كالمكافأة كىناؾ مؤسسات أخرل تميؿ إلى االعتماد عمى الفكائد 

 كسنبحث فيما يمي ىذه األساليب:

 تـ استخداـ ثبلثة أساليب بغية زيادة الرضا الميني عف طريؽ تغيير : ات( الوظيفةتغيير بناء )مكون

كىذا العمؿ، كىذا يتضمف انتقاؿ الفرد مف عمؿ متخصص إلى  ،بناء الكظيفة أكليما: أسمكب دكراف العمؿ

يضا في أ فانو يفيدكباإلضافة إلى ىذا األسمكب يفيد في تدريب العامميف عمى عدة كاجبات متباينة . آخر

كاف ينقؿ العاممكف  .كالركتيف الناجميف عف أداء كاجبات تتصؼ بالتكرار الشديد ،تخفيض معدؿ الممؿ كالرتبة

عمى خطكط التجمع ألجزاء معينة إلى أجزاء أخرل أسبكعيا أك شيريا، كاف تنتقؿ مكظفات االستقباؿ 

 كمكتب تكزيع البريد. كاتؼمف مكتب الي العامبلت في المؤسسات الكبيرة أسبكعياف كبصفة دكرية

 يسمح أسمكب زيادة كاجبات الكظيفة لمعامميف بأف يضيفكا إلى أعبائيـ زيادة واجبات الوظيفة :

يكمؼ كاف . بأىميتيـ لممؤسسةكذلؾ بغية مضاعفة إحساسيـ  كاجبات كاجبات أخرل مختمفة عما يؤدكنو مف

 .ؼ كتعتبر زيادة الكاجبات مسألة حساسة كخطرةمثبل أحد العامميف في فندؽ كبير بصيانة عدد آخر مف الغر 

فربما ينظر الفرد إلى زيادة كاجباتو بطريقة سمبية كيؤدم استخداـ ىذا األسمكب بميارة إلى التأثير االيجابي 

 في الرضا الميني بإعطاء العامميف إحساسا أكبر باإلنجاز كتحسيف ميارتيـ في العمؿ.
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 لزيادة الرضا الكظيفي، كينطكم عمى زيادة مستكل المسؤكلية  : يستخدـ ىذا األسمكبإثراء الوظيفة

المتصمة بالكظيفة، كالسماح لؤلفراد باالشتراؾ في تخطيط نشاطاتيـ كتنفيذىا، كتقديميا فمثبل تـ تقسيـ 

العامميف عمى إحدل خطكط التجميع في أحد المصانع إلى فريقيف، كتكميؼ كؿ فريؽ بعدد مف الكاجبات التي 

كتقرير مستكيات اإلنتاج كيبدك  لسابؽ منكطة بالمشرفيف، مثؿ طمب األجزاء التي يقكمكف بتجميعياكانت في ا

ـ مف كعمى الرغ .أف زيادة المسؤكلية كاالستقبللية تؤدياف إلى زيادة الرضا الكظيفي لفئة كبيرة مف العامميف

ثراء ا التشابو بيف زيادة الكاجبات  كزيادة المسؤكلية المرتبطة بالعمؿ. لكظيفة يتضمف رفع مستكل الكاجباتكا 

 ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ معالجة مشكمة الرضا العمؿ بمنأل األجور تغيير مكونات )بناء( الراتب :

كقد يختمؼ بعض عمماء النفس في تقدير دكر الراتب في تحقيؽ الرضا عف العمؿ  .عف مكضكع األجر

 .(245 ص، 2010، شحاتة)كلكنيـ يتفقكف جميعا عمى أىميتو 

 كيعتمد  .منيا ذلؾ النظاـ الذم يقـك مستكل المعرفة كالميارة )الخبرة( كتكجد أنظمة عديدة لمركاتب

 ىذا البرنامج مثمرا كناجحاكلكي يصبح  .الساعةىذا األسمكب عمى رفع الركاتب عمى أساس 

كتشير نتائج  .فيـ )خبراتيـ(كمعار  ف في الكظائؼ المناسبة لمياراتيـفبل بد في ىذه الحالة مف تعييف العاممي 

البحكث إلى تمتع العامميف في المؤسسات التي تستخدـ ىذا النظاـ في رفع الركاتب برضا ميني أعمى مف 

ىناؾ أسمكب آخر يعتمد عمى تطبيؽ مبدأ كما أنو . العامميف في المؤسسات التي تتبع األساليب التقميدية

أداء الجماعة، أم أنو إذا حقؽ أحد األقساـ أىدافو اإلنتاجية  الركاتب باألداء كىك جعؿ الراتب معتمدا عمى

إطار ىذا المبدأ أيضا ىناؾ أسمكب أكثر شيكعا كفي  .معينةفإف جميع أعضاء القسـ يحصمكف عمى مكافأة 

مع جميع العامميف عمى جزء مف األرباح التي تحققيا يحصؿ كىذا  .األرباحيسمى أسمكب المشاركة في 

اىمة الفرد في تحقيؽ ىدؼ فيمكف تمخيصيا في صعكبة تحديد مدل مس األسمكبيكب أما ع .المنظمة

كتسمـ الفرد لنصيبو مف أرباح الشركة  صمة بيف تحقيؽ األىداؼ اإلنتاجيةككجكد فترة زمنية طكيمة فا الجماعة

 .(286/288، ص1999، )ريجيك)المنظمة( 
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  عدد مف برامج  السنكات األخيرة بتطكير (: بدأت المؤسسات فياإلضافية)الميزاتبرامج المنفعة

 كاإلخبلص لممؤسسة. مصممة خصيصا لزيادة الرضا المينيالمنفعة اإلضافية ال

 .مف األجكر التي تدفعيا المؤسسة لمفرد %28كأصبحت ىذه البرامج تمثؿ في بعض األحياف حكالي 

حية ؿ كتكفير عدد مف البرامج الصالمركنة في ساعات العم البرامج إجراءات معينة مف قبؿكقد تتضمف ىذه 

ماـ كاالىت كبرامج خاصة لمتطكير الميني األرباحكمشاركة في لكي يختار مف بينيا العاممكف كبرنامج لمتقاعد 

 .(288، ص1999، رجيك)كالعناية بأطفاؿ العامميف  بالصحة العامة

 ت ىي: كسكؼ نتطرؽ في العنصر إلى ثبلثة برامج ىامة تعتمد عمييا معظـ لمؤسسا 

الرعاية الصحية لمعامؿ مسألة بالغة األىمية خاصة مع االرتفاع اليائؿ في كمفة  الرعاية الصحية: -

كتتكفر الرعاية الصحية عادة بإنشاء مراكز طبية تكفر العبلج  .الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة

مع إحدل المستشفيات الخاصة لتتكلى  أك يتعاقد قطاع التربية كالتعميـ المجاني أك شبو المجاني لمعامميف

 عبلج العامميف فيو كقد يككف عبلج مجانيا أك شبو مجاني.

لكف  .تختمؼ الدكؿ بعضيا عف بعض فيما تقدمو مف رعاية اجتماعية لمعامميف الرعاية االجتماعية:-

ي تكفر المعاشات ىذه الرعاية االجتماعية عادة ما تنطكم تحت ما يسمى مؤسسات التأمينات االجتماعية الت

التقاعدية لمعماؿ كتصرؼ ليـ التعكيضات في حالة اإلصابة أك العجز أك التصرؼ ليـ اإلعانة المادية عند 

 .(245/246، ص 2010 ،)شحاتةتعرضيـ ألزمة مف األزمات 

 

 المتغيرات المرتبطة بالرضا عف الوظيفي: -16

ف جية كيؤثر فييا مف جية أخرل كمف ىذه يرتبط الرضا عف العمؿ بعديد مف المتغيرات يتأثر بيا م

 المتغيرات: 

 كاليسر: الميؿ إلى عمؿ ما يذىب عنو جفكتو كيفرغ عميو طابعا مف السبلسة كالسيكلة الميؿ. 

 تجاه المينة.قصكد بالميؿ ىك المكقؼ االيجابي كالم
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 .كاف الميؿ ىك اىتماـ الفرد بعمؿ معيف يؤديو بارتياح مما يتصؿ بالرضا عف العمؿ 

 :مما يجعمو راضيا  ،االتجاه الميني ىك مجمكعة المشاعر التي يحمميا العامؿ تجاه عممو االتجاىات

 عنو كاالتجاه االيجابي نحك العمؿ يرتبط بالرضا عنو كاالتجاه السمبي نحك العمؿ يرتبط بعدـ الرضا عنو.

 :اد يعممكف في نفس نتاج جماعي لتفاعؿ جماعة مف األفر االركح المعنكية ىي  الروح المعنوية

المجاؿ بقصد تحقيؽ نفس اليدؼ، كىنا يقترب مفيـك الركح المعنكية مف الركح الجماعية، كترتبط الركح 

 لحدعمى المعنكية العالية بالرضا عف العمؿ كرغـ أف الرضا عف العمؿ حالة فردية خاصة بكؿ عامؿ 

 ىذه الجماعة.كالركح المعنكية العالية لمجماعة تؤثر عمى كؿ فرد مف أفراد 

 :الدكافع ىي محركات السمكؾ بالنسبة لئلنساف أك ىي الطاقة الدافعة لمعمؿ، كألف الدكافع  الدافعية

ة العماؿ قكية نحك تحقيؽ العمؿ كمما كاف ذلؾ مرتبطا بالرضا يىي محركات السمكؾ فإنو كمما كانت دافع

لحاجة  العامؿ إلى إثبات الذات كشعكره عف العمؿ عند ىؤالء العماؿ، بؿ أف العمؿ في ذاتو فيو إشباع 

فإذا كانت دافعية العمؿ نحك العمؿ دافعية إيجابية فإف ذلؾ يؤدم  ،شخص منتج كفعاؿالباالنجازية كبأف  

إلى رضا العامؿ عف عممو، كأف العبلقة بيف الدافعية كالرضا عف العمؿ عبلقة  كثيقة فكمما كاف العمؿ محققا 

اد الرضا عف العمؿ كالمقصكد  بذلؾ إذا أرضى العمؿ دكافع العامؿ مف طعاـ لحاجات العامؿ كدكافعو ز 

 كشراب ككساء كمسكف، فإف الشعكر بالرضا عف العمؿ أمر متكقع.

 :إف العامؿ الذم يعاني مف مشكبلت اجتماعية أك نفسية ال يككف عادة راضيا عف  شخصية العامؿ

شخصيتو المعتمة يعكزىا التقييـ المكضكعي لظركؼ كلكف ألف  ،عممو ليس ألف ظركؼ العمؿ غير مكاتية

 العمؿ لكي تككف بالفعؿ مكاتية بحيث يتحقؽ الرضا لمعامؿ السكم كال يتحقؽ الرضا لمعامؿ غير السكم.

 :إف الرؤساء المتنافريف الذيف يتصيدكف اليفكات كاألخطاء لمعامؿ أمر أساسي في إشاعة جك  اإلدارة

ؤدم إلى تذمر العامؿ كسخطو كشعكره بعدـ الرضا عف العمؿ كبالمقابؿ فإف نفسي غير آمف في العمؿ مما ي

الرؤساء الذيف يجمعكف بيف السماحة كالحـز يساىمكف في إشاعة جك نفسي آمف يرتبط بالرضا عف العمؿ 

 عند العماؿ.
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 العالقة بيف الدافعية والرضا الوظيفي:  -17

 ىؿ الدافع مرادؼ لمفيـك الرضا عف العمؿ؟ 

إف الرضا عف العمؿ مفيـك غير مرادؼ لمدافع فالرضا حالة داخمية يشعر بيا الفرد نتيجة إشباعو     

 الحتياجاتو كتؤدم إلى ارتياحو، يترتب عف العبلقة بيف الدكافع كالرضا أربعة عبلقات نكضحيا كالتالي:

الذات مثؿ  كىـ األفراد المذيف يبذلكف مجيكدا كبيرا مف أجؿ تحقيؽ مجيود كبير ورضا كامؿ: - أ

كرغبة في التممؾ كىؤالء يشعركف برضا كامؿ عف العمؿ  ،أك أصحاب العماؿ الصغيرة فالمديريف الناجحي

 كاألداء.

كتظير ىذه الحالة عندما يككف العمؿ الذم يؤديو الفرد  رضا عاـ عف العمؿ ومجيود محدود: - ب

 تفضيؿ الفرد لو.محدكدا كالرغبة فيو محدكدة أيضا، كيؤدم بدكف ضغط كبراحة تامة مع 

كيعممكف فقط  ىـ أفراد تنعدـ لدييـ الرغبة في العمؿ بؿ ال يحبكف كظائفيـعدـ الرغبة في العمؿ:  - ت

تحت ضغط شديد، كيبذلكف جيدا كبيرا في العمؿ نتيجة ىذا الضغط كالحاجة إلى الماؿ لمكاجية متطمبات 

 المعيشة أك خكفا مف العقاب.

الء لدييـ دافع قكم لمعمؿ كلكنيـ غير راضيف عف ظركؼ كىؤ  المجيود الكبير وعدـ الرضا:  - ث

 بتصرؼ(. 66ص ،2015)الباركدم العمؿ أك اإلدارة أك المنظمة

 .لمعرفة ما كراء ىذا الدافع كعبلقتو بالرضا ياانتباه الباحثة لمبحث في تأثار  ه الفئة الخيرةكىذ  

 : خالصة الفصؿ

الرضا عف  ـك يتككف مف الرضا عف الكظيفة،يمكف القكؿ بشكؿ عاـ أف الرضا الكظيفي ىك مفي

اليو في النظريات كالتعريفات  أشرنا، كىذا ما عبلقات العمؿ كالرضا عف الزمبلء، كالرضا عف األجر كالمكانة

الباحثة الكصكؿ مف خبلؿ تطبيقيا لمقياس أميرة مزىر لمرضا كالعناصر المحددة لمرضا الكظيفي كما سعت 

ىذا العنصر كمعرفة اىتماماتيـ كطمباتيـ كآرائيـ كما ىك الرضا الكظيفي مف جية نزع المبس عمى  ،الكظيفي

 .         نظرىـ
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 :تمييد

ي اىػػػػػػػػػػػػػػػتـ بدراسػػػػػػػػػػػػػػػػتيا مػػػػػػػػػػػػػػػف المكاضػػػػػػػػػػػػػػػػيع األساسػػػػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػػػػػ لئلنجػػػػػػػػػػػػػػػػاز تعتبػػػػػػػػػػػػػػػر الدافعيػػػػػػػػػػػػػػػػة كالدافعيػػػػػػػػػػػػػػػة

كعمػػػػػػػػػػـػ  العمػػػػػػػػػػؿ كالتنظػػػػػػػػػػيـك عمػػػػػػػػػـػ الػػػػػػػػػػػنفس المدرسػػػػػػػػػػي كعمػػػػػػػػػـػ الػػػػػػػػػػػنفس  :مػػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػاالتالبػػػػػػػػػػاحثكف فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ 

شخصػػػػػػػػػػػػػػػية كالتحصػػػػػػػػػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػنفس االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعي كعمػػػػػػػػػػػػػػـػ الػػػػػػػػػػػػػػػػنفس التربػػػػػػػػػػػػػػػكم كعمػػػػػػػػػػػػػػـػ الػػػػػػػػػػػػػػػػنفس كال

يحػػػػػػػػػػػّث الفػػػػػػػػػػػػرد المكػػػػػػػػػػػػكف األساسػػػػػػػػػػػي يعتبػػػػػػػػػػػر االنجػػػػػػػػػػػاز  إلػػػػػػػػػػػىا الػػػػػػػػػػػكظيفي.......الخ لكػػػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػػػػدافع ضػػػػػػػػػػػكالر 

 (.47ص ،1996، السيبلكم كالنكيصر) ؿ ما يحققو مف أىداؼذاتو مف خبل تحقيؽمف أجؿ 

 :الخمفية التاريخية عف تطور مفيوـ الدافع إلى االنجاز -1

بؿ نتحّسس عمقو  ،لدافع إلى اإلنجاز كتطّكره كليد الحاضر الراىفلـ يكف الحديث عف مفيـك ا

الفيمسكؼ السفسطائي  التاريخي بالعكدة إلى الفمسفة اإلغريقية. كمف بيف المنشغميف بيذا المفيـك نجد

ـ بكؿ ما يمكف أف يجمب لو المذة (trasymache) "ترازمككس" كىك ما يتماشى  ،الذم يرل أف اإلنساف يريد القيا

 كظير (.Épicure)" أبيقكر"لمفيمسكؼ اليكناني  hédonisme)المذىب الفمسفي المعركؼ بمذىب المذة ) عم

كائف  اإلنسافيرل أف ك  .(Aristote)" أرسطك"ك Platon))"أفبلطكف"ك (Socrate) "سقراط"آخر بزعامة  تكّجو

 ،2009، عف صرداكم)أفعالو كميا  فمعناه أف الفرد مسؤكؿ ع .منطقي يختار سمككو عف طريؽ التفكير العقبلني

 (.42ص

بيف الرغبة  (Saint thomas d’Aquin) "األككيني طكماس "القديسكمع بداية القرف السابع عشر مّيز 

أف ىناؾ جكانب متعددة مف  كبّيف ،الشيكانية كاإلرادة العقمية حيث أدخؿ الجانب البلعقبلني في حياة اإلنساف

 (.18ص، 2001، عف حداد)ة أك خارجية ليس لمفرد سيطرة عمييا السمكؾ تظير نتيجة عكامؿ داخمي

 "ركنيو ديكارت"كفي خضـ التحكالت المعرفية ظيرت الرؤية الفيزيائية كالميكانيكية لمفيمسكؼ الفرنسي 

(R.Descartes )حيث بنى السمكؾ عمى  ،الذم حاكؿ تطبيؽ الفيزياء في فيـ السمكؾ الحيكاني كاإلنساني

كاعتبره حركة سائؿ يمر مف أعضاء الحس إلى الدماغ عبر األعصاب ثـ مف الدماغ إلى الفعؿ المنعكس 
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كأف سمككيا ىك مجمكعة  ،كاعتبر أف الحيكانات ال ركح ليا كىي محركمة مف العقؿ كاإلدراؾ .العضبلت

 (. 16/17، ص 1978، عف عاقؿ)حركات فيزيائية 

بعد بال الجسـ فيّكؿ األمكّكف كيتمّثؿ ال ،ناففي أف البشر لدييـ مككّ  "ديكارت"كتتمثؿ كجية نظر 

كىك ما يشار إليو عنده بثنائية  ،العقؿ في بعد الركح الطبيعية ي فيمثّموثانالمكّكف ال أّما ،الجسـ الميكانيكي

 (.41، ص 1992، )الشرقاكمالعقؿ كالجسـ 

لجسمية ممكنة التحكيؿ االنجميزم إلى أف كؿ العمميات العقمية كا (T. Hobbes) "ىكبز طكماس"كأشار 

فتنتقؿ إلى األعصاب كالدماغ كالقمب كالحركة  ،كأف الحركة الخارجية تصدـ أعضاء الحسإلى حركة 

  (.17، ص1978، عف عاقؿ)تبقى بالكمكف عمى شكؿ ذكريات كأفكار ك  ،الداخمية

 La)عف المذة ككسيمتيا ىي البحث  ،اإلنساف كالحيكاف مف خبلؿ األفعاؿكيرل أف الدافعية تظير عند 

recherche du plaisir )( كتجنب األلـL’évitement du déplaisir)،  حاكؿ أف يضع بكادر أكلى لمنتائج ك

 الفيزيكلكجية كاالختزالية لمدافعية.

 (Associationnisme school) االرتباطيةمؤسس المدرسة  (J.Locke) "جكف لكؾ"العالـ اإلنجميزم  كأكد

يعتقد أف عقؿ اإلنساف يككف عند الميبلد ك  ،كليس مف األفكار الفطريةالخبرة  عمى أف المعرفة تشتؽ مف

 ،تنقش الخبرات الحسيةك  فرصة السيطرة عمى عميو مف خبلؿ محتكاهيتيح لمخبرة  كىك ما .كالصفحة البيضاء

 ،لحسيةكأف األصؿ في المعرفة ىي التجربة ا ،كأف العقؿ يتككف عف طريؽ ربط خبرات كأفكار تحكميا قكانيف

 المعارؼ مكتسبة. كأّكد عمى أفّ ، بيا ازكدم الفرد يكلد كلذا أنكر كجكد أفكار فطرية مكركثة

كابنو  "جيمس ميؿ"أمثاؿ  "لكؾ"الذم نادل بو  "ياألمبريق"كتأثر عدد مف الباحثيف البريطانييف باالتجاه 

أف  عمى بحيث أكدكا( D.Hume) "ىيـك دافيد"( كA.Bain) "ألكسندر بايف"( كJ. etJ.S.Mill) "جكف ستيكارت ميؿ"

أشاركا . ك المعرفة اإلنسانية تتككف مف مجمكعة ارتباطات تنشأ أصبلن مف خبلؿ الخبرات التي يمر بيا الفرد

كقد ساىـ ىؤالء المفكركف في تكضيح  ،إلى أف االقتراف يعتبر الميكانيـز الرئيسي في تككيف االرتباطات

 ."لكؾ"ما جاء بو التي دعمت باألفكار كالمفاىيـ 
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  "ريد"لمعالـ  االسكتمنديةبقيادة المدرسة ( rationalism school)كجاءت المدرسة العقبلنية 

(T. Reed ) كانط ؿإيمانكي"كالمدرسة األلمانية بزعامة" (E. Kant )كرد فعؿ كاضح لممدرسة االرتباطية. 

ترل أف الفرد يتخذ سمككان  ىذه الممكات ،"مكاتالم"كزمبلؤه تصكران عقميان جديدان مف خبلؿ نظرية  "ريد"قدـ ك 

 ،كالثاني عف طريؽ التحريؾ كالدفع بقكل غريزية ،: األكؿ عف طريؽ إرادتو ألنو يريد ذلؾأثنيفلسببيف 

عمى أىمية األفكار غير  "كانط"كأكد  .كالسمكؾ اإلنساني يتمركز أكالن في العقؿ كبخاصة في بعض ممكاتو

كيرل أف العقؿ . كجكد حالة مف الفطرية تؤثر بدرجة كبيرة في نماذج سمكؾ األفرادالمشتقة مف الخبرة كعمى 

، ص 1992عف الشرقاكم، )كعمى الفرد أف يفيـ جيدان ذاتو إذا أراد أف يفيـ العالـ المحيط بو  ،ط لممعرفةيمصدر نش

45/46.) 
غرائز المدرسة الغرضية صاحب نظرية ال( W.McDougall) "كلياـ ماؾ دكجاؿ"كأنشأ المفكر اإلنجميزم 

(Purposivism school ) اليكرمية"أك المدرسة" (Hormic school ) حيث أشار إلى أف الغرض أك القصد ىك

فالغرض أك القصد ىك  .الذم يعطي السمكؾ صفات التمقائية كاالستمرارية كالتغير كالتكافؽ الكمي لمكائف الحي

كأف الغرائز أك قكل النفس ىي منابع الطاقة كىي التي  ،رأيو الحقيقة النفسية األساسية في عمـ النفس حسب

عف )كأف العمميات العقمية ما ىي إاَل خدـ ككسائؿ كآالت ليا  ،بشرمتعيف الغايات كتحافظ عمى كؿ نشاط 

 (.17، ص1978 ،عاقؿ
يدفع صاحبو إلى إدراؾ مكضكعات  ىي استعداد نفسي جسمي مركب "ماؾ دكجاؿ"كالغرائز في نظر 

كأف يسمؾ نتيجة لذلؾ سمككان  ،المكضكعاتكيصاحب ذلؾ الشعكر بالمذة أك األلـ إذا ما أدركت ىذه  ،نةمعي

 (. 44، ص 1988 ،عف فطيـ كالجماؿ)منو حفظ ذاتو أك حفظ نكعو الغرض يككف معينان 

قائمة مطكلة مف ( W.James) "كلياـ جيمس"حيث قدـ  "ماؾ دكجاؿ"كساير بعض الباحثيف أعماؿ 

 (.42، ص1969،عف الزيني) "األنتركبكلكجييف"ئز المكركثة كالتي انتقدت مف قبؿ الغرا
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ظير اتجاىاف آخراف في عمـ النفس تأثرا  بنظرية الغرائز "ماؾ دكجاؿ"كفي الكقت الذم نادل بو 

 "فكنت كلياـ"أكثر مف تأثرىا بأعماؿ ( C.Darwin) "تشارلز داركيف"بنظرية النشكء كاالرتقاء لمعالـ اإلنجميزم 

 كيمثؿ ىذاف االتجاىاف النمك الجيني لنظاميف جديديف في عمـ النفس ىما: ،األلماني

ـ التي نشأت في إطار المنحى البيكلكجي - أ كأسست عمـ النفس الدافعي الجديد داخؿ  ،سيككلكجية التعم

 عمـ النفس الفيزيكلكجي كسيككلكجية التعمـ.

ى االجتماعي لعمـ النفس الدافعي الذم جرل سيككلكجية الشخصية أك عمـ الشخصية كىك المنح - ب

 داخؿ سيككلكجية الشخصية.

  :الداللة االصطالحية لمدافعية-2

 ىذه بعض التعريفات التي قدميا الباحثكف لمفيـك الدافعية كىي عمى النحك التالي:

تحدد فعؿ أك  عَرفت المكسكعة العالمية الدافعية بأنيا: " مجمكعة العكامؿ الشعكرية كالبلشعكرية التي -

 .(Le dictionnaire encyclopédique universel,1996,p.853)سمكؾ"

مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي الدافعية بأنيا: " اصطبلح عاـ يشمؿ البكاعث كالدكافع  كعَرفت -

عكرية أك خارجية أكلية فطرية أك ثانكية مكتسبة الش كقد تككف الدافعية داخمية ذاتية أك "،فيعمؿ المثيرات

 (.492، ص 1978 ،عف الحفني")شعكرية

 المكسكعة البريطانية الدافعية بأنيا:" دراسة العكامؿ التي تؤدم إلى استثارة سمكؾ الكائف كعَرفت -

 (.21، ص 1988، عف حسيفالحي")

ـ في منجده بأف مفيـك الدافعية يشير إلى المعنى الفيزيكلكجي، كأف مفاىي (Sillamy) "سيبلمي"كذكر  -

كالتي تعني الحركة كالتحرؾ  (Movere,motum)الدافعية كاالنفعاؿ مف أصؿ إتيمكلكجي كاحد لؤلفعاؿ البلتينية 

(in Ruel,1987,p 240). 
الدافعية بأنيا:" عبارة عف حالة استثارة كتكتر داخمي تثير السمكؾ كتدفعو إلى ( Young) "يكنغ"كعَرؼ  -

 (.69، ص2000، عف خميفةتحقيؽ ىدؼ معيف")
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أف تحميؿ الدافعية يجب أف يركز عمى العكامؿ التي ستثير كتكجو  (Atkinson)"أتكنسكف"كرأل  -

 (.116، ص1997، عف حريـنشاطات الفرد )

الدافعية بأنيا:" القكة أك الطاقة التي تحرؾ السمكؾ كتكجيو  (Snigg&Combs) "كككمبز" سنيج"كعَرؼ  -

ؿ المحاكالت المستمرة مف جانب الفرد لممحافظة عمى مفيكمو عف كأف السمكؾ يتزكد بالقكة كالطاقة مف خبل

 (.9، ص 1979، عف قشقكش كمنصكرذاتو كتعزيزه كترقيتو )

الدافعية بأنيا:" عامؿ داخمي يستثير سمكؾ اإلنساف كيكجيو لتحقيؽ التكامؿ ( Murray) "مكرام"كعَرؼ  -

نما نستنتجو مف ا عف )لسمكؾ أك نفترض كجكده لتفسير ذلؾ السمكؾ"مع أف ىذا العامؿ ال يبلحظ مباشرة كا 

 (.95، ص1999، الداىرم كالكبيسي

الدافعية بأنيا:" تعني كيؼ يبدأ سمكؾ الفرد ككيؼ ينشط كيقكل كيستمر  (Jones) "جكنز"كعَرؼ  -

 (.116، ص1997عف حريـ)كيكجو، كما نكع ردكد الفعؿ غير المكضكعية التي تحدث في الجسـ أثناء ذلؾ كمو"

 التي تعني يحّرؾ. ( Movere)كممة الدافعية إلى الكممة البلتينية (Luthans)"لكتنس"كيرجع  -

في  أك الباعث عد الدافعيكيرل أف الدافعية تبدأ بكجكد نقص أك حاجة فيزيكلكجية أك نفسية تنشط كتستحث ك 

 .(117ص، 1997، حريـ عف) سبيؿ تحقيؽ ىدؼ أك حافز

إلى أف مفيـك الدافعية يمثؿ التككيف  (Vallerand,Thill& al,1993)"فكتيؿ كآخرك " "فايركف"كيشير  -

الفرضي المستعمؿ لكصؼ القكل الداخمية كالخارجية التي تحدث انطبلقة كاتجاه كشدة كاستمرارية السمكؾ 
(Vallerand,Thill& al, 1993,p18). 

فيناؾ مف  بلؼ أسمكب التعامؿ معوتعريفات مفيـك الدافعية إلى اختأف يتبيف مف خبلؿ التعريفات السابقة 

، كىناؾ مف يركز عمى النتائج المترتب  .(6، ص 1988، حسيف)ة يركز عمى محددات ىذا المفيـك

ـ دافعية اإلنجاز:-3  الداللة االصطالحية لمفيو

ف في الدراسات النفسية في أمريكا سمي في بداية الخمسينات مف القرف العشريف ظير فرع جديد م

مف جامعة ( D. Mclelland) )1953(" كيعد كؿ مف "دافيد ماكميبلند .Motivation studies)) يةفع"دراسات الدا
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كزمبلئيما أكؿ مف قدـ بطريقة كاسعة جدا   ميشجافمف جامعة ( J. Atkinson))1953 (ىارفارد، "جكف إتكنسكف"

ىنرم ألكسندر أف السيككلكجي األمريكي "إال  ،قياسيانظرية في الدافعية إلى االنجاز كطرؽ 

إلى عمـ  ( Motive of Achievement)يعتبر أكؿ مف أدخؿ "مفيـك الدافع إلى اإلنجاز''  ((H.A.Murray''مكرام

( بشكؿ دقيؽ بكصفو مككنا ىاما مف مككنات الشخصية كأحد متغيراتيا األساسية مف 1938النفس عاـ )

عميو الحاجة إلى كأطمؽ  .لقياسياأف تستعمؿ كقدـ القكاعد التي يمكف  ،الشخصية تلدينامياخبلؿ دراساتو 

 ".Need of Achievement"اإلنجاز 

 يعرؼ "مكرام" الحاجة إلى االنجاز بأنيا تشير إلى رغبة أك ميؿ الفرد إلى التغمب عمى العقبات

كيرل أف شدة الحاجة إلى  .أمكف ذلؾكممارسة القكل كالكفاح كأداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد كبسرعة كمما 

كما يتضح ذلؾ في تناكؿ األفكار  .تظير مف خبلؿ سعي الفرد إلى القياـ باألعماؿ الصعبة االنجاز

 تحظيكما تتضمف الحاجة إلى االنجاز  .كتنظيميا مع انجاز ذلؾ بسرعة كبطريقة استقبللية بقدر اإلمكاف

 ياة.الفرد لما يقابمو مف عقبات ككصكلو إلى مستكل مرتفع في أم مجاؿ مف مجاالت الح

بقكة االنجاز يتفكؽ عمى ذاتو كينافس اآلخريف كيتخطاىـ  )ذاتيا(أف الفرد المدفكع  " مكرام"كيرل 

مكانيات.  كيتفكؽ عمييـ كيرتفع تقديره لذاتو مف خبلؿ الممارسات الناجحة لما لديو مف قدرات كا 

يعني الشعكر أك ( أف الدافع إلى االنجاز تككيف فرضي 1953في حيف اعتبر "ماكميبلند كآخركف" )

الكجداف المرتبط باألداء ألتقييمي حيث المنافسة لبمكغ معايير االمتياز كأف ىذا الشعكر يعكس شقيف رئيسييف 

 ىما:

 األمؿ في النجاح. -1

 كالخكؼ مف الفشؿ. -2

الدافع إلى االنجاز بأنو يشير إلى استعداد ثابت نسبيا في الشخصية يحدد مدل  "ماكميبلند"كيعرؼ 

لفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ كبمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف الرضا، كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف سعي ا

 تقييـ األداء كفؽ مستكل محدد مف االمتياز. 
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 أّف ىناؾ جكانب شخصية ترتبط باإلنجاز مثؿ: "ماكميبلند"كأكضح 

لتصكر إسيامات جيدة في ا "ندماكميبل"كقدـ  .كغيرىاالشيرة كالطمكح كالحرية كاالستقبلؿ كالسيطرة 

أيف تـّ االنتقاؿ مف تصكر محدد بالحاجة كالدافعية إلى تصكر محدد بالتكقع  النظرم لمدافع إلى االنجاز

 (.49، ص 2000، معمرية) Expectation-Valueالقيمة 

ر ىذا بدراسة أثر دكافع اإلنجاز في السمكؾ اإلنساني بؿ تعداه إلى دراسة أث "ماكميبلند"كلـ يكتؼ 

الدافع في المجتمعات اإلنسانية كفي درجة التقدـ االقتصادم في ىذه المجتمعات، حيث كجد عبلقة قكية بيف 

 (.175، ص 2007 ،)بني يكفدافع اإلنجاز كدرجة النمك االقتصادم في مجتمع معيف 

يحدد مدل  ةفي الشخصي نسبيا الدافع إلى اإلنجاز بأنو: استعداد ثابت (1957"جكف أتكنسكف") كيعرؼ 

سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف اإلشباع كفؽ مستكل محدد مف 

 االمتياز.

كيزعـ  بأنو النشاط الذم يقـك بو الفرد كيتكقع أف يتـ بصكرة ممتازة النشاط المنجز "أتكنسكف"كيحدد  

ارضيف لدل الفرد كىما: الميؿ نحك تحقيؽ النجاح أف ىذا النشاط المنجز يككف نتيجة صراع بيف ىدفيف متع

عمى حؿ الصراع  كلذلؾ ترتكز نظرية الدافعية لئلنجاز لدل ''أتكنسكف'' ،الممتاز كالميؿ نحك تحاشي الفشؿ

كما ترتكز نظرية ''أتكنسكف'' كذلؾ عمى أىمية  ،بشرمالمتضاديف كالمبلزميف ألم نشاط  بيف ىذيف اليدفيف

 مدافعية )البيئية( كالتي تككف مسؤكلة عمى الحيكية العامة لمفرد.المصادر الخارجية ل

كيتصؼ الشخص المنجز حسب ''أتكنسكف'' أنو ال يعتمد عمى المغامرة أك المصادفة في تحقيؽ 

كيميؿ إلى مكاجية التحدم في انجاز الكاجبات متكسطة الصعكبة كال يقبؿ عمى األعماؿ األكثر  ،النجاح

بة أك خطكرة كيتسـ بالكاقعية كيحب التحدم كالشعكر بأنو قد فعؿ شيئا ما بطريقة سيكلة أك األكثر صعك 

كميما يكف مستكل التحدم إلنجاز العمؿ فإنو يجاىد بإصرار أكثر مف  .أفضؿ بكثير مما ينجزه اآلخركف

 (.50، ص 2000، )معمريةاآلخريف 
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''أتكنسكف'' حيث يعرفيا عمى أنيا ( تعريفا لدافعية اإلنجاز مف نظرية 1996كيشتؽ "فتحي الزيات" )

المتياز كالتي تككف امعايير  أحددافع مركب يكجو سمكؾ الفرد كي يككف ناجحا في األنشطة التي تعتبر 

 (.24، ص 1998)باىي، شبمي معايير النجاح كالفشؿ فييا كاضحة كمحددة 

االمتياز لمحصكؿ عمى عرفيا عمى أساس أنيا النضاؿ مف أجؿ يف( Ferguson( )1986) أما "فرجسكف"

كفيو يتميز األداء بالنجاح أك الفشؿ كدافعية االنجاز تتجو مباشرة نحك  ،أعمى المستكيات في المياـ المختمفة

 تحقيؽ األىداؼ.

لرغبة المستمرة لمسعي إلى أف دافعية اإلنجاز تشير إلى ا (1987)في حيف يرل "فاركؽ عبد الفتاح" 

نجاز أعماؿ صعبة كالت النجاح غمب عمى العقبات بكفاءة كبأقؿ قدر ممكف مف الجيد كالكقت كبأفضؿ كا 

 (.24، ص 1998 ،شبمي ،باىي) مستكل مف األداء

أك الرغبة في  الدافع إلى االنجاز: بأنو األداء كفؽ معيار التفكؽ (Mednick( )1975)كيرل "ميدنيؾ" 

 النجاح كاالستقبلؿ.

االنجاز بأنو تككيف افتراضي متعدد األبعاد يدفع الفرد ( الدافع إلى 1991)الشرنكبي" كتعرؼ "نادية 

إلى المثابرة عمى بذؿ الجيد كتحمؿ الصعاب كالتغمب عمى كؿ ما يصادفو مف عقبات في سبيؿ تحقيؽ 

 الطمكح إلى التفكؽ كاالرتقاء مف خبلؿ المنافسة كاإلصرار كأف يتـ ذلؾ بسرعة كاستقبلؿ.

ي نحك التفكؽ ( بأنو استعداد الفرد لتحمؿ المسؤكلية كالسع2006كيعرفو "عبد المطيؼ محمد خميفة" )

كالشعكر بأىمية الزمف  لعقبات كالمشكبلت التي قد تكاجيوكالمثابرة لمتغمب عمى ا لتحقيؽ أىداؼ معينة

 (.52، ص 2000 ،معمرية)كالتخطيط لممستقبؿ 

يثير سمكؾ  مي مؤقت أك دائـالدافعية بأنيا حالة أك استعداد داخ( MadleineBlan)"مادليف ببلف"   

الفرد كالحيكاف في ظركؼ معينة سكاءا كاف السمكؾ ظاىرم أك باطني قصد القياـ بنشاط ىادؼ كينتيي عند 

 ( MadleineBlan , 1997, P 39) تحقيؽ اليدؼ المسطر
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بيف نكعيف أساسيف مف ( (Ch. Smith(1969) ''(، "تشارلز سميثJ. Veroff) 1969"فيرؼ" كلقد ميز 

 لدكافع إلى اإلنجاز كىما:ا

كيقصد بو تطبيؽ المعايير  (Autonomous Achievements motive)الدافع الذاتي إلى اإلنجاز  -1

  الداخمية أك الشخصية في مكاقؼ اإلنجاز.

كيتضمف تطبيؽ معايير التفكؽ التي  (Motive achievements Social) الدافع االجتماعي إلى اإلنجاز -2

 (.53، ص 2000 ،معمرية) االجتماعية أم مقارنة أداء الفرد باآلخريفنة المقار تعتمد عمى 

      النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز:ػ 4

 نظرية موراي: .1

صيغة جديدة لنظرية التحميؿ النفسي في  (H.A Murray,1938) "ىنرم ألكسندر مكرام"تعتبر نظرية  

كأساسيات نظرية  الجكانب القيمة مف نظرية التعمـ ؿ بيفكمف أبرز معالميا: محاكلة إقرار التكام ،الدافعية

كاعتبره أساس السمكؾ كىك تككيف يكمف  ،مفيـك الحاجة في نمكذجو النظرم "مكرام"التحميؿ النفسي. كاعتمد 

كالنزكع كاألداء بطريقة يتـ بيا تحكيؿ  كالتعقؿ كىي القكة التي تنظـ اإلدراؾ كالفيـ ،كراء القّكة في منطقة المخ

 (.25، ص 1979 ،عف قشقكش كمنصكرمكقؼ قائـ غير سار إلى جية معينة )

كقد  ،في نمكذجو النظرم إلى أف كؿ حاجة يصاحبيا شعكر أك انفعاؿ خاص تتميز بو "مكرام"كأشار 

ما دامت البيئة تستطيع أف  في تفاعؿ مستمر مع الكسط البيئي كقتية أك دائمة الحاجة قكية أك ضعيفة تككف

 ـ البلـز لمتعبير عف الحاجة أك تككف مميئة بالحكافز التي تعيؽ السمكؾ.تكفر الدع

حاجة مقسمة إلى حاجات  40تصنيفان لمحاجات باعتبارىا متغيرات لمشخصية بمغت نحك  "مكرام"كقدـ 

حاجة كحاجات نفسية  13كحاجات نفسية األصؿ أك المنشأ كعددىا  ،(visceroginic needs)حشكية المنشأ

حاجات  "مكرام"كيعتبرىا  .حاجة 20كعددىا  كالتي تعرؼ بالحاجات الظاىرة، (psychogenic needs) أالمنش

 (. 217، ص 1986، عف نشكاتي)عمرىـ  عالمية تتكافر لدل جميع األفراد بغض النظر عف جنسيـ أك
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سيككلكجية فكاف ليا فضؿ بالغ األثر في  .بدايات التنظير في الدافعية لئلنجاز "مكرام"كتعتبر أعماؿ 

كابتكارات منيجية مثؿ تقنية تفيـ المكضكع اإلسقاطية لقياس  شخصية لما قدمتو مف تصكرات نظريةال

أبرز معالميا ك  (34، ص1979 ،) قشقكش كمنصكرعفالشخصية التي طكرت فيما بعد لقياس الدافعية لئلنجاز 

ت نظرية التحميؿ النفسي كمف بيف ىذه محاكلة إقرار التكامؿ بيف الجكانب القيمة مف نظرية التعمـ كأساسيا

 need) اختصارا لتسمية (n.ach)التي يرمز ليا  لئلنجازبكجكدىا الحاجة  "مكرام"الحاجات التي يقر 

achievement)  مأال نجاز كالتي تعرؼ باسـ االتجاهachèvement attitude)  )(ص 1979  ،عف قشقكش كمنصكر ،

25.) 

قكة الدافعة في نظرية الشخصية، حيث يمكف أف يعد الرجؿ الثاني بعد بمثابة ال "مكرام"كليذا يعتبر 

 (.25، ص 1979 ،عف قشقكش كمنصكر)العالـ النمساكم فركيد الذم أثر في دراسة عمـ النفس الدافعي 

 نظرية ماكميالند: .2

" نمكذج ـ نمكذجان نظريان في الدافعية أطمؽ عميو اس (D.McClelland ;1951) "دافيد ماكميبلند"قدـ 

كيعتبر كؿ الدافعيات بما فييا حكافز  ،لمسمكؾكيتضمف ىذا النمكذج الخاصية الكجدانية  ،االستثارة االنفعالية"

ماكميبلند إلى أف االستثارة كيشير  .كىي تمثؿ التككينات األساسية في تحميؿ السمكؾ، الجكع أمكران متعممة

 ياف أساس ارتباطات الدافعية. الكجدانية )المذة أك األلـ( قد تككف في بعض األح

كىذه الحالة الكجدانية تؤدم إلى  ،األلـفالثكاب أك العقاب الذم يتعرض لو الفرد يؤدم إلى المذة أك 

كلذا يصبح سمكؾ الفرد المستقبمي مدفكعان بالمذة أك  ،(حدكث االرتباط )االنجذاب نحك السار كتجنب األلـ

 (. 40، ص 2001 ،عف حداد) تجنب األلـ

المعرفية كاالنفعالية المكجية أك المرتبطة  العبلقاتمف  اشبكي ااالنجاز نظامدافع  "ماكميبلند"اعتبر ك 

 كالتفكؽ. زاالمتيابالسعي مف أجؿ بمكغ مستكل 
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أثناء  مبلحظتيـ( أف اليدؼ ىك اكتشاؼ دافع االنجاز لدل األفراد عند 1991كقد ذكر محمكد )

في درجة أف األفراد يختمفكف  . كمفاد ىذه الظاىرةباالىتماـجديرة  و يفصح عف ظاىرةألن أدائيـ األعماؿ

 عمييا عند انجازىـ األىداؼ. يحصمكفالتي  كمدل السعادة المثابرة لتحقيؽ األىداؼ

أف ىناؾ ثبلث حاجات لدل كؿ فرد  إلى( 2002( يشير العمياف )25ص ،2006 ،عياصرةكنقبل عف )

 كىي: وكبدرجات متفاكتة تؤثر في تحريؾ سمكك

 إلىأف الحاجة  إلى( 2002يشير العمياف) (:need for achievement)اإلنجاز  إلىالحاجة  -1

لدييـ دافع التفكؽ مف  لئلنجازالمذيف لدييـ حاجة شديدة فاألفراد  ،اإلنجازاالنجاز ىي دافع لمتفكؽ كتحقيؽ 

 ،يقكمكف بالمياـ الصعبةك  .في التحدماألعماؿ بصكرة أفضؿ كيرغبكف  بإنجازييتمكف  إذأجؿ النجاح، 

جيادبجد كيعممكف  ،كيتحممكف المسؤكلية الشخصية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المطمكبة العمؿ  إلىكيميمكف  ،كا 

 قدراتيـ.شعركف بأف فيو تحديا لمياراتيـ ك الذيف ي

القكة ىي حاجة اجتماعية  إلىيرل العمياف أف الحاجة : (need for power)القوة  إلىالحاجة  -2

حاجة شديدة  في فاألفراد ،اآلخريفالتأثير عمى قة تكفر ليـ الفرصة لكسب القكة ك ألفراد يسمككف بطريتجعؿ ا

 كالتأثير عمى اآلخريف. مراكز امتبلؾ السمطة كممارسة الرقابة إلىالقكة يرغبكف في الكصكؿ  إلى

تماعية يعبر عنيا االنتماء ىي حاجة اج إلىالحاجة : (need for affiliation) االنتماء إلىالحاجة  -3

فؤلفراد  .كبناء عبلقات صداقة كتفاعؿ مع الزمبلء ،ة عمى عبلقات ايجابية مع اآلخريفبالسعي لممحافظ

 المياـ التي تتطمب تفاعبل جيدا مع اآلخريف كيرغبكف في التكيؼ.في يرغبكف ذك حاجة عالية لبلنتماء 

 نظرية أتكنسوف:. 3

األقربيف كالنشيطيف الذيف  "ماكميبلند"أحد جماعة  (J.W Atkinson,1965) "جكف كلياـ أتكنسكف"يعتبر 

 كالدافعية لئلنجاز خاصة. كير البحث في مجاؿ الدافعية عامةسايركا أعمالو كساعدكه عمى تط



 

86 
 

نظرية ك "  1965سنة  (An introduction to motivation)َ مف خبلؿ كتابيو" مدخؿ لمدافعية"  "أتكنسكف"كقدـ 

نمكذجان نظريان لمسمكؾ المدفكع  1966سنة  (A theory of achievement motivation)دافعية اإلنجاز" 

 (. 25، ص 1979 ،عف قشقكش كمنصكر)مستخدمان في ذلؾ عددان مف مبادئ الدافعية 

أف  أىميا "ماكميبلند"في الدافعية لئلنجاز بعدد مف المبلمح تمّيزىا عف نظرية  "نظرية أتكنسكف"كاتسمت 

 (. 112ص  ،2000 ،عف خميفة) كتركيزان عمى المعالجة التجريبية لممتغيرات تكجيان معمميان  أتكنسكف أكثر

 أسس نظريتو في ضكء كؿ مف نظرية الشخصية "أتكنسكف"إلى أف ( Korman,1974) "ككرماف"كيشير 

 كلمافكط (Lewin,1959)كليفيف ( Hull)كاسترشد بأعمالو بعض الباحثيف أمثاؿ ىكؿ ،كعمـ النفس التجريبي

(Tolman,1955) كميمر(Miller .) 

كمعناه السعي نحك نكع معيف  (Arousel motivation)عمى الدافعية المستثارة  "نظرية أتكنسكف"كتؤكد 

 مف اإلشباع أك اليدؼ. 

إلى أف أتكنسكف ىك أّكؿ مف كضع نظرية الدافعية لئلنجاز في ضكء إطار  (Beck,1978)كيشير بيؾ 

ا الفرد مف كتكمف الفكرة األساسية في أف السمكؾ يعتمد عمى القيمة التي يتكقعي .القيمة-نظرية التكقع

 تاجات نتيجة ألداء ىذا السمكؾ.االنكتكقعاتو لتحقيؽ ىذه  الكصكؿ إلى نتاج معيف

أف نظرية أتكنسكف تقـك عمى مبادئ أساسية مف  (Litwin& Stranger,1975)كيرل ليتكيف كسترنجر 

 كافع ىي صمامات أك منافذ تكجو كتنظـ خركج الطاقة الكامنة في الجسـ.حيث أف الحاجات كالد

( كبالدافعية لئلنجاز الذم يعتمد Value risk-takingbehaviour)بسمكؾ المخاطرة  "أتكنسكف"كأىتـ 

عميو مثؿ ىذا السمكؾ، كأف مخاطرة السمكؾ في عمؿ ما تحدد أربعة عكامؿ منيا عامبلف يتعمقاف بخصاؿ 

 (.113ص ،2000، عف خميفة)كعامبلف يرتبطاف بخصائص الميمة أك العمؿ المراد إنجازه  ،ردكصفات الف

 بدايات التنظير في الدافعية لئلنجاز. "أتكنسكف"ك "ماكميبلند"كتعتبر أعماؿ  
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 في الدافعية لإلنجاز: "أتكسوف – ماكميالند"صورات نظرية جديدة لنموذج . ت4

 – ماكميبلند"ف القرف الحالي تصكرات نظرية جديدة لنمكذج ظيرت في الستينات كالسبعينات م

كقد انقسـ الباحثكف في ىذا الشأف إلى فريؽ اقترح ممثمكه تقديـ بعض  .لئلنجازفي الدافعية  "أتكنسكف

 بينما اقترح فريؽ آخر تقديـ صياغات نظرية بديمة كالتصكرات النظرية الجديدة ىي: ،في النمكذجالتعديبلت 

 ينر:تصور و -1.4

 ،"كأتكنسكف ماكميبلند"بمراجعة نظرية الدافعية لئلنجاز التي صاغيا ( B.Weiner,1965)قاـ برناد كينر

كأما الفشؿ فإنو يحدد لمميؿ  ،عمى اليدؼكافترض أف النجاح يترتب عنو تدعيـ الميؿ نحك اإلنجاز لمحصكؿ 

عمو يبذؿ المزيد مف الجيد كيتأثر أف يستمر في اتجاه كاحد. كأكضح كينر أف فشؿ الفرد في ميمة ما يج

عنو انخفاض احتمالية النجاح الذم يعتبر  كينتج ،إلنجازىا، حيث يترتب عف ىذا الفشؿ إثارة الدافع مرة أخرل

كما تضاؼ المحاكلة األكلى غير الناجحة في أداء الميمة إلى الميؿ الناتج في  .الناتجنكعان مف التكافؽ لمميؿ 

 ،عنو نكع مف المثابرة لمتغمب عمى التكتر الناجـ عف عدـ الحصكؿ عمى اليدؼ شأكين ،المحاكلة الثانية

عف )كسمى كينر الدافع المتبقي مف المحاكلة األكلى كالدافع المثار في المحاكلة الثانية بػِ " ميؿ القصكر الذاتي"

 (.132/133، ص 2000 ،خميفة

 تصور ىورنر: -2.4

في " أتكنسكف"إحدل تبلمذة – (M.Horner,1968)اتينا ىكرنرفي النصؼ الثاني مف الستينات شرعت م

 ماكميبلند"كحاكلت معالجة بعض جكانب القصكر التي ظيرت في نظرية  ،المرأةدراسة الدافعية لئلنجاز لدل 

كزمبلؤه  "ماكميبلند"كطرحت مفيكمان جديدان لتفسير الشكاىد المتناقضة التي حصؿ عمييا  ،"كأتكنسكف

 Motive)كىذا المفيـك ىك الدافع لتجنب النجاح  .بة المرأة لظركؼ االستثارة اإلنجازيةبخصكص عدـ استجا

to avoidsuccess )أك الخكؼ مف الفشؿ (Fear of success ) كالذم اعتبرتو أحد صفات الشخصية الكامنة

 (.164، ص 2000 ،عف خميفةكالمستقرة لدل اإلناث، كالتي تتككف مبكران أثناء اكتسابيف ليكية الدكر الجنسي)
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ى حكؿ مفيـك الدافعية لتجنب النجاح في أف األنث "ىكرنر"كيتمثؿ اإلطار الفكرم الذم اكتنؼ تفكير 

 كخكؼ كبير مف الرفض االجتماعي إثر نجاحيا.  تتعرض لصراعات كتيديدات داخمية

مكقؼ صراع  في أف المرأة ذات الدافعية المرتفعة لئلنجاز تجد نفسيا في "ىكرنر"كيتمخص افتراض 

أف المرأة في مكاقؼ اإلنجاز ال تخشى  "ىكرنر"كتكضح  .يعني فشمياقد إحجاـ( فنجاحيا )إقداـ أك  كبلسيكي

ذا نجحت فيي ال تعمؿ  ،المطمكبةالفشؿ، بؿ تخشى النجاح فإذا فشمت فيي ال تعمؿ كفقان لمعايير األداء  كا 

 (.                                               40/41، ص 1998 ،عف حسف)كفقان لتكقعات المجتمع حكؿ دكرىا كأنثى 

كما أف المعايير  .إلى أف الخكؼ مف النجاح لدل اإلناث يكؼ مف أدائيف التنافسي "ىكرنر"كتكصمت 

 (.184، ص 1994 ،عف مكسى)االجتماعية في المجتمع األمريكي ال تحبذ التنافس األنثكم 

 تصور راينور: -3.4

كتأكيده  مف خبلؿ تكضيحو "أتكنسكف"إضافة لنمكذج ( Joel O.Raynor,1969)اينكر قدـ جكيؿ ر  

لمنتائج المستقبمية المحتممة لمنجاح أك الفشؿ في إنجاز ميمة ما، كاحتمالية إدراؾ الفرد إلمكانية كجكد صمة 

إلى حد أنو  "ينكررا"بيف نتائج أدائو لميمة ما في الحاضر عمى المستقبؿ. كتمتد أىمية التصكر الذم طرحو 

كفقان لمنمكذج األصمي  نجازمالاأدخؿ بعض التعديؿ عمى نتائج التفاعؿ الدينامي بيف مكّكنات التكجو 

الذم مف خبللو يمكف التنبؤ بأف المرتفعيف في الحاجة لئلنجاز سكؼ يفضمكف مياـ متكسطة  "،ألتكنسكف"

 ف مياـ متطرفة في السيكلة أك الصعكبة. في الحاجة لئلنجاز سكؼ يختارك  المنخفضيفالصعكبة، بينما 

أنو إذا ما تكفرت إمكانية مدركة لعبلقة النجاح أك الفشؿ في أداء الميمة  "راينكر"كأكضحت دراسة 

الحالية بالنتائج المينية أك االجتماعية المستقبمية، فإف األفراد المرتفعيف في الحاجة لئلنجاز سكؼ يفضمكف 

 (.59، ص 2013 ،عف صرداكم)في الحاجة لئلنجاز المياـ الصعبة  المنخفضيف المياـ السيمة بينما يختار
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 تصور بيرني وآخريف: -5.4

جممة مف االنتقادات إلى تحميؿ أتكنسكف  (R.C Birney& al,1969) كزمبلؤه "بيرني ركبرت شارلز"كجو 

 ؤلسباب التالية:كافتراضاتو كاستنتاجاتو التي تكصؿ إلييا في نظرية الدافع لئلنجاز كذلؾ ل

 "مكلتكف"أكدت دراسة حيث  ،"أتكنسكف"أثبتت نتائج بعض الدراسات عكس ما تكصمت إليو نظرية  - أ

(Moulton)  أف األفراد مرتفعي دافع تجنب الفشؿ عف دافع النجاح ال يفضمكف أداء المياـ التي يحتمؿ النجاح

كزمبلؤه أف العبلقة بيف قيمة  "بيرني"كاستنتج  ،"أتكنسكف"بينما ىك العكس في نظرية  .كبيرة جدان فييا بدرجة 

غير صحيحة كبيا بعض  "أتكنسكف"كأف المعادلة التي قدميا  ،الباعث لمنجاح كاحتمالية النجاح غير كاضحة

 جكانب القصكر.

كزمبلؤه أف الفرد الذم لديو خكؼ مرتفع مف الفشؿ ال يؤدم بو بالضركرة إلى كؼ  "بيرني"أكضح  - ب

كحسب افتراض  .نفسو )كىذا ما افترضو أتكنسكف(إلنجاز قبؿ البدء فيو كأثناء األداء أدائو في مكاقؼ ا

 كزمبلئو، فإف الخكؼ مف الفشؿ قد ينشأ عنو إما زيادة سمكؾ اإلنجاز أك كؼ األداء أك ترؾ المكقؼ.  "بيرني"

مكذجان نظريان اقترحكا ن "أتكنسكف"كفي ضكء ىذه االنتقادات التي كجييا ىؤالء الباحثكف إلى نظرية 

عمى درجة الضغط أك كتحصمكا  ،تفيـ المكضكعحيث قامكا بقياس الخكؼ مف الفشؿ بكاسطة اختبار  ،بديبلن 

افترض ىؤالء الباحثكف أف األفراد الذيف تعرض  بلؿ ىذه الصياغة النظرية البديمةكمف خ .فع العدائياالد

كأف  .سمكؾ تجنب الفشؿ في مكقؼ اإلنجاز عمييـ الصكر الخيالية المستخدمة في االختبار سكؼ يظيركف

 .كلكنيـ يتجنبكنو بسيكلة مف خبلؿ دخكليـ في مكاقؼ اإلنجاز ،مدفكعيف لمفشؿمرتفعي الدفع العدائي ليسكا 

، فيـ يفضمكف أداء المياـ المتكسطة في احتمالية النجاح ألنيا تمدىـ بمعمكمات عف أقصى مستكل قدراتيـ

ف األفراد المرتفعيف في درجة الدفع العدائي أفضؿ مف المنخفضيف في جميع كما أكضح ىؤالء الباحثكف أ

 (.136/139، ص 2000 ،عف خميفة)مكاقؼ اإلنجاز
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 تصور أتكنسوف وبيرش: -6.4

تصكران نظريان رياضيان  (J.W Atkinson & D. Birch,1970) "دافيد بيرش"ك "جكف كلياـ أتكنسكف"قدـ  

النظرية " أك (Theory of action)"نظرية الفعؿ" لباحثاف تصكرىما مف خبلؿ لدافعية لئلنجاز، حيث صاغ ا

التي تقـك عمى افتراض التفاعؿ ( Dynamictheory of achèvement motivation)الدينامية لدافعية اإلنجاز"

ر في اختيارات فالقكل الدافعية الدينامية الناتجة عف ىذا التفاعؿ تؤث ،بيف الدافع لمنجاح كالدافع لتجنب الفشؿ

ىذه األخيرة بالقصكر الذاتي أم أنيا تتغير فقط كتتميز  ،اليدؼالمياـ الصعبة كفي الميكؿ المكجية نحك 

 عندما تكجو ليا بعض القكل. 

كميؿ ( Action tendency) كافترض الباحثاف عمميتيف لمقصكر الذاتي ىما: ميؿ الفعؿ 

بينما تشير العممية  ،كلى إلى نشاط الفرد الختيار األداءتشير العممية األك  .(Negationtendency)الرفض

ضعاؼ أثر ميؿ الفعؿ كافترض الباحثاف أف عمؿ ميؿ الرفض شبيو بأفعاؿ الخكؼ مف  .الثانية إلى مقاكمة كا 

تتناقص ميكؿ الفعؿ فقط عندما ينشغؿ في حيف أف عمؿ الفعؿ شبيو بأفعاؿ األمؿ في النجاح، حيث  ،الفشؿ

ىك الفرؽ كىذا  .يقاـك ميؿ الفعؿبينما تتناقص ميكؿ الرفض فقط عندما  .ط بأداء سمكؾ معيفالفرد أك يرتب

 (.142/145ص  ،2000، عف خميفة)الجكىرم بيف ميكؿ الفعؿ كميكؿ الرفض 

 تصور فورنر:-7.4

نمكذجان نظريان لمحاكلة فيـ الميؿ الدافعي أك الدافعية لمنجاح ( Y. Forner,1987)قدـ ياف فكرنر

(Motivation à la réussite ) الحاجة مصطمح  عفبدالن في المجاؿ المدرسي حيث استخدـ مصطمح المشركع

إلى إبراز الفركؽ التي قد تبلحظ بيف األفراد في الطاقة  "فكرنر"كييدؼ نمكذج  .كاعتبره طاقة مكجية لمفعؿ

ات التي عالجت مكضكع كىذا ىك الجانب الذم أىممتو الدراس ،إلى األىداؼالتي يبذلكنيا لمكصكؿ 

أف الدافعية لمنجاح ميؿ عاـ يتميز بفركؽ كبيرة بيف  "فكرنر"كيرل  .االىتمامات حسب رأم الباحث

 كىك يحثيـ عمى بناء كتحقيؽ مشاريعيـ في المكاقؼ الحياتية المختمفة.  ،األشخاص

 أف الدافعية لمنجاح تتككف مف ثبلثة أبعاد ىي: "فكرنر"كيرل 
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 (.Besoin de réussite) الحاجة لمنجاح - أ

 (.Lieu de contrôle) مركز التحكـ - ب

 (.Perspective temporelle) الزمني التكجو - ت

 "ركتر"كبعد مركز التحكـ بما قدمو  "أتكنسكف"بعد الحاجة لمنجاح مف أعماؿ  "فكرنر"كاستمد 

(Rotter,1954)،  تميزكف بدافعية إنجاز الذم كجد أف األفراد الذيف ي "راينكر"كبعد التكجو الزمني مف بحكث

 "ىرمانز"اعتبره كقد  .مستقبميعالية سكؼ يحصمكف نتائج جيدة إذا استطاعكا ربط ميمتيـ الحاضرة بيدؼ 

مقياسان لمدافعية لمنجاح،  "فكرنر"صمـ  مأساس ىذا النمكذج النظر كعمى  .لئلنجازأحد األبعاد التحتية لمدافعية 

، عف حداد) ية لمنجاح عامؿ تسييمي لنجاح التبلميذ في االمتحاناتحيث تكصؿ مف خبلؿ دراستو إلى أف الدافع

 (.54/55، ص 2001

 تصور ميير لدافعية اإلنجاز في عالقتيا بالثقافة: -8.4

كسمات شخصيتو  ط نتاج قدرة ككفاءة الفردتبيف لمعديد مف الباحثيف أف الدافعية لئلنجاز ليست فق

 االجتماعية السائدة في المجتمع.كلكنيا تتأثر أيضان بالعكامؿ الثقافية ك 

، حيث يعد ىذا الباحث "ماكميبلند"كقد بدأ االىتماـ بتأثير الثقافة في الدافعية لئلنجاز منذ بداية بحكث 

ف كاف  .لئلنجازمف العمماء الذيف اىتمكا بالعكامؿ الثقافية كعبلقتيا بالدافعية   (M.L Maehr) "مارتيف ميير"كا 

 كافيان لمسياؽ أك المكقؼ الذم يحدث فيو اإلنجاز كيثير الدافعية لئلنجاز. يرل أنو لـ يعط اىتمامان 

إلى نيايات متباينة كيصؿ  ،مختمفةبما فيو الكفاية إمكانية أف يظير اإلنجاز في صكر  "ماكميبلند"فمـ يدرس 

 كأنماط الشخصية المستمدة مف الثقافة الغربية. ظـ تركيزه عمى الدكافع الداخميةككاف مع

 تصكران نظريان لدراسة الدافعية لئلنجاز في عبلقتيا بالثقافة.  "ميير"صاغ  ي ضكء ذلؾكف

كما أثارتو ىذه  ،المغكيات كالمعرفةكأكضح أف ىذا التصكر يعد امتدادان لما كشفت عنو الدراسات في مجاؿ 

 ت. الدراسات مف افتراضات حكؿ تأثير الحرماف الثقافي في النمك الفكرم لدل بعض الجماعا
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إطار عمؿ لمدراسة الثقافية  "ميير"فقدـ  .كفي نفس االتجاه انتقؿ االىتماـ إلى مجاؿ الدافعية لئلنجاز

ككضع الجكانب  ئلنجازكتنشيط الدافعية ل إلى أىمية ظركؼ السياؽ في إثارة المقارنة لمدافعية، حيث أشار

 الثقافية ضمف تعريؼ مفيـك الدافعية لئلنجاز.

أنو عمى الرغـ مف أىمية العمميات الداخمية )مثؿ الحاجات كالحكافز...الخ( في إلى  "ميير"كأشار 

كمف ثـّ بدال عف التركيز عمى ىذه الجكانب كالعمميات الداخمية عمينا أف نكّجو االىتماـ ، تأثير كتكجيو السمكؾ

. كيمكف الدافعية أنماط السمكؾ التي يمكف مف خبلليا إثارة تحديدك  ،إلى دراسة السمكؾ كمؤّشر لمدافعية

  حصرىا في النقاط التالية:

 التغير في التكجو )االختيار(.  - أ

 المثابرة.   - ب

 تبايف األداء. - ت

كأشار أف  في تصكره النظرم ثبلث استراتيجيات لدراسة الدافعية لئلنجاز في إطار ثقافي "ميير"كقدـ 

ماد عمى كاحدة دكف أخرل كىذه كأنو ال يمكف االعت بينيا. فيماكمترابطة ىذه االستراتيجيات متداخمة 

 :النحك التالي تككف عمىاالستراتيجيات الثبلث 

 كتـ تحديدىا كاآلتي: االستراتيجية األولى:-أ

 

 

 وفقًا لتصور ميير لإلنجازاألولى لدراسة الدافعية  االستراتيجية( 9شكؿ رقـ )

 (.145، ص2000، عف خميفة) 

ماعي التي يكتسبيا الفرد مف الكسط الثقافي الذم يعيش فيو كتشير الثقافة إلى خبرات التعمـ االجت

 أما الشخصية فيقصد بيا االستعدادات المسبقة أك التييؤ لبلستجابة بشكؿ معيف.  .كينمك مف خبللو

 (C)الثقافة (P)الشخصية (M)الدافعية
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كتعطي ىذه االستراتيجية األكلى اىتمامان كاضحان  ،كتشير الدافعية إلى الميؿ المبلحظ في المكاقؼ المختمفة

 ة في الدافعية، حيث تمدنا الثقافات المختمفة بسياقات متباينة لمتعمـ االجتماعي. لدكر الشخصي

كيكجد بيف أعضاء الثقافات اختبلفات كبيرة في التكجو نحك اإلنجاز، كىذا التكجو ىك الذم يحدد متى ككيؼ 

 يظير الدافع لئلنجاز. 

 كتـ تحديدىا كاآلتي: الثانية: االستراتيجية-ب

 

 

  وفقًا لتصور ميير لإلنجازالثانية لدراسة الدافعية  االستراتيجية( 10)شكؿ رقـ 

 (.146، ص 2000، عف خميفة)

كالشخصية باعتبارىا أقؿ  ؽ الذم يؤثر في الدافعية لئلنجازالمكقؼ أك السيا االستراتيجيةكتتضمف ىذه 

  خصية.يتـ عمى المكقؼ كليس الش االستراتيجيةأىمية مف المكقؼ. فالتركيز في ىذه 

أما الدافعية فيي نمط سمككي مبلحظ. كيشير التراث إلى دكر كأىمية المتغيرات المكقفية في تحديد 

أنماط السمكؾ التي نسمييا الدافعية لئلنجاز، كأف ىذه المكاقؼ تختمؼ باختبلؼ الثقافات حيث لكؿ ثقافة 

 مكاقفيا الخاصة كطرقيا أك كسائميا المحددة لمسمكؾ.

  كتـ تحديدىا كاآلتي: الثالثة: االستراتيجية-ج

 

 

  وفقًا لتصور ميير لإلنجازالثالثة لدراسة الدافعية  االستراتيجية( 11شكؿ رقـ )

 (.146، ص2000، عف خميفة)

يفترض أف التعمـ االجتماعي يحدث في ثقافة ما يؤدم إلى كجكد استعدادات  االستراتيجيةفي ىذه 

 ىذه االستعدادات إلى سمكؾ دافعي مف خبلؿ االعتماد عمى المكقؼ أكفعمية في شخصية الفرد، كتؤدم 

 (P)الشخصية (S)الموقؼ (M)الدافعية

M)الدافعية =

 
 (C)الثقافة (P)الشخصية (S)الموقؼ
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كمتغيرات حاسمة كالتفاعؿ  عمى أساس تحديد كؿ مف الشخصية كالمكقؼ االستراتيجيةكتقـك ىذه  ،السياؽ

بينيما، كىنا يفترض تأثير العكامؿ المكقفية في الدافعية لئلنجاز مف خبلؿ تفاعميا مع الشخصية. فالمكقؼ 

 يثير سمككان ما مرغكبان أك مفضبلن لدل األطفاؿ يعتمد عمى االستعدادات المحددة ثقافيان. الذم

كالميؿ لبلقتراب مف  الفشؿلتفادم في إشارتو إلى الميؿ  "ماكميبلند"كيقترب ىذا التصكر مف نمكذج 

لنجاح في المكقؼ كبالمثؿ فإف متغيرات المكقؼ تعمؿ في إطار النمكذج الحالي ألبعاد احتمالية ا ،النجاح

 كارتباطو بقيـ الباعث.

األكلى تعطي الكزف األكبر لمشخصية في نظرية الدافعية بكجو عاـ  االستراتيجيةكيتضح مما سبؽ أف 

الثانية فتعطي الدكر األكبر لممكقؼ أك السياؽ  االستراتيجيةأما  .خاصكفي تحديد الدافعية لئلنجاز بكجو 

الثالثة فيي تشير إلى أف الشخصية كبالتالي الثقافة  باالستراتيجيةتعمؽ يكفيما  .اإلنجازالذم يحدث فيو 

 كالمكقؼ معان يحدد أف الدافع لئلنجاز عند الفرد.

 نموذج فروـ:-9.4

 (Theory of expectancy)نظرية التكقع  أك( V.Vroom’s model,1964ظير نمكذج فيكتكرفرـك )

( خبلؿ الستينات في Expectancy-performance theory)القيمة  -كالذم يعرؼ كذلؾ باسـ نظرية التكقع

كيشير فرـك إلى أف الدافعية ىي عممية اختيار مف بيف عدة أفضميات متاحة  .المجاؿ الصناعي كاإلدارم

كفي  .ىذا اليدؼتحقيقو عميو أف يختار سمككان معينان لتحقيؽ ى لإكيسعى  فالمرء الذم لديو ىدؼ معيف ،لمفرد

ـ بكزف كتقدير مدل تكقع كاحتماؿ تحقيؽ أنكاع معينة مف السمكؾ المرغكبىذه الحالة سيق ذا م ،ك ا تبيف أف كا 

سمككان معينان يتكقع نجاحو أكثر مف غيره، فإنو يتكقع أف يتـ اختيار ىذا السمكؾ مف قبؿ الشخص الساعي 

 (. 133ص  ،1997، عف حريـلتحقيؽ اليدؼ )

دافعية الفرد لمعمؿ يعتبر أداءه أمران تسبقو عممية مفاضمة بيف  فالنمكذج النظرم الذم قدمو فرـك لتفسير

، 2001، عف تشكافت)فسمكؾ الفرد مبني عمى اختيارات عقبلنية  ،عدة بدائؿ تجعؿ القياـ بالسمكؾ أك االمتناع عنو

 (. 43ص 
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 (Level of expectancy( كمستكل التكقع )Instrumentality( كالكسيمة )Valenceفرـك القيمة ) كيعتبر

 ،قّكة ميؿ الفرد كأفضميتو تجاه نتيجة معينة يعني معيار القيمةف ،لمعمؿمعايير أساسية ترتكز عمييا الدافعية 

كتككف القيمة  ،فيك درجة الجاذبية التي يعطييا الفرد لممكافأة، حيث يفضؿ الفرد تمؾ النتيجة عمى غيرىا

ـ تحقيقيا كتككف القيمة مساكية لصفر إذا كاف الفرد ىك يفّضؿ عدك  .لـ يفّضؿ الفرد مكافأة ماسالبة إذا 

 كىذه النتيجة تصبح ال قيمة ليا بالنسبة لمفرد كىك ال ييمو تحقيقيا. .ماحياديان بالنسبة لنتيجة 

بأف تحقيؽ نتيجة مف المستكل األّكؿ )األداء  مة إلى مدل قناعة الفرد كاعتقادهكيشير معيار الكسي

أما معيار التكقع فيشير إلى مدل تكقع الفرد  .لى تحقيؽ نتيجة مف المستكل الثانيكاإلنجاز المحقؽ( سيؤدم إ

بأف اإلقداـ عمى  ّكؿ( كمدل قناعة الفرد كاعتقادهبأف يؤدم جيده إلى اإلنجاز كاألداء )نتيجة المستكل األ

 (. 134، ص 1997، عف حريـ)سمكؾ معيف سيؤدم إلى تحقيؽ نتيجة معينة 

كالكسيمة تعني إدراؾ الفرد بأف تحقيؽ مستكل أداء جّيد سكؼ  .الفرد لمكافأة جيده فالقيمة تعني تقدير

 يؤدم إلى مكافأة كستككف دافعيتو مبنية عمى أساس الفعالية المدركة بيف فعؿ ما كمكافأة معينة. 

ماالت أما مستكل التكقع فيعني إدراؾ العبلقة بيف المجيكد الذم يعتقد الفرد بأنو قادر عمى بذلو كاحت

 (. 43، ص 2001 ،عف تشكافت)نجاحو انطبلقان مف تقديره لقدراتو 

 تعقيب عمى النظريات السابقة:-5

مف حيث بداية نشأتيا أك  لئلنجاز سكاءيظير مما تقدـ تنكع األطر النظرية المفسرة لمكضكع الدافعية 

 تجديدىا كظيكر نظريات جديدة حاكلت تفسير كجكد ىذا السمكؾ لدل األفراد.

تختمؼ باختبلؼ منطمقات الباحثيف الفكرية كاإلطار  لئلنجازإف النظريات التي تناكلت الدافع  -1

 النظرم المذيف يؤمنكف بو.

حيث قدـ صيغة جديدة لنظرية التحميؿ  لئلنجازكنقطة بداية في الدافع  "مكرام"جاءت أعماؿ  -2

كمف ثـ  لئلنجازالتنظير في الدافع  بتأصيؿ "أتكنسكف"ك "ماكميبلند"النفسي، ثـ ظيرت بعده كؿ مف أعماؿ 

 برزت تصكرات كنماذج نظرية جديدة ليما.
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 في السنكات القميمة الماضية. لئلنجازكما تجب اإلشارة إلى الدكر الياـ الذم تمعبو الدافعية  -3

 

 

 

 

 

 

 (159ص ،2018 خابط،)مف تصميـ  لإلنجازبعض األطر النظرية لمدافع  (12)شكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 لإلنجازأتكسوف في الدافع  -يمثؿ تصورات نظرية جديدة لنموذج ماكميالند(13) شكؿ 

 (159، ص2018، خابط)

 الفرؽ بيف الحاجة والحافز والباعث:ػ 6

ـ الحاجة ) -6-1 تشير الحاجات أك الحاجة إلى نقص عند انحراؼ الشركط البيكلكجية (: needمفيو

فمثبل الحاجة إلى الطعاـ تترجـ إلى دافع الجكع كما أف الحاجة لؤلصدقاء  .لبقاءاأك النفسية المؤدية لحفظ 

النظرٌة للدافع لالنجاز ألطرا بعض  

 نظرٌة فستنجر نظرٌة ماكلٌالند

 نظرٌة أتكسون
 نظرٌة باندورا

 نظرٌة موراي

 تصور أتكسون وبٌرش تصور هورنر

ر راٌنورتصو  تصور فورنور 

 نموذج فروم

 تصور بٌرش وآخرٌن تصور وٌنر

أتكسون فً الدافع لإلنجاز -تصورات ونماذج نظرٌة جدٌدة لنموذج ماكلٌالند  
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كما أف الحاجة كالدافع يستعجبلف لنفس الداللة  ،تصبح حافزا لبلنتماء فالحافز ىك حالة دافعية لمحاجة

 (.90، ص 2006، )عياصرة
يعكد الفرد لة مف عدـ التكازف ك حا إلىشيء معيف يؤدم  إلىكما تعني أيضا أنيا شعكر الفرد باالفتقاد 

 .(214ص ،2002، عدس) تكازنو في حالة تمبية تمؾ الحاجة إلى

فيي أيضا حالة مف النقص كاالفتقار كاالضطراب الجسمي كالنفسي كأف عدـ  "لككيا"ك "جابر"أما عف 

مف خصائص  ككثيرا .الحاجة إشباعيثير لدل الفرد نكعا مف التكتر كالضيؽ كال يزكؿ حتى يتـ إشباعيا 

 (.  26ص، 2006، جابر كلككيا) إشباعياالشخصية تتكقؼ عمى حاجات المرء كمدل 

عمى ذلؾ فإف الحاجة ىي نقطة البداية إلثارة دافعية الكائف الحي كالتي تحفز طاقتو كتدفعو في  كبناء

 (.87، ص 2000 ،خميفة ) االتجاه الذم يحقؽ إشباعيا

ـ الحافز: )-6-2 حافز بأنو كؿ شيء يحقؽ الحاجة كيقمؿ مف الدافع كيشير إلى يعرؼ ال (Driveمفيو

زيادة تكتر الفرد نتيجة كجكد حاجة غير مشبعة كىذا التكتر يجعمو مستعدا لمقياـ باستجابة خاصة نحك 

فالحصكؿ عمى الحافز يعيد التكازف النفسي كيقمؿ أك يبطؿ الدافع  .مكضكع معيف في البيئة الخارجية

فالحكافز  لنفس الغرض المفيكمافبط مفيـك الدافع بالحافز ككثيرا ما يستخدـ كقد ارت .)الحاجة(

(Incentives ىي مجمكعة مف العكامؿ كاألساليب التي تييئيا اإلدارة لمعامميف لتحثيـ عمى العمؿ كلتحرؾ )

 .(18، ص 2007، بني يكنس)قدراتيـ مما يزيد مف كفاءة أدائيـ عمى نحك أفضؿ 

القكل الفعمية  إثارةالحكافز ىي مجمكعة مف العكامؿ الخارجية القادرة عمى  أف "زكي حنكش"كيرل 

 (.214ص ،2002، عف عدس) المحركة كالمنتجة في الفرد كالتي تؤثر في سمككو كتصرفاتوك 

( الباعث بأنو يشير إلى محفزات البيئة W.E, Vinacke)يعرؼ "فيناؾ"  (:Incentiveالباعث )-6-3

 .تأسست ىذه الدافعية عمى أبعاد فسيكلكجية أك اجتماعية ى تنشيط دافعية األفراد سكاءمساعدة عمالخارجية ال

فيعد النجاح كالشيرة مف بكاعث الدافع  .الحكافز كالمكافآت المالية كالترقية كأمثمة ليذه البكاعث تصنؼك 
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كيترتب عمى ذلؾ  .لئلنجاز كفي ضكء ذلؾ فإف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيء معيف

 .طاقة الكائف الحي كيكجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ إلى الباعث )اليدؼ(يييئ أف ينشأ الدافع الذم 

أف الدافع يركز  حيثب .يقصد بيا قكة الميؿ السمككي أم اإلمكانية لمقياـ أك تكرار السمكؾالعادة: -6-4

بالتالي يمكف اعتبار الدافع نكعا  ،ا العادةبشكؿ خاص عمى الدرجة الفعمية لمقدار الطاقة التي تنطكم عميي

 (. 56ص الباركدم،) فعاال مف العادات أك متعمما يتسـ بالفعالية

تكضح المفاىيـ السالفة الذكر العبلقة التي تربطيا بمفيـك الدافعية فالحاجة تمثؿ االنطبلقة األكلى   

إلى الطعاـ يدفع الفرد إلشباع ىذه الحاجة كالبحث فالحاجة  ،لئلثارة الدافعية أك نقطة البداية إلثارة الدافعية

أما الدافع كالحافز يستخدماف لنفس الغرض إذ يعبراف عف الحاجة كنكعيا أم )الحاجات  .عف الطعاـ

كيشيراف إلى الطاقة كالجيد المبذكؿ مف قبؿ الفرد لتحقيؽ اليدؼ أك الباعث كالذم  ،الفيزيكلكجية، االجتماعية(

شباع الحاجةنجده في نياية دكر  كبذلؾ يعيد التكازف النفسي  ،ة الدافعية كعند تحقيؽ اليدؼ يتـ خفض التكتر كا 

 كالجسدم لمفرد كتزداد قكة الدافعية كاستمرارىا حسب الحاجة.

 مفيوـ الرغبة:-3

كرغبة الطالب في دراسة مكاد دراسية معينة كالرغبة ال  ،صد بيا الميؿ نحك شخص أك شيء معيفقن

دراؾنقص كافتقار كما ىك الشأف في الحاجة، بؿ تنشأ مف تفكير ك  تنشأ مف حالة كالحاجة  .األشياء المرغكبة ا 

 (.34ص، 2006 ،جابر كلككيا)تجنب األلـ كالتكتر في حيف أف الرغبة تستيدؼ التماس المذة  إلىتستيدؼ 

 مفيوـ الغريزة:-4

أن  إلىري نفسً جسمً ٌدفع الفرد ( أن الغرٌزة هً استعداد فطmac dougall)ٌرى ماك دوجال        

 ،6002 ،عن معمر) بانفعال ثم ٌسلك نحوها سلوكا معٌنا إزائهاأشٌاء من نوع معٌن وٌشعر  إلىٌدرك وٌنتبه 

 .(00ص
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 الدافعية لإلنجاز مكّوف متعدد األبعاد: -7

 ة كبيرة منياإف المتتبع لمبحكث كالدراسات التي تناكلت الدافعية لئلنجاز سكؼ يبلحظ أف مجمكع

( Watson,1974( ككاطسكف )Fairchild,1967فايرشمد )اعتبرتيا تككينان أحادم البعد مثؿ دراسات 

في حيف مجمكعة أخرل مف (، Roberts,1984( كركبرتس )Lawhorn,1973( كلكىكرف )johnson,1977كجكنسكف)

التي ( Guilford,1959اسة جيمفكرد )الدراسات اعتبرت الدافعية لئلنجاز مكّكف مركب كمتعدد األبعاد مثؿ در 

( التي Mitchell,1961أكضحت أف دافعية اإلنجاز تككيف مركب يتضمف أكثر مف عامؿ، كدراسة ميتشؿ )

 عامؿ تحقيؽ رغبة اإلنجازك  أسفرت نتائجيا عف كجكد خمسة عكامؿ ىي: عامؿ اإلنجاز األكاديمي كاالقتدار

كأشارت لئلنجاز. ؿ الرضا عف الذات كعامؿ الضغط الخارجي عامك  عامؿ الدافع اإلنجاز غير األكاديميك 

مستكل ك  إلى أف الدافعية لئلنجاز تتكّكف مف: مستكل الطمكح التربكم( Blair & al,1962دارسة بمير كآخركف )

ىرمانز كدراسة  .(120/121، ص عف مكسىالذاتية كالحاجة إلى التقبؿ االجتماعي )الدافعية ك  الطمكح الميني

(Hermans,1970 التي حصرت جميع مظاىر الدافع لئلنجاز ثـ اختار منيا عشرة بناء عمى ما أكدتو )

المثابرة ك  سمكؾ تقبؿ المخاطرةك  : مستكل الطمكحكتتمّثؿ ىذه الجكانب في المستكيات التالية .الدراسات السابقة

دراؾ الزمفك  االجتماعي الحراؾك  كتكتر العمؿ أك الميمة سمكؾ ك  ؿ اختيار الرفيؽالتكجو نحك المستقبك  ا 

عف كجكد ( Jackson & al.,1976جاكسكف كآخركف)لدراسة  العامميكأسفر التحميؿ  .التعرؼ كسمكؾ اإلنجاز

التممؾ كاإلنجاز ك  المكانة بيف الخبراءك  ستة عكامؿ تتعمؽ بالدافعية لئلنجاز ىي: المكانة بيف األنداد

 . بالتميزالتنافسية كاالىتماـ ك  باالستقبللية

إلى كجكد عكامؿ دافعية اإلنجاز تتعمؽ بعينة الذككر كىي: األمؿ ( Latta,1978تكصمت دراسة الطا)ك 

العكامؿ التي تتعمؽ بعينة اإلناث  حدد في النجاح كالخكؼ مف الفشؿ كتفضيؿ مكاقؼ تكجو اإلنجاز. في حيف

، )عف مكسىمتعة في أقصى مداىا ىي: األمؿ في النجاح كالخكؼ مف الفشؿ كاتجاه التمذذ بالحياة حينما تككف ال

 (.121، ص 1994
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فرعية  إلى كجكد ثبلثة دكافع-( مف خبلؿ استقرائو لمدراسات السابقة1978كتكصؿ محمكد عبد القادر)

عف خميفة، )كالتحمؿ مف أجؿ الكصكؿ لميدؼ  كالنجاح بالمثابرة عمى بذؿ الجيد لئلنجاز ىي: الطمكح العاـ

 (.93/94، ص 2000
إلى كجكد خمسة عشر عامبلن ذات  (Mehrabian& Bank,1978ة ميربياف كبانؾ )كتكصمت دراس

التشعبات العالية مف أىميا: المثالية في العمؿ، جدية العمؿ، التنافس، المثابرة، الطمكح، التضحية مف أجؿ 

ـ الدافعية لئلنجاز إلى مكّكنات داخمية كالتي تعني اال( Jerath,1981كقاـ جيراث ) ،العمؿ ىتماـ بتحقيؽ بتقسي

معايير االمتياز، كمكّكنات خارجية كالتي يقصد منيا االىتماـ بالنجاح في المكاقؼ التنافسية مع اآلخريف 

 (.228، ص 1994، عف مكسى)كالتقدير االجتماعي 

 تعبر عف الدافعية لئلنجاز ىي: الطمكح سماتعشر ( إلى كجكد 1981كتكصؿ زكريا الشربيني )

عف خميفة، ) المكانة كالجرأة االجتماعيةك  التفاؤؿك  الفطنةك  الحيكيةك  اإلتقافك  قدر النفسك  ؿاالستقبلك  المثابرةك 

  (.93، ص 2000

( عف كجكد ثمانية عشر مظيران لدافعية اإلنجاز منيا: 1983ككشفت دراسة صفاء األعسر كآخريف )

 الخكؼ مف الفشؿك  يؿ اإليجابيقمؽ التحصك  االستجابة لمنجاح كالفشؿك  احتراـ الذاتك  االستقبلؿك  المثابرة

 ،عف الصباح)كالتقبؿ االجتماعي  التكجو نحك المستقبؿك  التعاطؼ الكالدمك  كجية الضبطك  التكجو نحك العمؿك 

 (.21، ص 1997

أف الدافعية لئلنجاز تتضمف األبعاد التالية: التغمب عمى ( Goldenson,1984كيرل جكلدنسكف )

الميؿ إلى كضع مستكيات مرتفعة في األداء ك  مى التحديات الصعبةالنضاؿ مف أجؿ السيطرة عك  العقبات

 (.            87، ص 1993 ،عف زكرم)العمؿ بمكاظبة شديدة كمثابرة مستمرة ك  السعي نحك تحقيقياك 

( عف كجكد العكامؿ التالية: عامؿ االمتياز، 1985كأسفرت نتائج دراسة رشاد عبد العزيز مكسى)

 (. 121، ص 1994 ،عف مكسى)المثابرة  عامؿ التنافسية، كعامؿ

ركز مك  أف الدافعية لمنجاح تتككف مف ثبلثة أبعاد ىي: الحاجة لمنجاح (Forner,1987كتكصمت دراسة )

 التحكـ كالتكجو الزمني.           
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إلى أف الدافعية لئلنجاز ( Hughes, Redfield & Martray,1989كمرترام ) كريدفمد كتشير دراسة ىيكقز

ثابرة عمى األعماؿ التي شرع لماك  منيا: االىتماـ بالنجاح بالدراسةعامبلن 12ـ متعدد األبعاد يتكّكف مف مفيك 

 .(in Reuchlin, 1991, p 119) كاختيار الرفاؽ مف بيف التبلميذ المجتيديف لمدراسةاالستعداد ك فييا 

ألبعاد أك العكامؿ المكّكنة اكيرل بعض الباحثيف أف نظرية الدافعية لئلنجاز الحديثة ىي تحديد كؿ  

ـك يتكّكف مف عكامؿ لئلنجاز مفيالدافعية  طالما كأفّ  دكات المكضكعية المناسبة لقياسياثـ تصميـ األ ،ليا

 كعكامؿ أخرل اجتماعية. بالمكقؼ ذاتوعكامؿ ك بالفرد تتعمؽ 

 الصفات المميزة لذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة: -8

أنيـ يممككف الثقة بالنفس كيميمكف إلى تفضيؿ المسؤكلية الفردية بمرتفعة دافعية اإلنجاز ال ميتسـ ذك 

( الكارد في 1988صفاء األعسر)ذكرت . كفي نفس السياؽ كتفضيؿ المعرفة المفصمة بنتائج أعماليـ

 ( أف مف ممّيزات ذكم الدافعية المرتفعة لئلنجاز األكاديمي ما يمي:34، ص2013 ،الصبحية)

 القدرة عمى تحديد اليدؼ.–3القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية. –2ؿ كالتمّيز فيو. اإلتقاف في العم-1

 المصاعبالقدرة عمى تعدم –6القدرة عمى التنافس مع الذات. –5القدرة عمى استكشاؼ البيئة. -4

 القدرة عمى التخطيط لتحقيؽ اليدؼ. -7

( إلى أف ذكم الدافعية المرتفعة 34ص ، 2006 ،مجدمك) (51، ص2004 ،بكدخيميالكارد في ) "ماكميبلند"كتكصؿ 

 لئلنجاز يتمّيزكف بالصفات التالية:

 درجة المخاطرة لدل األفراد ذكم الدافع لئلنجاز العالي معتدلة إلى حد كبير.  -1

 تفضيؿ المياـ التي تقدـ العائد الفكرم عف نتائج األعماؿ. -2

 مادم مف إنجاز العمؿ. االىتماـ بأداء العمؿ في حد ذاتو، أكثر مف االىتماـ بأّم عائد -3

 التمتع بقدر كبير مف ثقة بالنفس كالتي تعني القدرة الخاصة عمى حؿ المشكبلت. -4

 تفضيؿ المياـ التي تحدث فييا تغيرات دائمة كتحديات مستمرة. -5

 ميؿ إلى تفضيؿ المياـ التي تتطمب المبادرة الشخصية، كالقدرة عمى اإلبداع. -6
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 الفرد في بعض المياـ إلى إصرار كبير عمى بمكغ األىداؼ. القدرة عمى تحكيؿ الفشؿ الذم يعترم -7

 الميؿ إلى بذؿ محاكالت جادة لمكصكؿ إلى قدر مف النجاح في الكثير مف المكاقؼ. -8

 الميؿ إلى تحمؿ المسؤكلية الفردية، كتفضيؿ المعرفة المفصمة بنتائج المياـ. -9

 المقاكمة لمضغط االجتماعي الخارجي. -10

 ( فإف ذكم الدافعية المرتفعة لئلنجاز يتمّيزكف بالصفات التالية:31، ص2015 ،الساكركنقبلن عف )

 التخطيط لممستقبؿ بحرص االىتماـ بكضع البدائؿ كدراستيا.-2 ،الثقة بالنفس كاالعتزاز بالذات-1

االىتماـ بالتفّكؽ مف أجؿ التفّكؽ ذاتو كليس مف أجؿ العائد منو أك مف الفائدة –4 ،التغمب عمى العقبات–3

 مناقشة اآلخريف كمحاكلة التفّكؽ عمييـ.-6،االىتماـ بالمسؤكلية كااللتزاـ بيا–5 ،التي تترتب عنو

مقاكمة الضغكط االجتماعية التي قد يتعرضكف –8 ،السيكلة في كضع األىداؼ كتحديدىا كالتخطيط ليا–7

الثقة في - 11،طة بالنجاحاإلقداـ عمى المياـ المرتب-10 ،القدرة عمى تكليد حمكؿ جديدة لممشكبلت-9 ،ليا

 مكاصمة الجيد كالسعي عندما تككف المياـ صعبة.-12،القدرات كالميارات العالية

 العمؿ بقدر كبير مف الحماس لبلعتقاد بأف النتائج تتحقؽ في ضكء الجيد المبذكؿ.–13

 : الدافعية لإلنجاز والفروؽ بيف الذكور واإلناث -9

يف الذككر كاإلناث في الدافعية لئلنجاز يمكف تقسيميا إلى مف الدراسات التي تناكلت الفركؽ ب

 مجمكعتيف:

كتشمؿ الدراسات التي أسفرت نتائجيا عف كجكد فركؽ دالة في الدافعية لئلنجاز  المجموعة األولى:-أ

 بيف الذككر كاإلناث كىي:

ككر عنو عند بينت نتائجيا أف دافعية اإلنجاز تختمؼ عند الذ (Mehrabian,1968) دراسة ميربياف-

 (.121، ص2009 ،عف صرداكم)اإلناث في معايير معينة مثؿ: االستقبلؿ كاالكتفاء الذاتي 

بينت نتائجيا أف اإلناث يتكقعف درجات منخفضة في دافعية اإلنجاز ( Crandall,1969) دراسة كرنداؿ-

 (. 319ص ،2011، عف صرداكمعف الذككر، كأف الذككر ىـ أكثر تقييمان لنجاحيـ عف اإلناث )
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كشفت أف الذككر أكثر قدرة في الدافعية لئلنجاز مف ( Deaux& Taynor,1973دراسة ديك كتاينكر )-

 (.382، ص2009 ،عف صرداكم)اإلناث 

تكصمت نتائجيا بعد مسح نفسي مستفيض أف ( Mc coby& Jacklin,1974دراسة ماككبي كجاكميف ) -

 ،عف صرداكم)المكانية -اىقات في الحساب كالقدرات البصريةالمراىقيف الذككر أكثر دافعا لئلنجاز مف المر 

 .(320، ص2011

أشارت إلى أف الدافعية لئلنجاز كالنجاح في المياـ يقترف أداؤىما  (Hoffman,1974) دراسة ىكفماف-

 .نخفض عند اإلناث في صكرة تكقعات منخفضة الحتماالت النجاحتكالدافعية لئلنجاز  .عادة بجنس الذكر

كىذا  .في حيف تركز اإلناث عمى العائد السمبي منو كىك الفشؿ .ر يركزكف عمى العائد االيجابي لمنجاحكالذكك 

 (.47، ص2000 ،عف خميفة)ما يؤدم إلى خفض تكقعات النجاح لدييف 

بينت أف اإلناث تتكقعف درجات منخفضة في  (Bar-Tal & Frieze,1977)طاؿ كفريز -دراسة بار-

 (.121، ص2009عف صرداكم )الذككر الدافعية لئلنجاز عف 

تكصمت نتائجيا إلى أف الذككر أكثر دافعية  (King & Newcomb,1977دراسة كينغ كنيككمب )- 

 (.121، ص2009عف صرداكم)لئلنجاز كتقكيمان لنجاحيـ مف اإلناث 

ض تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف في بع (Chandler & al,.1979دراسة شندلر كآخريف )-

 (.320ص  2011عف صرداكم )(  Hermans,1970) مظاىر الدافعية لئلنجاز العشرة التي ذكرىا ىرمانز

كشفت نتائجيا أف الذككر أكثر دافعية لئلنجاز عف اإلناث ( Blumen& al, 1980دراسة بمكمف كآخريف )-

 (.122، ص2009 ،عف صرداكم)

لذككر أكثر دافعية لئلنجاز، كذلؾ يعكد إلى بينت نتائجيا أف ا (Nicholis,1980) دراسة نيككليس- 

 (.122، ص2009 ،عف صرداكم)مفيـك الذات المرتفع لدل الذككر بالمقارنة إلى اإلناث 

( أظيرت انخفاض الدافعية لئلنجاز لدل اإلناث بالمقارنة إلى الذككر Ember,1981) دراسة أمبر- 

ي إلى انخفاض القدرة عمى حيث يؤدم التكتر العالكالسبب في ذلؾ ىك معايشة اإلناث الصراع في األدكار، 
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كيرجع ارتفاع درجة التكتر عند اإلناث إلى  .كالمثابرة كالحماس كتحقيؽ الذات اإلنجاز كمستكل الطمكح

 (.48، ص2000 ،عف خميفة)اإلحساس باليامشية كالضغكط االجتماعية 

إلى كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف تكصمت نتائجيا ( Lipman& Blumen,1983كبمكمف ) دراسة ليبماف-

ألف التنشئة االجتماعية في المجتمع األمريكي تشجع الذككر عمى إنماء  ي الدافعية لئلنجاز لصالح الذككرف

 (. 383، ص2009 ، عف صرداكم) الدافعية لئلنجاز كبعض الميارات المعرفية بالمقارنة إلى اإلناث

 لئلنجازجيا إلى كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستكيات الدافع مكسى أشارت نتائ الفتاح عبد دراسة فاركؽ-

 (.57، ص 2012، عف حمرم)لصالح الذككر 

( أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في متغير الدافعية 1990دراسة قطامي ) -

 (. 142، ص 2007عف بني يكنس، )لئلنجاز كلصالح الذككر 

( كشفت نتائجيا عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في دافعية 2013الـ الحضيرم )دراسة ربيعة عمر س-

 (. 2013الحضيرم، )اإلنجاز تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث 

كتشمؿ الدراسات التي تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ في الدافعية لئلنجاز  المجموعة الثانية:-ب

 بيف الجنسيف كىي: 

كساد كلينكر كشافر كدكنيفانت  (Tressemer,1976) دراسات تريسمر -

(Saad,Lenauer,Shaver&Dunivant,1978) كفكف كبراكف  كفمكارسكنك(Fulkerson,fun& Brown,1983 )

 (.381ص، 2009 ،عف صرداكم)التي أسفرت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث 

محمد ك ( 1988صبلح أبك ناىية ) رشاد عبد العزيز مكسىك ( 1988مصطفى تركي )دراسات  -

مايسة النياؿ ك أحمد عبد الخالؽ ك ( 1990سيد الطكاب )ك ( 1990فتحي الزيات )ك ( 1989إسماعيؿ )

(1991 ،)(Patric&Zuckerman 1977, Flukersonent al, 1983, Batha,1971)  التي تكصمت إلى عدـ

 (.48، ص 2000 ،فةعف خمي)كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الدافعية لئلنجاز 
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دراسة خمؼ غازم الحربي كشفت نتائجيا عف عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات الذككر  -

 (.94، ص 2012 ،الحربي) لئلنجازكدرجات اإلناث في الدافعية 

( تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في 1996دراسة اليمسا ) -

 (.141، ص 2007ف بني يكنس، ع)دافع اإلنجاز 

 لئلنجازكشفت عمى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الدافعية Willke, 2004) كيمؾ ) دراسة -

 (.55، ص2011، عف بركات ككفاح)

في  الذككر كاإلناث بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى تكصمت ((2012قدكرم  دراسة -

 (.104، ص 2012 ،قدكرم) لئلنجاز الدافعية

 يةالدافعالفركؽ بيف الذككر كاالناث في في الدراسات السابقة العربية كاألجنبية  ىذه بعد االطبلع عمى

أف الدراسات التي تناكلت الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في الدافعية لئلنجاز كانت نتائجيا تكصمنا الى لئلنجاز 

كتارة أخرل لصالح  دالة تارة لصالح الذككرجكد فركؽ حيث أف مجمكعة منيا أثبتت نتائجيا ك  ،متناقضة

 كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث.  مجمكعة أخرل أسفرت نتائجيا عف عدـ أفّ  في حيف .اإلناث

 مظاىر الدافع إلى اإلنجاز وخصائص المنجزيف:-10 

 " مظاىر الدافع إلى اإلنجاز فيما يمي:1938يحدد "مكرام 

كأداء  ،الفيزيقية أك الكائنات البشرية أك األفكار كتنظيميا التحكـ في المكضكعاتك صعب تحقيؽ شيء 

منافسة اآلخريف ك التغمب عمى العقبات التفكؽ عمى الذات ك ذلؾ بأكبر قدر ممكف مف السرعة كاالستقبللية 

 زيادة تقدير الذات عف طريؽ الممارسة الناجحة لمقدرة.ك كالتفكؽ عمييـ 

 لى اإلنجاز فيما يمي:( مظاىر الدافع إ1964) "إتكنسكف"كيحدد 

مستكل الدافعية أك الحماس لمعمؿ كبذؿ الجيد في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ كالشعكر بالفخر عند النجاح  -1

 كالخجؿ عند الفشؿ.
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حدكث النجاح أك الفشؿ كقيمة النجاح ذاتو أك المترتبات الناجمة عف باحتمالية تكقعات الفرد المتعمقة -2

 النجاح أك الفشؿ.

عددا مف المعايير  (R.N. Harber et R.Alpert( )1986ألبرت'' ) "، ىاربر''، ر"رنكيذكر كؿ مف 

 لمدافع إلى اإلنجاز كىي:

 العناية بالمستقبؿ كاالنشغاؿ بأنكاع مف األداء المتصمة بو.-1

 تجنب أداء أعماؿ منخفضة المستكل.-2

 محاكلة النجاح خاصة في المناسبات.-3

 كالفيـ. محاكلة الحصكؿ عمى المعمكمات-4

 تحقيؽ الشخص لمعاييره الخاصة لمجكدة كاالمتياز.-5

 االىتماـ بإنجاز أعماؿ تتسـ بالتفرد كاإلبداعية.-6

المثابرة، ك  عشر مظيرا لمدافع إلى االنجاز ىي: الطمكح أحد( 1981كيذكر "زكريا الشربيني" )

 كالجرأة االجتماعية. المكانةك التفاؤؿ ك الفطنة ك الحيكية ك اإلتقاف ك قدر النفس ك االستقبلؿ ك 

اإلنجاز  ( أف ىناؾ ثمانية عشرا مظيرا لمدافعية إلى1983كبينت دراسة "صفاء األعسر كآخركف" )

كجية مثير ك  ،القمؽ المعكؽك الخكؼ مف الفشؿ ك التعاطؼ الكالدم ك  ،كجية الضبطك  منيا: التكجو إلى العمؿ

االستجابة لمنجاح كالفشؿ  احتراـ الذاتك  ،االستقبلؿالمثابرة ك التحصيؿ اإليجابي ك التقبؿ االجتماعي ك السمكؾ 

 (.64/65ص  2012، معمرية)التحكـ في البيئة ك االستغراؽ في العمؿ ك التكجو نحك المستقبؿ ك 

سمكؾ ك  مظاىر الدافع في عشرة جكانب كىي: مستكل الطمكح( Hermans 1970)كحدد "ىيرمانز"  

التكجو نحك المستقبؿ ك  ،تكتر العمؿ أك الميمة إدراؾ الزمفك المثابرة  ،تقبؿ المخاطرة كالحراؾ االجتماعي

 (.176، ص 2007 ،بني يكنس) كاختيار الرفيؽ أك سمكؾ التعرؼ كسمكؾ اإلنجاز

 ،الدافع إلى اإلنجازكفي الدراسات المقارنة التي أجريت حكؿ مرتفعي الدافع إلى اإلنجاز كمنخفضي 

الذيف حصمكا عمى درجات عالية في الدافع إلى اإلنجاز ينتمكف تظير إحدل الدراسات أف الذككر األمريكييف 
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كأثبتت الدراسة أف لدييـ ذاكرة أفضؿ عف  .إلى الطبقة الكسطى أكثر مف انتمائيـ إلى الطبقتيف الدنيا كالعميا

نشاطا  كما أنيـ أكثر .كىـ أكثر قابمية لمتطكع كأفراد ألداء االختبارات النفسية ،بعداألعماؿ الذم لـ تستكمؿ 

في المدرسة كفي الجامعة كفي البيئة كيختاركف الخبراء بدال مف األصدقاء رفاقا في العمؿ كىـ أكثر مقاكمة 

كيستمتعكف  .كال يستطيعكف إعطاء تقارير دقيقة عف اىتماماتيـ الداخمية باإلنجاز ،االجتماعيةلمضغكط 

 كليس المكاقؼ التي ترتكز عمى الخطأ. اصةؼ التي تتكقؼ عمى قدراتيـ الخبالمخاطرة المعتدلة في المكاق

رتفعي عددا مف سمات كخصائص م( R.DeCharmis , others 1976) كيذكر" دم تشارمس كآخركف"

رة كالميؿ إلى المتكسط كتحمؿ المسؤكلية نحك العمؿ كحب المخاط اإلنجاز تتمثؿ في االلتزاـ كالثقة بالنفس

 كتقدير الكقت. عمؿ كاستعماؿ الميارات كالحرصمنيا كالتخطيط بتعقؿ كتقييـ التقدـ في ال

 .الشخص مرتفع الدافع إلى اإلنجاز بأنو يتصؼ باالىتماـ بما ينجز (S. Ball 1977كيحدد "س. باؿ" )

الخبراء كشركاء يختار ك  .يسعى إلى االمتياز كقيمة في حد ذاتو كليس مف أجؿ المكافأة التي يجمبيا التفكؽك 

كيتميز  .كيرغب في السيطرة عمى مصيره بدال مف ترؾ األمكر لمصدفة أك الحظفي العمؿ كليس األصدقاء 

كيحدد أىدافو بعناية . لؤلمكر كخبرتو دكف االعتماد عمى آراء اآلخريفبإصدار أحكاـ مستقمة بناء عمى تقييمو 

ر كيختار المخاطرة المتكسطة بحيث يككف مصي .بعد أف يفحص احتماالت النجاح لمجمكعة مف البدائؿ

ييتـ بالمستقبؿ المتكسط أك البعيد كيفضؿ المكافآت الكبيرة في المستقبؿ عمى . ك جيكده بيف النجاح كالفشؿ

 المكافآت المادية الصغيرة.

مجمكعة مف   () (1984E. Johnson et D. MC lelland)"ماكميبلند"ك إ.جكنسكف"''كيضع كؿ مف 

جادة العمؿ باستمرارالخصائص لمرتفعي الدافع إلى اإلنجاز ىي: الثقة بق  درة الذات عمى تحقيؽ اليدؼ كا 

كضع أىداؼ ك كراىية اإلىدار ك حب اإلنجاز ك تخيؿ مشاعر النجاح كالفشؿ ك  الشعكر بالمسؤكلية إزاء العمؿك 

معرفة كيفية الحصكؿ المساعدة ك تبرير العكائؽ كالصعكبات عقبلنيا ك التخطيط بعناية ك ممكنة التحقيؽ 

 (.68ص  ،2012، معمرية)احتراـ الكقت ك التقدـ في العمؿ استعماؿ الميارات  كاستغبلليا فحص كتقييـ
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 قياس دافعية االنجاز:  -11

 (TAT)تقاس دافعية االنجاز بأسمكبيف كىما المقاييس اإلسقاطية كالمتمثمة في اختبار تفيـ المكضكع 

السمكؾ كدراسة حالة كمقاييس  كالمقاييس السيككمترية أك المكضكعية إضافة إلى أساليب أخرل مثؿ مبلحظة

 التقرير الذاتي.

 المقاييس اإلسقاطية:   -11-1

مككف مف أربع صكر تـ اشتقاؽ بعضيا مف اختبار  لئلنجازقاـ ''ماكميبلند'' بإعداد اختبار لقياس الدافع    

'ماكميبلند'' ، أما البعض اآلخر فقاـ '(1938)عاـ  (H. Murray)الذم أعده ''مكرام''  (TAT)تفيـ المكضكع 

 (.99، ص2000 ،خميفة) لئلنجازبتصميمو لقياس الدافع 

كفي ىذا االختبار يتـ عرض كؿ صكرة مف الصكر عمى شاشة لمدة عشريف ثانية أماـ المبحكث ثـ 

 يطمب منو بعد العرض كتابة قصة تعطى أربعة أسئمة لكؿ صكرة كتتمثؿ األسئمة فيما يمي: 

 ماذا يحدث؟ مف ىـ األشخاص؟-1

 ما الذم أدل إلى ىذا المكقؼ؟ -2

 ما محكر التفكير؟ كما المطمكب عممو؟ كمف الذم يقـك بيذا العمؿ؟ -3

 ماذا يحدث؟ كما الذم يجب عممو؟ -4

كيستكمؿ عناصر القصة  ،ثـ يقـك المبحكث باإلجابة عمى ىذه األسئمة األربعة بالنسبة لكؿ صكرة

كيرتبط ىذا  ،غرؽ مدة إجراء االختبار حكالي عشريف دقيقةكتست ،الكاحدة في مدة ال تزيد عف أربع دقائؽ

االختبار أساسا بالتخيؿ اإلبداعي، كيتـ تخيؿ القصة أك نكاتج الخياؿ لنكع معيف مف المحتكل في ضكء ما 

 .لئلنجازيمكف أف يشير إلى الدافع 

في ضكء  French Test of Insight)(FTI)بعد ذلؾ قامت الباحثة ''فرنش'' بكضع مقياس االستبصار 

تصكر ''ماكميبلند'' لتقدير صكر كتخيبلت االنجاز حيث كضعت جمبل مفيدة تصؼ أنماطا متعددة مف 

السمكؾ يستجيب ليا المبحكث باستجابة لفظية اسقاطية عند تفسيره لممكاقؼ السمككية التي يشتمؿ عمييا البند 
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ـ كضع نظاـ تصحيح ىذا االختبار حيث يمكف است كالدافع  لئلنجازخدامو لقياس كؿ مف الدافع أك العبارة، كت

 لمتكاد. 

 كما قاـ الباحث ''أرنسكف'' بكضع اختبار التعبير عف طريؽ الرسـ 

(A.G.E.T) (Aronson Graphic Expression Test)  خميفة، ) عند األطفاؿ لئلنجازكذلؾ لقياس الدافع

 .(95، ص2000

السيككمترية مف حيث معامبلت الثبات كمحكات  لكف يعاب عمى أف ىذه المقاييس انخفاض كفاءتيا

الصدؽ المستخدمة فييا، كما أف طريقة تصحيحيا تحتاج إلى كقت كبير كتتسـ بالذاتية لذلؾ ابتعد الباحثكف 

عداد أدكات أخرل أكثر مكضكعية لقياس الدافع   لئلنجازعف الطرؽ االسقاطية كبدأ التفكير في تصميـ كا 

 .(100، ، ص2000 ،)خميفة

 المقاييس الموضوعية: -11-2

 لئلنجازبعضيا أعد لقياس الدافع  ،لئلنجازقاـ الباحثكف بإعداد المقاييس المكضكعية لقياس الدافع 

لدل  لئلنجازكبعضيا صمـ لقياس الدافع  ،(Kukla)(، 1970) (Weiner)لدل األطفاؿ مثؿ مقياس ''كينر'' 

 (Lynn 1969)، كمقياس ''ليف'' (Mehrabium 1968) لئلنجازالكبار مثؿ مقياس ''ميربياف'' عف الميؿ 

 ،خميفة) كلقد استعمؿ المقياس األخير في الكثير مف الدراسات العربية، (Hermans 1970)كمقياس ''ىرمانز'' 

 ( كىك المقياس الذم اعتمدتو الباحثة في دراستيا بعد تكييفو عمى البيئة الجزائرية.000، ص6000
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 عية أساليب عديدة منيا:كلممقاييس المكضك 

ـ ىذا األسمكب عمى أساس افتراض أف الكائف الحي يثار لديو أكثر مف دافع في  أسموب التفضيؿ: - يقك

فذلؾ يعني أف الدافع المفضؿ ىك  ،فقط فالدافعينفس الكقت كبالتالي إذا ما أتيحت لو فرصة إشباع أحد 

  .األكثر إلحاحا

يقـك ىذا األسمكب عمى افتراض كجكد عبلقة إيجابية بيف  مة:أسموب معدؿ أداء األفعاؿ المتعم -

االستجابة المتعممة كدرجة دافعية الكائف الحي كقياس قكة االستجابة المتعممة كسرعتا )الفترة الزمنية التي 

 تستغرؽ بيف صدكر التنبيو كبداية االستجابة(.

 مالحظة السموؾ ودراسة حالة: -11-3

حظة الطريقة التي يسمؾ بيا األشخاص في مكاقؼ عديدة في حياتيـ يعتمد ىذا األسمكب عمى مبل

 إلييـ.الفعمية، ككيفية مكاجيتيـ لمتطمبات حياتيـ كأىـ الدكافع التي تثير اىتماماتيـ كأىمية كؿ منيا بالنسبة 

 يستخدمكنولكف لنا أف نبيف مدل الصعكبة العممية ليذا األسمكب كالمشقة التي يمكف أف تكاجو الباحثيف الذيف 

 .(95، ص6002 ،غبارم)

 مقاييس التقرير الذاتي: -11-4

كىي أكسع المقاييس انتشارا أىميا مقياس اختبارات الشخصية، يطمب مف األشخاص اإلجابة عمى 

 دكافع محددة كىناؾ اختبارات معركفة في ىذا الميداف لقياس الدافعية العامة منيا: 

 ''جيمفكرد'' لمشخصية.  اختبار الدافعية العامة مف بطارية -أ

 لمدافعية.  (Lynn)اختبار ''ليف''  -ب

 . (Edwards)''إدكاردز'' ل اختبار التفصيبلت الشخصية  -ج

يختار المبحكث عبارة كاحدة مف  (Murray)( حاجة مف حاجات ''مكرام'' 16يتككف ىذا االختبار مف )

 لحاحا بالنسبة لو. عبارتيف كؿ منيا يعبر عف حاجة معينة كالتي تمثؿ األكثر إ
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كما تكجد بعض االختبارات التي تقيس دكافع محددة نذكر منيا ما يمي كىي جميعيا مف بطارية 

 كاليفكرنيا لمشخصية: 

 . لئلنجازاختبار الدافعية  -أ
 اختبار الدافعية لبلستقبلؿ.  -ب
 اختبار السيطرة. - ث
 خالصة:

بارزةن مف بيف المكضكعات التي تناكليا عمماء أخذت الدافعية عامة كالدافعية لئلنجاز خاصة مكانةن 

ا مف أكثر المكاضيع التي حظيت تكأصبح ،كقد استقطبا اىتماـ العديد مف الباحثيف .النفس قديمان كحديثان 

 عمـ نفس العمؿ كالتنظيـ.ك عمـ النفس المدرسي ك بالبحث كالدراسة في عمـ نفس الشخصية 

ة التعريؼ كالتحميؿ كتعدد كتنكع األطر النظرية التي كيبلحظ عمى مفيـك الدافعية لئلنجاز صعكب

كاختبلؼ  كىذا يعكد إلى اختبلؼ منطمقات الباحثيف الفكرية كاإلطار النظرم الذم ينتمكف إليو .تناكلتو

 نظرتيـ لئلنساف كالسمكؾ اإلنساني كاختبلؼ مبادئ كأسس المدارس السيككلكجية التي ينتمكف إلييا. 

ر اىتماـ الباحثة الذم ساىـ كبشكؿ كبير في مس القطاع التربكم كالذم يخدـ كأف المقياس الذم أثا

ىك  مكضكعيا بعد بحثيا كتعمقيا في الدافعية لئلنجاز كالذم ىك الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز

كؽ، المتككف مف خمسة أبعاد )الشعكر بالمسؤكلية السعي نحك التف 2006"عبد المطيؼ محمد خميفة "مقياس 

المثابرة، الشعكر بأىمية الزمف كالتخطيط لممستقبؿ( الذم يخدـ الفئة المستيدفة كىـ مستشارم التكجيو 

 كىذا ما دفعيا الختياره.    بعد تكييفو عمى البيئة الجزائرية كاإلرشاد المدرسي كالميني 
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    تمييد:

كذلؾ في جميع األنظمة  ،يعد التكجيو كاإلرشاد المدرسي في قطاع التربية كالتعميـ نشاطا تربكيا ىاما 

ييدؼ إلى تكيؼ النشاط التربكم لمتمميذ كفقا لمقدرات الفردية لمتبلميذ  ففي الجزائر .التربكية في العالـ

  .(176ص ،2001 ،كزارة التربية الكطنية)كمتطمبات التخطيط المدرسي كحاجات النشاط الكطني 

 كاالجتماعية.لمدرسة ضركرة حتمية البد منيا مف أجؿ نجاحو في حياتو المينية ابإف مركر الطفؿ 

 مديرك  مفتشك كالتربكية مف )معمـ  التعميميةكأطراؼ بالمدرسة ترافقو في حياتو العممية  كلذلؾ ظيرت مصالح

 نظراالعكلمة  زمفالتكجيو ضركرة عصرية في  أصبحكليذا  .(كاإلرشاد المدرسي كالميني مستشار التكجيوك 

شراقاك مينة معينة  إلىفي المدرسة يعتبر تكجييا ف التكجيو أل  لمستقبؿ المتعمـ. ا 

ط التعميـ المدرسي كالميني ال يعني تكزيع التبلميذ عمى أنما كاالرشاد التكجيوف فإ باب التكضيحكمف 

 البد أف يرافؽ بعممية يعتبرىا المختصكف كالميتمكف إذ بؿ ىك أعمؽ مف ذلؾ كالشعب كالتخصصات فحسب

 .أىـ الخدمات كىي خدمة اإلرشاد أنيا مف

الصحيحة الفقرم التي تبنى عمييـ المدرسة يني ىي العمكد المدرسي كالمكليذا فإف عممية التكجيو  

  كالسميمة خاصة كالتعميـ عامة.

كما ال يخمك أم بحث مف الجانب التاريخي الذم يدرس المكضكع كىنا سكؼ نسمط الضكء عمى   

 المدرسي كالميني.  كاالرشاد التكجيو مسار

 :والمينيالمدرسي  واإلرشاد لمحة تاريخية عف التوجيو-1 

 المدرسي والميني: واإلرشادالتوجيو  نشأة -1-1

األصكؿ التاريخية لحركة التكجيو في بعض دكؿ  إلىالتعرؼ  إلىالتكجيو يقكدنا  حكؿالحديث إف  

عممية حديثة النشأة نتيجة لتطكرات الحياة  ةالتكجيييمف األفراد يعتقدكف أف عممية  العديدذلؾ ألف . العالـ

ة قديمة جدا كالدليؿ عمى ذلؾ دعكة "أفبلطكف" في جميكريتو عف الدكلة غير أف ىذه العممي .المعاصرة

ىذا الفيمسكؼ الى القكؿ كقد ذىب  .المستقبؿمبلئما لكظيفتو في  إعداداالمكاطف  إعدادأىمية  إلىالمثالية 
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ـ عمى تبايف طبائع بيف أف الحككمة ب لقياـ  ـز البليستدعي تقسيـ العمؿ ما  كىذا .الناسالمنشكدة ال بد أف تقك

تجاه أسرتو اعي فيك يحكي عف مشاكمو الشخصية نسى أف اإلنساف طبعو اجتمنالحككمة كاستمرارىا دكف أف 

كىذا ما يثبت  .تتخطي الصعكبا مف أجؿ تقديـ الحمكؿ لمشاكمو محاكال ياكأصدقائو أك معارفو فيشاركيـ في

كمع تطكر  .التكجيو"الحديث كالمستعمؿ كىك " ا بالمصطمحنأف فكرة التكجيو كانت سائدة منذ القدـ دكف معرفت

ظير التكجيو ككسيمة فعالة لمكاجية حاجاتيـ  كظيكر المشكبلت الفردية لؤلفراد الحياة المعاصرة كتعقدىا

 إذ (1899)"جكف ديكم كزمبلئو" عاـ إلىكيرجع الفضؿ األكبر في االىتماـ بالتكجيو المدرسي  .كمشكبلتيـ

بالخبرات الخاصة المتصمة بالمشكبلت اليكمية لمطفؿ كأصبح اليدؼ مف التعميـ  بفضمو بدأت المدارس تيتـ

كليس  ـستعداداتيالما أصبح األطفاؿ يقسمكف تبعا ك. ىك النمك كليس تدريب الذاكرة أك استظيار المعمكمات

 لمستكيات عامة جامدة.

"ثكرندايؾ" آراء "ديكم"  أيد شريف()في نياية القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف الع كفي نفس الفترة تقريبا 

 (.11/12،ص2009 ،كآخركف عبد العزيز) نمك الطفؿ بدال مف المادة التي يتعمميا إلىمف حيث تحكؿ االىتماـ 

 كما ناؿ اىتمامنا أكثر في ىذه المسيرة التاريخية نشأتو كتطكره بالجزائر. 

 :ي بالجزائرالمينالمدرسي و نشأة وتطور منظومة التوجيو واإلرشاد  -2- 1

 الفرنسي: االحتالؿفترة -أ

 أف ككنيا كاف شكميا إال (1962)كانت ىناؾ حركة لمتكجيو المدرسي كالميني في الجزائر قبؿ 

 (.58ص ،1985 شباح، )

، بحيث كاف االستعماريةالميني بالجزائر إلى الحقبة  المدرسيتعكد البكادر األكلى لمتكجيو كاإلرشاد 

متعميـ كتكجيييـ لمممارسة مختمؼ الميف لمجزائرييف لفرص  إعطاءلعاممة مف خبلؿ ييدؼ إلى تحقيؽ اليد ا

كاف ىناؾ مركزا كاحدا لمتكجيو المدرسي كالميني  1947ففي سنة  .محضاكالحرؼ اليدكية أم تكجييا مينيا 

 (.104ص  ،2001ف، حناش كآخرك )يشرؼ عميو مستشار كاحد 
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مراكز التكجيو الميني  إنشاءعمى  نصي "1342، 55ـ "صدر مرسـك رق 1955أكتكبر  10ففي تاريخ 

 .كاليدؼ ىك مساعدة المراىقيف كالعائبلت عمى حؿ مشاكميـ كنظرا لمجيد الكبير الذم تضفيو ىذه المينة

 (.111ص ، 1985كآخركف، )شباح مستشار، كمنيـ مستشاريف جزائرييف  50إلى  1958فارتفع عدد المستشاريف سنة 

تمت مصالح التكجيو بفئة التبلميذ كمف ذلؾ عرؼ التكجيو المدرسي طريؽ في اى 1960كفي مطمع 

اإلرشاد ك مستشار التكجيو  (1935)الجزائر حيث أنشأت مراكز التكجيو المدرسي كالميني ككاف يعمؿ بيا 

ا نظر  االستقبلؿسرعاف ما أغمقت ىذه المراكز أبكابيا غداة لكف  .أجانبأغمبيـ حيث كاف المدرسي كالميني 

تشاريف مككنيف في سم 3كتضمف  ،سكل مركزاف فقط يعمبلف يبؽلـ  ،عمييالمغادرة العامميف كالقائميف 

 (.10، ص1962 ،كزارة التربية الكطنية)المغرب 

عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػتكل االقتصػػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػػػاعي  (1960-1959)بعػػػػػػػػد التغيػػػػػػػػرات التػػػػػػػػي حػػػػػػػػدثت فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػنة 

بػػػػػػدأ التعمػػػػػػيـ حيػػػػػػث ، الػػػػػػديمقراطيالطػػػػػػابع  إلػػػػػػىى نػػػػػتج عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ اتسػػػػػػاع نسػػػػػػبي لمتعمػػػػػػيـ لكػػػػػػف دكف أف يرتقػػػػػ

االىتمػػػػاـ بػػػػدأ . ك أىػػػػداؼ التكجيػػػو الػػػػذم أصػػػبح مدرسػػػػيا كمينيػػػػا فػػػي نفػػػػس الكقػػػت تتغيػػػػر التقنػػػي يتغيػػػػر كمعػػػو

كبػػػػالمكازاة مػػػػػع ذلػػػػؾ ارتفعػػػػػت عػػػػدد المراكػػػػػز  يػػػػػذ المقبػػػػكليف فػػػػػي التعمػػػػيـ الثػػػػػانكمتػػػػدريجيا بمشػػػػػكؿ تكيػػػػؼ التبلم

االسػػػػػػػػتقبلؿ سػػػػػػػػنة  شػػػػػػػػيةع مراكػػػػػػػز (09)تسػػػػػػػػعة إلػػػػػػػػىأف كصػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػىي العمكميػػػػػػػة لمتكجيػػػػػػػػو المدرسػػػػػػػػي كالمينػػػػػػػػ

 الشػػػػػػػمؼ، تيػػػػػػػػزم كزك تممسػػػػػػػاف، سػػػػػػػعيدة سػػػػػػػطيؼ، عنابػػػػػػػة، قسػػػػػػػنطينة، كىػػػػػػػراف، )الجزائػػػػػػػر، كالمتمثمػػػػػػػة (1962)

 (.9ص، 2008 ،تيمجيات)

 :االستقالؿفترة ما بعد -ب

كالميني جراء منظكمة التكجيو المدرسي  إرساءصعكبات كبيرة في  االستقبلؿالجزائر بعد  تكاجي

خاصة مع التزايد الكبير لتعداد  العممية مى ىذهي عدد اإلطارات التي كانت تشرؼ عالنقص الكبير ف

مف خدمات التعميـ كالتككيف  لبلستفادةفرص لكؿ الجزائرييف  إتاحةالمتمدرسيف الناجمة مف سياسة الدكلة في 

 أىميا: إجراءاتقامت كزارة التربية كالتعميـ بعدة  1965عاـ كفي  .الميني
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البداية  فتح معيد "عمـ النفس التطبيقي" ميمتو تككيف المستشاريف في التكجيو المدرسي كالميني "أما -

رقـ بعد صدكر مرسـك  1967المنتظمة إلدخاؿ التكجيو المدرسي كالميني لمنظاـ التربكم الجزائرم فتعكد سنة 

 (.37/37، ص1993 ،)بركإلدارة العامة لكزارة التربية الكطنية كالمتعمؽ بتنظيـ ا 1967سبتمبر  14المؤرخ في  67-85

أكؿ ممتقى لمستشار 1968سنة كما انعقد  .08ى كفي أكاخر الستينيات حيث ارتفع عدد المستشاريف إل

ىذا المسعى في تأسيس عدة مراكز لمتكجيو  تجسد .التكجيو المدرسي كالميني قصد تكحيد كتنسيؽ الجيكد

 (.106ص ،2011 ،)حناش كآخركفمركزا  51التي بمغ عددىا المدرسي كالميني ك 

كاإلرشاد الميني لمستشارم التكجيو  األداءتككينية لمرفع مف مستكل  تممتقياكتكجيت ىذه الجيكد بعقد 

لى غاية منصبا عمى تطكير كتحميؿ العمميات الخاصة  االىتماـكاف  1976سنة المدرسي كالميني كا 

جراءبامتحانات التكجيو المدرسي كالميني   الركائزبجمع  الحالة المدرسية كالتربكيةب كاالىتماـالتحقيقات  كا 

كعمى الرغـ مف الجيكد التي بذلت إال أنو ال يمكف أف تتكمـ خبلؿ ىذه الفترة عف  .المينية باإلشاراتالخاصة 

يني حقيقي إال بعد تنصيب المدرسة األساسية كىيكمة مختمؼ أطكار مراحؿ التعميـ كالتككيف تكجيو مدرسي كم

حيث أصبح التكجيو المدرسي كالميني جيازا حقيقيا مكمبل لمنظكمة ( 1971-1976)خاصة في الفترة الممتدة 

اجات المتككنيف مع بيف حاجات النظاـ التربكم كالتككيني كح ازنالتربية كالتككيف ميمة أساسية خمقت تكا

تنظيـ العمؿ اإلعبلمي ذلؾ بكاالقتصادية. ككاف  االجتماعيةلمتنمية  االستراتيجيالتخطيط  إجراءاتمراعاة 

تطكر التبلميذ في مختمؼ مراحؿ التعميـ  كتتبع ةاالختبارات السيكك تقنيجراء ا  لفائدة تبلميذ المرحمة األساسية ك 

يعانكف مف مشكبلت في التحصيؿ الدراسي كتكجيو التبلميذ الراسبيف كالمساىمة في مساعدة التبلميذ الذيف 

كرغـ الجيكد التي بذلت مف طرؼ  .في الكسط الميني إدماجيـالتككيف الميني كالعمؿ عمى مؤسسات إلى 

عرفت جممة مف النقائص أىميا اقتصارىا عمى تكزيع  عمميات التكجيو المدرسي كالميني القائميف عمى

كفؽ ما تمميو الخريطة البيداغكجية لمختمؼ  سارات التعميـ العاـ كالتكنكلكجيحيف نحك مختمؼ مالتبلميذ الناج

كالمبلحظ أنو خبلؿ ىذه الفترة  .المقاطعات كمؤسسات التككيف الميني كفي التخصصات المينية المتكفرة

مف خبلؿ  لتكجيو المينيراكز التكجيو المدرسي كالميمات المكزعة عمى كافة كاليات الكطف بخدمات امتكّفمت 
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تقنية كالمقاييس  السيكك االختباراتالتبلميذ الراسبيف في مختمؼ األطكار التعميمية عمى مختمؼ  إخضاع

 يـكاستعدادات يـالتي يستعيف بيا المختصكف النفسانيكف لمكشؼ عف قدرات لنفسية كاختبارات الميكؿ المينيةا

 .دكف مراعاة رغبة التبلميذ في اختيار تخصص ميني ةمينيكمدل مطابقتيا لممتطمبات ال تيـكميكال

في ك كأماـ التزايد الكبير في تعداد المتمدرسيف كالتزايد المستمر الذم عرفتو منظكمة التربية كالتككيف  

المدرسي كالميني  كاالرشاد ـ استحداث مناصب جديدة لمستشارم التكجيوت دد المؤسسات التربكية كالتككينيةع

أسندت ليـ ميمة تقديـ خدمة التكجيو ضمف مقاطعات تربكية كتحت  .سسات التعميـ الثانكمعمى مستكل مؤ 

الدكلة عف المدرسة كبعد تخمي  .الكالئيالمدرسي كالميني عمى مستكل  كاالرشادإشراؼ مركز التكجيو 

نفصمت حيث اب (1992سنة)جذرية مع بداية  إصبلحاتاألساسية كما عرفتو منظكمة التربية كالتككيف مف 

باشرت منظكمة التككيف الميني في تكظيؼ كما منظكمة التككيف الميني عف منظكمة التربية الكطنية، 

عمى خدمات التكجيو الميني  اإلشراؼمختصيف في التكجيو كالتقييـ الميني بصفة تدريجية أككمت ليـ ميمة 

جو لفائدة تبلميذ المؤسسات عمى مستكل مؤسسات التككيف الميني مف خبلؿ تنظيـ عمميات اإلعبلـ المك 

ـ عمميات انتقاء كتكجيو طالبي التككيف نحك مختمؼ التخصصات المينية المتكفرة عمى مستكل  التربكية كتنظي

 (.186ص ،بكنيفك حديد )مؤسسات التككيف الميني 

 إلى يومنا ىذا(:  2004)المرحمة الراىنة -ج

ذه المرحمة قفزة نكعية خاصة مع صدكر كالميني خبلؿ بداية ى المدرسيكاإلرشاد عرؼ التكجيو 

كالذم يحدد مياـ التكجيو عمى مستكل كؿ مؤسسة تككينية  2004جانفي  29المؤرخ في  4المنشكر الكزارم رقـ 

، كنظرا لئلصبلحات التي باشرىا قطاع التربية الكطنية السيما كاالنتقاءعمميات التكجيو  بتنظيـمكمفة 

أجبر قطاع التككيف عمى  كاستحداث مسار التعميـ الميني سارات التكجيوة التي مست مالتغيرات الجزائري

أطر  كُكضعت لذلؾ .المينيكضع جياز جديد لتكجيو تبلميذ المنظكمة التربكية نحك مسار التككيف كالتعميـ 

حدد لشركط الم" 2005جكاف  4" المؤرخ في" 54القرار الكزارم، رقـ "قانكنية تنظـ عممية التكجيو متمثمة أساسا في 

" 2006جانفي  16" المؤرخ في 1كالمنشكر الكزارم المشترؾ رقـ القبكؿ ككيفيات التكجيو نحك المسار الميني، 
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إال أف ، (21ص 2010)كزارة التككيف الميني، المتضمف تكجيو التبلميذ إلى مسمكي التعميـ ما بعد اإللزامي 

نقائص مف حيث صعكبة تطبيؽ محتكل النصيف التطبيؽ الميداني ليذا الجياز أظير في البداية عدة 

مف حيث درجة التنسيؽ بيف قطاعي التككيف الميني كالتربية الكطنية في تكجيو التبلميذ ما بعد  :القانكنييف

 "2010أفريؿ  08المؤرخ في  05"رقـ  القرار الكزارم المشترؾمف خبلؿ  إلى مراجعتيما أضطراإللزامي مما 

المنشكر الكزارم المشترؾ "رقـ كمياميا، ككذا  تشكيمتياكالئية المشتركة لمتكجيو كتحديد المجنة ال أنشاءالمتضمف 

المتضمف قبكؿ كتكجيو تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط إلى مرحمة ما "، 2011أفريؿ  08المؤرخ في  01

كالتكجيو نحك مسارم التعميـ  تركة لئلعبلـمكاتب مش يضـتـ تدعيـ جياز التكجيو الجديد كقد  .اإللزاميبعد 

 يلإلجماا، حيث بمغ العدد متكسطات ثانكيات(كالتككيف المينية عمى مستكل مؤسسات قطاع التربية الكطنية )

" مكتب عمى المستكل الثانكيات كىذا خبلؿ  1509المتكسطات ك"مكتب عمى مستكل " 2337المكاتب" ليذه 

ىذه المكاتب عمى مدار السنة فينفذ تعمؿ . (21ص ،2010 ،الميني )كزارة التككيف 2011أكتكبر الدخكؿ الميني 

 برنامج مشترؾ لمنشاط اإلعبلـ كتكجو تبلميذ المؤسسات التربكية كمساعدتيـ عمى اختيار مشاريعيـ المينية

كليذا  .قصد الرفع مف درجة التكفؿ الجيد بالعمؿ اإلعبلمي كالتكجييي عمى مستكل مؤسسات التككيف الميني

 2011سنة خبلؿ  يلإلجمااالتكجيو حيث بمغ العدد  مكظفيالكزارة الكطنية بتكظيؼ عدد معتبر مف  قامت

 491حكالي  2007بينما كاف عددىـ سنة  أك مكجيامرشدا  711حكالي 

 (.22، ص2010 ،كزارة التككيف الميني)2004خبلؿ سنة  مرشدا أك مكجيا 432ك

ي نحاكؿ أف نستعرض في العنصر المكالي مبررات التكجيو بعد أف تعرفنا عمى نشأة التكجيو المدرس   

 المدرسي. 

مبررات التوجيو المدرسي:                                                             -2  

نتيجة التغيرات األسرية كاالجتماعية كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كحدكث تطكر في التعميـ كمناىجو 

التي طرأت عمى العمؿ كمختمؼ الميف عبلكة عمى القمؽ الذم نعيشو في ىذا العصر  كنتيجة التعقيدات
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أصبح الفرد كالجماعة بحاجة ممحة إلى التكجيو كاإلرشاد في مختمؼ مراحؿ نمكىـ مف خبلؿ ىذا نستعرض 

 .(14ص  ،2001، كآخركفعبد العزيز ) ىذه المبررات فيما يمي

 فترات االنتقاؿ:-2-1

ؿ مراحؿ نمكه بفترات حرجة يحتاج فييا إلى التكجيو كاإلرشاد مثؿ االنتقاؿ مف األسرة ينتقؿ الفرد خبل

كعندما ينتقؿ الفرد مف الطفكلة  .الزكاجمف العزكبية إلى  كاالنتقاؿ إلى المدرسة كمف المدرسة إلى عالـ الشغؿ

عات كاحباطات كيسكدىا إلى المراىقة كمف المراىقة إلى الرشد إلى الشيخكخة كىذه المراحؿ تتخمميا صرا

 .كاالكتئابالقمؽ كالخكؼ 

التغيرات األسرية:-2-2  

كىذا  .األسرةيعتبر تقدـ المجتمعات كثقافتيـ مف األمكر التي تتسبب في إحداث تغيرات في بناء 

ينعكس مباشرة عمى نظاـ العبلقات االجتماعية فييا كعمى نظاـ التنشئة االجتماعية كمف مظاىر ىذه 

 يمي: التغيرات ما

 كاستقبلؿ األكالد مف األسرة. ظيكر األسر الصغيرة المستقمة، كضعؼ العبلقات بيف أفرادىا، -

 ظيكر مشكمة السكف كالزكاج كتنظيـ األسرة. -

مشكبلت ر خركج المرأة إلى العمؿ لممساعدة عمى تحسيف المستكل االقتصادم لؤلسرة أدل إلى ظيك  -

 عديدة.

التغير االجتماعي:-2-3  

 يمي: بلمح التغير االجتماعي ماكمف م

 التزايد السريع في عدد السكاف كالطمبة. -

 مقبكلة بعد أف كانت مرفكضة. تالسمككيابعض  حيث أصبحت تغيير بعض مظاىر السمكؾ -

 تعدد الطبقات االجتماعية. -

 إدراؾ أىمية القيـ في تحقيؽ المكانة االجتماعية كاالقتصادية. -



 

119 
 

 أة كخركجيا لمعمؿ.التكسع في تعميـ المر  -

 ظيكر الصراعات بيف األجياؿ كزيادة الفركؽ الفردية بيف القيـ كفي الثقافة كالفكر. -

 التحركات المتزايدة بيف السكاف نتيجة لتزايد سرعة النقؿ األرضي كالجكم. -

الحقيقة التي ال يمكف إنكارىا كىي أف الناس عمى سطح األرض يجب أف يتعممكا كيؼ يعيشكف في  -

 انسجاـ كتفاىـ.

 .%10ارتفاع نسبة األمراض العقمية بيف السكاف لتصؿ إلى  -

ـ التكنولوجي:-2-4 التقد  

ـ معالـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي مايمي:  إف أى

 االكتشافات كاالختراعات الجديدة. -

 دخكؿ مختمؼ كسائؿ االتصاالت في كؿ بيت. -

 حياة.تغيير االتجاىات كالقيـ كاألخبلؽ كأسمكب ال -

 تغيير النظاـ التربكم كالكياف االقتصادم كالميني. -

 زيادة الحاجة إلى صفكة مف العمماء لضماف التقدـ العممي. -

 زيادة التطمع إلى المستقبؿ كالتخطيط لو. -

ـ ومفاىيمو-2-5 :تطور التعمي  

لنفسيػػة كالتربكية ككانت األبحاث ا .المجتمعفي السابؽ كاف التعميـ محدكدا يقتصر عمى فئة قميمة مف 

كفيما يمي أما في عصرنا ىذا فقد تطكر التعميـ كمفاىيمو كتعددت أساليبو كطرقو كمناىجو . محدكدة أيضا

 أىـ مظاىر ىذا التطكر:

 تركيز التعميـ حكؿ الطبلب. -

 زيادة عدد المكاد كالتخصصات كترؾ الحرية لمطالب لبلختيار. -

 يذ كجعمو أكثر إيجابية.التركيز عمى استشارة اىتماـ التمم -
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 زيادة مصادر المعرفة. -

 ظيكر آثار التقدـ العممي كالتكنكلكجي كاستخداـ التعميـ المبرمج في المدارس كالجامعات. -

 زيادة اإلقباؿ عمى التعميـ العالي كالجامعي. -

 (.16ص ، 2004 ،كآخركف عبدالعزيز)زيادة إقباؿ البنات عمى التعميـ  -

 ف بدرجة أكبر في العممية التربكية كزيادة اتصاؿ المدرسة بالبيت.إشراؾ الكالدي -

 زيادة اىتماـ المدرسة باإلرشاد النفسي كدخكؿ خدمات التكجيو كاإلرشاد كالمدارس. -

أصبح حقا إجباريا لجميع الطبلب باإلضافة إلى سف  التعميـ ، ألفزيادة أعداد التبلميذ في المدارس -

 غيؿ األطفاؿ. القكانيف التي تحد مف تش

 :اإلزامية التعميـ مما أدل إلى أف يتضمف التعميـ فئات مف الطبلب لدييـ مشكبلت عديدة مني -

  .مف الطبلب في المدارس األساسية لدييـ مشكبلت انفعالية تعكؽ عممية التعميـ %10.5كجكد نسبة  -

 زيادة نسبة التسرب مف المدارس. -

 كالمتخمفيف الذيف يحتاجكف إلى رعاية خاصة.كجكد فئات مف الطبلب المتفكقيف  -

التغيرات في العمؿ والمينة:-2-6  

التطكر التكنكلكجي في المجاؿ الصناعي ترؾ آثار عمى عالـ الشغؿ كالميف كالحياة االجتماعية بصفة 

 يمي: عامة كمف أىميا ما

مف الكساد في سكؽ األمر الذم خمؽ جكا  الماكنات التي غيرت سكؽ العمؿ كعالـ الصناعة، ظيكر -

 األيدم العاممة.

 نمك اإلنتاج في الصناعة كالتجارة. -

حيث زادت الميف كالتخصصات المتكفرة كظيرت مينا  تغيير البناء الكظيفي كالميني في المجتمع، -

 جديدة كاختفت ميف قديمة.
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عصر القمؽ:-2-7  

مجيكؿ( كعدـ القدرة عمى إف ما يميز ىذا العصر الذم نعيش فيو ىك الخكؼ مف المستقبؿ )ال 

 كآخركف، عبدالعزيز)التكيؼ مع صدمة المستقبؿ التي يمكف اعتبارىا مرضا كقمقا لحياة األفراد كاألجياؿ القادمة 

 (.17ص  ،2004

 أسس التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني: -3

قي كتداخؿ معارؼ الميني عمـ تطبيقي كمينة تستمد جذكرىا مف تبلك اإلرشاد المدرسي ك  التكجيو يعتبر

 كثيرة مستمدة مف عمـك مختمفة: 

عمـ النفس الذم يمدنا بمعمكمات عف النمك النفسي كالشخصية باإلضافة إلى العبلج النفسي  -

 كنظرياتو.

 عمـ االجتماع كيمدنا بفيـ األنظمة االجتماعية كبناءىا. -

 االنثركبكلكجيا كتمدنا بفيـ الحضارة.  -

 بفيـ العمؿ كاإلنتاج كتنظيمو.عمـ االقتصاد كيمدنا  -

 الفمسفة كمكضكعيا القيـ كالنظريات التي تفسر المضاميف التي تمكف خمؼ عمميات التكجيو.

 كفيما يمي تكضيح لما سبؽ: 

 األساس الفمسفي:-3-1

كىي بيذه الصفة عممية ممتزمة تكجييا أسس  .مف مسممات التربية أنيا ظاىرة اجتماعية كثقافية

. بية بطبيعتيا تستند إلى المرجعية الثقافية كالفكرية كالركحية لمجتمع ما كلمقكماتو التاريخيةفالتر  .كمبادئ

كتتجسد ىذه المرجعية في أساليب التربية كمناىجيا كالعبلقات التربكية داخؿ القسـ كخارجو كعمى تصكرات 

ـ لكظيفة التربية كدكرىا فخمؼ كؿ تربية تمكف  .في المجتمع المربيف لمكانة الطفؿ في العممية التربكية كنظرتي

إذف مجمكعة مف االعتبارات الفكرية كالمعايير القيمية كمف المذاىب الفمسفية التي أبرزت أىمية التكجيو 

تقـك ىذه الفمسفة التي يتزعميا الركاد  .الفمسفة الديمقراطية"" المدرسي كضركرة تربكية في المجتمع المعاصر
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تنظر ىذه الفمسفة إلى  .عمى جممة مف االعتبارات منطمقيا كنيايتيا الطفؿ "يكمد "أمثاؿ  "ساكسكف االنجمك"

الطفؿ نظرة ايجابية فيك قادر عمى اتخاذ القرار بخصكص حياتو كتكجيو نفسو بنفسو كعمى صنع حياتو إذا 

فعممية التكجيو  .كتقر الفمسفة الديمقراطية الحرية كمبدأ .ما تسنى لو معرفة إمكاناتو الحقيقة كمتطمبات محيطو

 (.61، ص 1980ىذه األساليب تتعارض مع حرية الفرد )زىراف .ليست إكراىا كال أمرا  كال عظا

 األساس االجتماعي:  3-2

يقـك التكجيو في بعده االجتماعي عمى اعتبار الفرد عضكا أساسيا في المجتمع ينبغي تكجييو لضماف 

ييا مكاف آخر لمتكجيو السميـ كذلؾ لما تتيحو مناىجيا مف كتعتبر المدرسة كسطا فعاال ال يضاى .مجتمع قكم

براز الفركؽ الفردية كيحمؿ المجتمع  .(11، ص1986 ،خطاب) فعاليات مشاركة التبلميذ كاستشارة نشاطيـ الذاتي كا 

بصكرة عامة مسؤكلية التكجيو مف حيث أنو يقدـ النمكذج القيمي كالتصكرات بخصكص كظيفة المدرسة 

كىي كميا عكامؿ تؤثر في اختبارات المتعمـ كتكجيييو . مية كالمكانة التي يمنحيا لمثقافة كالميفكالقيمة العم

دراؾ  كاإلرشادكالتكجيو  المدرسي كالميني مف حيث أنو ييدؼ إلى مساعدة الفرد عمى فيـ ذاتو كتقمبو كا 

فيف متجاكبيف مع كسطيـ إمكانياتو الحقيقية في ضكء خصكصيات مجتمعو، فإنو يرمي إلى إعداد أفراد متكي

 (.21، ص2008)شكماف كفي ذلؾ كمو يكمف األساس االجتماعي لمتكجيو  ،االجتماعي

 األساس االقتصادي:  3-3

إف تكسع رقعة التربية كارتباطيا بالتنمية كالنظر إلى التعميـ عمى أنو استثمار في العنصر البشرم 

كمفيـك الكفاءة  في مجاؿ التككيف مثؿ مفيـك التأىيؿككسيمة إلعداد اليد العاممة كظيكر أفكار كمفاىيـ 

كيتدخؿ التكجيو كاإلرشاد  .اقتضى ضبط مدخبلت التربية كمخرجاتيا كمتابعة أنشطتيا كتقكيـ نتائجيا

فالتكجيو يقـك عمى أساس تنبؤات كتكقعات الدكلة إلى اليد  .المدرسي كالميني لتدعيـ ىذا العمؿ التربكم

 غبلؿ الخصاؿ لممتعمميف كاحتكاء طاقاتيـ بصكرة تنسجـ كمتطمبات التنمية: كاست العاممة المؤىمة
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 األساس النفسي: 3-4

الحديث عف األساس التربكم  إلىيقكدنا الحديث في التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بالضركرة    

ي منظكمة التربية كالسيككلكجي في التربية كتحديدا إلى التصكرات التي يحمميا المربكف حكؿ الطفؿ ف

فمـ يعد ينظر إلى التكجيو  .سندا قكيا في دراسات عمـ النفس فكجد التكجيو ،المعاصرة تطكر مفيـك الطفكلة

، 1976)مرسي سائر جكانب شخصية الفرد كتشخيصيا  إلىمف زاكية التحصيؿ الدراسي فحسب بؿ امتد البحث 

في أدكات التشخيص كالكشؼ كجمع ك  قياس النفسيكما استفاد التكجيو مف التقدـ الذم أحرزه ال .(21ص 

رساءالمعمكمات حكؿ التبلميذ  ، 2008)شكماف  عممية التكجيو التربكم قكاعد عممية ساىمت بصكرة معتبرة في كا 

 .(21ص

 : الداللة االصطالحية-4

 التوجيو: -4-1

 ،في المغة كاإلعبلـ المنجد)كجو يكجو كجاىة، ام صار كجييا، كجو الشيء أم أداره في كجية ما لغة:  ( أ

 (.889ص ،1984

كذا  كتكجو جية كجو فبلنا في ناحية أم أرسمو ككجيو فبلنا جعمو يتجو اتجاىا معينا، تكجو إليو، ذىب

  .(139ص، 2004،زكيك فمية، )انطمؽ إلييا اتجو أقبؿ بكجيو عميو 

 ، أم استقبؿ نحك القبمة.(149 ")سكرة البقرة اآليةكجو كرد في القرآف الكريـ "فكؿ كجيؾ شعر المسجد الحراـ

كما تناكلو معاجـ المغة العربية، ىي مف مصدر الفعؿ: كجو يكجو تكجييا، كيقصد بو داللة عمى الكجية  

  .(10/13، ص1991 ،بف ىادية كآخركف) الصحيحة

 التعريفات االصطالحية: ( ب

تؤدم بالحيكانات يحدد عمـ النفس العاـ التكجيو انو مجمكعة العمميات التي تعريؼ التوجيو:  -

 (.N. sillamy 845)كالنباتات التي تنظـ مسار حركاتيا بالتفاعؿ مع كضعيات أجمميا أك بعض أعضائيا 
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كالتكجيو النفسي ىك مجمكع الخدمات التربكية كالنفسية كالمينية التي تقدـ لمفرد لمساعدتو في تخطيط 

مكاناتو العقمية كالجسمية كميكلو )  (.13ص ،1999،الفرج كآخركف مستقبمو كفؽ قدراتو كا 

كىك أيضا المساعدة الفردية أك الجماعية التي يقدميا المكجو ناجحا كمنتجا كقادرا عمى تحقيؽ ذاتو في 

 (.19ص ،2004 ،جكدة كآخركف)ي نالميداف الدراسي كالمي

 :تعريؼ الباحث "دونالج مورتينس" -

، الميبلدم)اما سميما لتحقيؽ التكافؽ مع الحياة" "ىك عممية مساعدة الفرد ليستخدـ إمكانياتو كقدراتو استخد

 (.11، ص2008

مكانياتو بالطريقة السميمة  ىذا التعريؼ يؤكد أف التكجيو ىك مساعدة الفرد عمى استغبلؿ كؿ قدراتو كا 

 كذلؾ مف أجؿ بمكغ أىدافو المرجكة في الحياة كالتكافؽ معيا. 

 تعريؼ الباحث "محمد مصطفى زيداف": -

كأف يستغؿ إمكانيات  .دمات التي تيدؼ إلى مساعدة الفرد عمى أف يفيـ نفسو كمشاكمو"مجمكع الخ

مكانياتو مف ناحية أخرل اافبيئتو فيحدد أىد مكانيات ىذه البيئة مف ناحية أخرل تتفؽ كا  نتيجة لفيمو لنفسو  كا 

عممية تؤدم إلى  فيتمكف مف ذلؾ مف حؿ مشاكمو حكؿ .كتعقؿكيختار الطرؽ المحققة ليا بحكمة  .كلبيئتو

، 1965، زيداف) يبمغو مف النمك كالتكامؿ في شخصيتو فيبمغ أقصى ما يمكف أف .تكيفو مع نفسو كمع مجتمعو

 (.224ص

 كمف ىنا نفيـ أف التكجيو عممية تساعد الفرد لتحقيؽ عدة عكامؿ منيا: 

 .يتمكف الفرد مف فيـ نفسو كمجتمعو كالتفاعؿ بينيما تفاعبل سميما 

 ـ طمكحاتو المادية كاالجتماعية.يستطيع في 

 تعريؼ التوجيو المدرسي: -2

 تبنى عمى أسس عممية معينة كي  لمدرسي ىك "عممية إرشاد الناشئيفالتكجيو ا" ،يعرفو "أحمد زكي

ير ميكلو المينية الرئيسية كغك  دراتو العامة كاستعداداتو الخاصةيكجو كؿ فرد إلى نكع التعميـ الذم يتفؽ مع ق
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كاف احتماؿ نجاحو فيو كبيرا كبالتالي يتمكف  حتى إذا تسير لو مثؿ ىذا التعميـ صفات الشخصيةذلؾ مف ال

 .(25ص، 1993، برك)مف تقديـ خدماتو لممجتمع في ىذا الميداف فيفيد كيستفيد" 

مساعدة الطالب أك التمميذ عمى اختيار نكع الدراسة كاالستمرار فييا مع النجاح " كما يعرفو أيضا بأنو 

كىذا يجعمنا نصؿ  .سكاء كانت في االستعدادات أك الميارات ب عمى الصعكبات التي تكحي بالنقصالتغمك 

التعميمة  اإلمكانياتكتحصيمو الدراسي كمعرفة  لعقمية كميكلو المينية كالدراسيةا واستعداداتبالطالب إلى تقييـ 

 (.161/162، ص1976، المرسي) لو

     يعرؼ التكجيو المدرسي عمى أنو عممية إنسانية تتضمف  ،سيتعريؼ الباحث"عبد الحميد المر"

عمى أف يفيـ نفسو  لمساعدة الفرد المختصكف في التربية كعمـ النفس مجمكعة مف الخدمات التي يقـك بيا

كعمى أف ينتفع بمكاىبو كقدراتو لتكجيو طاقتو العقمية لمتغمب عمى ىذه المشكبلت بما يؤدم  كيدرؾ مشكبلتو

أقصى ما يمكف أف يصؿ إليو ىذا النمك  . كىذا ما يضمف لو بمكغبينو كبيف البيئة التي يعيش فيياؽ إلى التكاف

تمؾ العممية التي تيتـ بالتكفيؽ بيف الطالب بما لو مف خصائص مميزة  كىك ما يمّثؿ .كالتكامؿ في شخصيتو

بتكفير المجاؿ  بدكرىاكالتي تيتـ .مف ناحية كالفرص التعميمية المختمفة كمطالبيا المتبادلة مف ناحية أخرل

 (.23، ص1967، مرسي") الذم يؤدم الى نمك الفرد كتربيتو

  ع ميكلو م اتناسبالتعميـ األكثر  ة"مساعدة التمميذ عمى اختيار شعبأما شباح أحمد يعرفو عمى أنو

راتو كاستعداداتو كامكاناتو كأف تككف عممية االختيار ذاتية نابعة مف ذات التمميذ، تستند الى تشخيص لقد

 (.19ص ،1985 ،شباح)"كميكلو كاتجاىاتو كالى تحميؿ الفرص التربكية المتاحة لو

 أنو" مساعدة الفرد عمى التكيؼ كفقا المعايطة ومحمد الجغيماف عمى كما يعرفو أيضا عبد العزيز

اة مستمرة في لؤلكضاع المجتمع كظركفو كالتربية السائدة فيو، بقصد تمكيف ىذا الفرد مف أف يعيش حي

 (.19، ص 2006، المعايطة) "معتمجتمعو، كفؽ التربية كالثقافة التي تعارؼ عمييا أبناء ىذا المج
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 ( اما تعريؼT.kelly)  لمتكجيو المدرسي عمى أنو "كضع كتصنيؼ طمبة المدارس الثانكية عمى

رر مف المقررات أك مق أساس عممي بحيث يمكف تحديد احتماؿ نجاح الطالب في دراسة مف الدراسات،

 .  (45ص ،2002، القاضي كآخركف) الدراسية"

 حيث جمع بيف المساعدة في  ىذا التعريؼ لمتكجيو تعريؼ كامؿ، اكتفى بكؿ الجكانب الشخصية

 معرفة الفرد لنفسو كفيمو لمشاكمو.

 كننتقؿ الى تعريفات أخرل التي تخص الجانب الرئيسي في بحثنا كالمتمثمة في التكجيو كاالرشاد 

 المدرسي كالميني.

 المدرسي والميني:واإلرشاد تعريفات التوجيو -5

  كيمي يعرفو"Kelley" " يتـ فيو كضع األساس العممي لتصنيؼ  الذمالتكجيو المدرسي كالميني ىك

تحديد احتماؿ نجاح الطالب في دراسة مف  واتيطمبة المدارس كالثانكيات، مع كضع األساس الذم بمقتض

 (.32ص ،1993 ،)قريش "مف المقررات التي تدرس لو الدراسات أك مقررة

 المناسب  االختصاصكالتحضير ليحب نفسو في  االختيارعمى أنو "مساعدة التمميذ في "ريف"كيعرفو

 .(200ص، 2016، لعمكرم كآخركف) الذم يتبلءـ مع شخصيتو كقابميتو"

أحدىما يممؾ الخبرة  ،فيفعممية تتـ بيف طر  ات السابقة نستنتج أف التكجيو ىكمف خبلؿ التعريف

كىك ما يجعؿ مف عممية  ،في حاجة إلى مساعدة كالمتمثؿ في المكجو كيعتبر اآلخر .كالمعرفة كىك المكجو

  التكجيو ضركرية في حياة األفراد.

نظرا لتكرار المصطمحيف ككثرة استخداميما في المجاؿ التربكم بات مف الضركرم معرفة االختبلؼ 

 ا االختبلؼ يظير في:المكجكد بينيما كىذ

 الفرؽ بيف التوجيو واإلرشاد: -6

 أىميا:  قد يعتبر التكجيو كاإلرشاد عف معنى مشترؾ إال أنو ىناؾ اختبلفا ممحكظا بيف المصطمحيف 

 التكجيو النفسي يشمؿ مجمكع الخدمات التربكية كالنفسية كالمينية التي تقدـ لمفرد. -
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العبلقة القائمة بيف المرشد كالمسترشد كيشمؿ  ،ف عممية التكجيوم اجزءبينما يعتبر اإلرشاد النفسي  - 

 كنقصد مساعدة ىذا األخير عمى حؿ مشكبلتو النفسية.

عداد المسؤكلية عف عممية اإلرشاد - . يتضمف التكجيو النفسي األسس كالنظريات العامة كالبرامج كا 

 كجيو.بينما يمثؿ اإلرشاد النفسي الجزء العممي كالتطبيقي لمياديف الت

يسبؽ التكجيو النفسي عممية اإلرشاد كيميد ليا بينما يمي اإلرشاد النفسي عممية التكجيو كيعتبر  -

 الكاجية الختامية لبرامج التكجيو.

عمميتاف تخدماف التمميذ كتتصبلف اذف كبلىما  .كبذلؾ فإف اإلرشاد التربكم يختمؼ عف التكجيو الميني

ذ خبلؿ كاف اإلرشاد التربكم يخدـ التمميفإذا  .كالتعميمية كبجيازىا التربكم بالعممية التربكية المنطكقة بالمدرس

ا كتطكرا دراسيا في جك مفعـ بالسركر كالرضا كالرغبة، فإف التكجيو الميني بمثابة ممساره الدراسي ليحقؽ تقدّ 

 محطة تنتيي بيا دراستو كتعميمو ليندمج في مينة معينة.

التاريخية أسبؽ مف اإلرشاد التربكم، كىما اليـك عمميتاف متداخمتاف كالفصؿ  إف التكجيو الميني مف الناحية 

 .بينيما يؤدم إلى الكقكع في الخطأ

 أنواع التوجيو:-7

 ىناؾ ثبلثة أنكاع رئيسية لمتكجيو كىي:

 تكجيو تربكم، تكجيو مدرسي، تكجيو ميني. 

 :التوجيو التربوي7-1

قدراتو كميكلو كالظركؼ المحيطة بو كخطط  يبلءـ راسةالفرد عمى اختيار برنامج لمدكىك مساعدة 

 (.16، ص2003، كآخركفشحاتو )لممستقبؿ 
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 التوجيو المدرسي: 7-2

التكجيو المدرسي يتـ فيو كضع األساس العممي لتصنيؼ طمبة المدارس  "Kelly "كيمي"كما يعرؼ 

في دراسة مف الدراسات أك مقررة مف  مع كضع األساس الذم بمقتضاه يتـ احتماؿ نجاح الطالب .كالثانكيات

 (.32ص ،1993 ،)قريش"المقررات التي تدرس لو

عممية انتقاء الدراسات أك الفركع الدراسية المقدمة لمتبلميذ في عمر معيف حيث يعطكف أحسف  -

افية كمف زاكية تربكية يرمي التكجيو المدرسي إلى اتخاذ الكسائؿ الثق .كميكليـراسات المبلئمة لقدراتيـ الد

 (.224ص، 1965، زيداف)القادرة عمى تنمية كؿ تمميذ في كؿ مرحمة مف مراحؿ نمكه 

 التوجيو الميني:  7-3

التبلميذ المعمكمات التي تساعدىـ عمى اختيار نكع التعميـ الذم يناسبيـ كيتـ ذلؾ عند  إعطاءىك 

 (.158، ص2003 ،كآخركفشحاتة )التخرج أك أثناء الدراسة 

 :و المدرسي بالجزائرأىمية التوجي-8

 التي:امنيا  ىجرس""عدة جكانب كما كضحيا  في تتجمي أىمية التكجيو المدرسي

 .أداة فعالة إلكتشاؼ المكاىب كالقدرات كالعمؿ عمى صقميا كتنميتيا 

 .كسيمة مف كسائؿ تفعيؿ العممية التربكية كجعميا تتجاكب مع التنمية الكطنية كعالـ الشغؿ 

 ف كمساعدتيـ عمى تمبية حاجاتيـ كمطامحيـ التعميمية.األخذ بأيدم الدراسي 

 .كسيمة مف كسائؿ البحث الذم يخدـ الفعؿ التربكم كيساعد عمى تطكير آلياتو كأسسو 

 .آلية مف آليات رفع المردكد المدرسي كتحسيف نتائج اإلمتحانات 

 .المساعدة عمى تقميص ظاىرة التسرب في الكسط المدرسي 

 ط التربكم لمقدرات الفردية لمتبلميذ كمتطمبات التخطيط المدرسي كحاجات التمكيف مف تكيؼ النشا

 النشاط الكطني.
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 :في الحياة المينية والعممية االندماجسبؿ -8-1

 كتشاؼ مكاقؼ القكة كالضعؼ في مردكد التبلميذ كاقتراح الحمكؿ الممكنة.ا -

عة النفسانية كالتربكية كالمساىمة الخركج مف حقؿ التسيير اإلدارم لممسار الدراسي إلى مجاؿ المتاب -

 العقمية في رفع مستكل األداء لممؤسسات كالدارسيف.

 (.36ص ، 1993 ،قريشي) كالتربكم داخؿ المؤسسة كخارجيا االجتماعيتطكير قنكات التكاصؿ  -

 أىداؼ التوجيو:-9

الفرصة ليـ  احةإتييدؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي بالمدرسة إلى تككيف شخصية الطبلب كذلؾ عف طريؽ  

كاستعداداتيـ ليستغمكىا في نكاحي النشاط االجتماعي  إمكانياتيـإلى أقصى حد ممكف كتعكيضيـ عمى  لمنمك

مساعدة الطبلب عمى التكيؼ بكصفيـ أعضاء في مجتمع كبير لو  إلىكما ييدؼ  .كاالقتصادم كالميني

يذا الكضع يتضمف خدمة الطبلب في النكاحي كىك ب. كآمالو القكمية االقتصادم ككيانو االجتماعيةمقكماتو 

 (.195/196ص ، 1985، )زيدافالمختمفة اآلتية: 

 :ما يتعمؽ بالتوجيو الفردي-9-1

 كقدراتيـ ـاستعداداتيكييتـ بصفة خاصة بمساعدة الطبلب عمى اختيار برامج الدراسة التي تناسب 

 كتنظيـ كقت العمؿ ككقت الفراغ.

 نة أو الوظيفة المناسبة:ما يتعمؽ بالتوجيو لممي-9-2

عداد االختياركذلؾ يساعد الطالب عمى   نفسو لممينة أك الكظيفة التي تتكافؽ مع ميكلو كقدراتو.  كا 

 ما يتعمؽ باإلرشاد النفسي:-9-3

 كاالجتماعيكالتخمؼ الدراسي كالشعكر بعدـ الكفاية أك عدـ المقدرة عمى التكيؼ مع الجك المدرسي 

مظاىر النمك أك الشعكر بالنقص، في جانب  تطمبياتالحاجات التي  إدراؾأك  داقاتكالقصكر في تككيف الص

 مف جكانب الشخصية.

 في: أحمد برك"" أيضا كما أجمميا
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  تكييؼ النشاط التربكم كفقا لمقدرات الفردية لمتبلميذ كمتطمبات التخطيط المدرسي كحاجات النشاط

 الكطني.

 .اقتراح طرؽ التكجيو كتداركو 

 ط الميني.سة في إدماج التبلميذ في الك المساىم 

 .متابعة تطكير التبلميذ خبلؿ دراستيـ 

  إلجراءات التي يتـ بيا فحص مؤىبلت التبلميذ لمعارفيـ.اضبط 

  تنظيـ اجتماعات دكرية إعبلمية حكؿ الدراسات كمختمؼ الميف كاجراء الفحكص النفسانية التي تتيح

 (. 43ص، 1993 ،)بركاكتشاؼ المؤىبلت لدل التبلميذ 

فقد عرفت صدكر عدد مف المراسيـ الكزارية تيدؼ إلى تنظيـ التكجيو عمى  الثمانياتأما مرحمة 

الذم ( 19-80المرسـك الكزارم رقـ )مكانتو الحقيقية إذ نجد أف  إعطاءهالساحة التربكية مبرزة بذلؾ التطمع إلى 

 (.13ص 1980 ،كزارة التربية الكطنية) 31/01/1980في  المؤرخكالتكجيو المدرسي  االمتحاناتأنشأت بمقتضاه مديرية 

 كالتي تتفرع عنيا المديرية الفرعية لمتكجيو المدرسي كالميني كالتي عمقت بالقياـ بما يمي: 

  جمع الكثائؽ الضركرية التي تتعمؽ بالمينة كالنظاـ الكطني لمتككيف كمناصب العمؿ المتكفرة في عالـ

التبلميذ كاألكلياء كالمربيف عمى  لبلطبلعرم عف طريؽ الكسائؿ المبلئمة الشغؿ كتأميف اإلعبلـ الضرك 

 كلمتطمبات التنمية. ـالستعداداتياإلمكانيات المكجكدة في ىذا الميداف كدراسة تكجو التبلميذ تبعا 

  الضركرية مع عالـ  باالتصاالتتنظيـ اختبارات ذات طابع نفساني تربكم في ىذا الصدد كالقياـ

كاألبحاث الضركرية  االمتحاناتمتبلميذ اجراء دراسات في عالـ لالتربكية لتسييؿ  االجتماعيةيياكؿ الشغؿ كال

كزارة التربية )التي تستيدؼ ضبط نظاـ حديث لتقييـ المعمكمات المدرسية كبرامج التعميـ كالتككيف كمناىجيا 

 (.108ص، 2001 ،جكاف ،الكطنية
 : كتتمثؿ في اآلتي لمدرسي إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼو كاإلرشاد ايالتكج أيضاكما يسعى     
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 تحقيؽ الذات: - أ

كاف عاديا  سكاءكالعمؿ مع الفرد يقصد بو العمؿ معو حسب حالتو  .أم العمؿ مع الفرد لتحقيؽ ذاتو 

إلى درجة يستطيع فييا  أك جانحا كمساعدتو في تحقيؽ ذاتوأك متفكقا أك صعبا أك متأخرا دراسيا أك متفكؽ 

يكجو سمككو  أساسيأف الفرد لديو دافع  "كارؿ ركجرس"كقاؿ  .إليوينظر إلى نفسو فيرضى عما ينظر أف 

مكاناتويـ استعداداتو كىك دافع تحقيؽ الذات كنتيجتو معرفة كتحميؿ نفسو كف أم تقييـ نفسو كتقكيميا  كا 

 .(15/16ص، 1998 ،عياد) كتكجيو ذاتو كيتضمف ذلؾ تنمية بصيرة العميؿ

 لتوافؽ:تحقيؽ ا - ب

بالتغيير  كاالجتماعيةمف أىـ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد تحقيؽ التكافؽ كتناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيعية 

حاجات الفرد كبمقابمة متطمبات  إشباعكالتعديؿ، حتى يحدث تكازف الفرد مع بيئتو كىذا التكازف يتضمف 

 البيئة. 

 تحقيؽ الصحة النفسية:-ج

حظ ىنا فضؿ تحقيؽ كيبل .كسعادة كىناء الفرد جيو تحقيؽ الصحة النفسيةإف اليدؼ العاـ الشامؿ لمتك 

فالفرد قد يككف صحيحا نفسيا متكافقا مع بعض الظركؼ كفي  .كالتكافؽ النفسي ليس مترادفيفالصحة النفسية 

ألنو قد يياسر بعض المكاقؼ البيئية خارجيا كلكنو يرفضيا  ابعض المكافؽ كلكنو قد يككف صحيحا نفسي

 .كيرتبط بتحقيؽ الصحة النفسية كيدؼ حؿ مشكبلت العمؿ أم مساعدتو في حؿ مشكبلتو بنفسو .خميادا

زالة األعراض كتحسيف العممية  إلىالتعرؼ كيتضمف ذلؾ  زالة األسباب كا  أسباب المشكبلت كأعراضيا كا 

رد في حد ذاتو تحسيف قائـ عمى تحقيؽ جك نفسي صحي لو مككنات منيا احتراـ التمميذ كف إلىالتربكية 

ككعضك في جماعة الفصؿ كالمدرسة كالمجتمع كتحقيؽ الحرية كاألمف كاالرتياح بما يتيح فرصة نمك 

يسمح لو . كما العمؿكتنظيـ كقت الفراغ ككقت تسييؿ عممية التعميـ كيحقؽ  ،جكانبيامف كافة  توشخصي

 ة التي تتكافؽ مع ميكلو كقدراتو.أك الكظيف بالتكجيو لممينة
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الطبلب األسكياء فيما يقابميـ مف مشكبلت شخصية ال تصؿ  بإرشادالنفسي كذلؾ  باإلرشادعمؽ ما يت

مستكل االنحراؼ كالتخمؼ الدراسي كالشعكر بعدـ الكفاية عمى التكيؼ مع الجك المدرسي كاالجتماعي  إلى

لنقص في جانب مظير النمك أك الشعكر با يستكجبياالحاجات التي  إدراؾصداقات أك كالقصكر في تككيف 

 مف جكانب الشخصية.

 إالّ ذلؾ . كال يمكف أف يتـّ التكجيو كاإلرشاد النفسي بالمدرسة إلى تككيف شخصية الطبلب أيضا كييدؼ

كاستعداداتيـ ليستغمكىا  إمكانياتيـإلى أقصى حد ممكف كتعكيضيـ عمى  الفرصة ليـ لمنمك إتاحةعف طريؽ 

مساعدة الطبلب عمى التكيؼ بكصفيـ  إلىكما ييدؼ  .كالميني في نكاحي النشاط االجتماعي كاالقتصادم

كىك بيذا الكضع يتضمف  .كآمالو القكمية االقتصادم ككيانو االجتماعيةأعضاء في مجتمع كبير لو مقكماتو 

 (.195/196ص ، 1985زيداف)خدمة الطبلب في النكاحي المختمفة اآلتية: 

 :ما يتعمؽ بالتوجيو الفردي ( أ

كقدراتيـ،  ـاستعداداتية بمساعدة الطبلب عمى اختيار برامج الدراسة التي تناسب كييتـ بصفة خاص 

 كتنظيـ كقت العمؿ ككقت الفراغ.

 ما يتعمؽ بالتوجيو لممينة أو الوظيفة المناسبة: ( ب

عداد االختياركذلؾ يساعد الطالب عمى   نفسو لممينة أك الكظيفة التي تتكافؽ مع ميكلو كقدراتو.  كا 

 رشاد النفسي:ما يتعمؽ باإل ( ت

 كاالجتماعيكالتخمؼ الدراسي كالشعكر بعدـ الكفاية أك عدـ المقدرة عمى التكيؼ مع الجك المدرسي 

في جانب  مظاىر النمك أك الشعكر بالنقص تطمبياالحاجات التي  إدراؾكالقصكر في تككيف الصداقات، أك 

 مف جكانب الشخصية.

 والميني: المدرسي واإلرشادتعريؼ مستشار التوجيو   -10

أنكاع لجميع لو خبرة مينية كعممية كما  ،كاإلرشاديمارس عممية التكجيو  الذم"ىك ذلؾ الشخص 

بتقديـ خدمات التكجيو المدرسي لمتمميذ كيتعامؿ مع احتياجاتيـ كمشكبلتيـ بيدؼ يقـك ف اإلرشادية.الخدمات 
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إلى ح فييا كالعمؿ عمى استمرارىا لمكصكؿ يـ عمى اختيار نكع الدراسة كالنجاتتحقيؽ تكافقيـ الدراسي كمساعد

كمساعدتيـ لرسـ  يـ كاستعداداتيـ كمحاكلة تنميتياكمساعدتيـ عمى اكتشاؼ قدرات أعمى المستكيات العممية

 (.84/85ص، 2001، )يكسفي "تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي إلىخططيـ المستقبمية التي تؤدم 

 :والميني المدرسيعالقات مستشار التوجيو واإلرشاد -11

بعدة مياـ أدل إلى اتساع شبكة عبلقاتو  كالميني نظرا لتميز كظيفة مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي

 كىذه العبلقات تحددىا كتنظميا مناشير كزارية مع مختمؼ األطراؼ. ،مع مختمؼ المتعامميف معو

 ر الثانوية:مدي 11-1

العبلقة  بالثانكيةالتكجيو الممحقيف  تعمؽ بتنظيـ عمؿ مستشارمكالم 269/91المنشكر الكزارم رقـ لقد حدد 

 بيف مدير الثانكية كالمستشار في النقاط التالية:

 الذم يعينو مدير التربية كيعدلو محضر التنصيب. "المستشار "ينصب مدير الثانكية -

 يقدـ مستشار التكجيو جميع مراسبلتو عف طريؽ مدير الثانكية. -

 .الظركؼ ثانكية كؿ الدعـ المادم الذم يحتاج إليو المستشار لمقياـ بميامو في أحسفيكفر مدير ال -

يقـك مدير الثانكية بتنقيط مستشار التكجيو لتقييمو في الجانب اإلدارم كيقترح العبلمة عمى مدير  -

 التربية.

اة كجكب تدخؿ يراقب مدير الثانكية المستشار في التنظيـ اإلدارم لمعمؿ كالمكاظبة كذلؾ بمراع -

 ممقاطعة كميا.لالمستشار 

يقدـ مستشار التكجيو المدرسي كالميني برنامج نشاطو السنكم في المقاطعة إلى مدير الثانكية  -

 لئلعبلـ.

 ليذه العبلقة مف خبلؿ التعميمات التالية: 245/93الكزارم رقـ كما تطرؽ المنشكر -
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 لتكجيو ضمف الفريؽ التربكم بالمؤسسة.عمؿ مدير الثانكية عمى تسييؿ اندماج مستشار ا -

 كما يسير عمى تحقيؽ جميع العمميات المبرمجة لفائدة الثانكية مف طرؼ المستشار.-

 مراعاة احتراـ المستشار لبرمجة النشاطات األسبكعية. -  

 اإلشراؼ عمى المراسبلت اإلدارية التي تعني المستشار. -

 . ةالمردكديدارم كعند االستفادة مف منحة القياـ بتنقيط المستشار في الجانب اإل -

 مدير مركز التوجػػػيو: 11-2

 عبلقة مدير مركز التكجيو بالمستشار كالتالي:نجد كذلؾ  نظـ المنشكريف السابقيفانطبلقا مف   

 شاطات مستشار التكجيو.نيتكلى مدير مركز التكجيو المسؤكلية الكاممة عمى  -

 ممستشار.يقـك بتحديد مقاطعة التدخؿ ل -

 يقدـ لو كؿ الدعـ إلنجاز برنامج عممو. -

عد مستشار التكجيو برنامجو السنكم في بداية السنة الدراسية كتحت مسؤكلية مدير مركز التكجيو ي -

 الذم يكقعو كيجب أف ينسجـ ىذا البرنامج الفردم مع برنامج المركز.

كيعد  ،ت التنسيؽ لمفريؽ التقني لممركزيحضر مستشار التكجيو المعيف في الثانكية كجكبا اجتماعا -

 كنسخة لمدير ثانكية إقامتو. ،خبلليا جدكال أسبكعيا لعممو في ثبلثة نسخ يقدـ نسخة منيا لمدير مركز التكجيو

كيرسمو إلى مدير مركز التكجيو قصد  ،يعد مستشار التكجيو تقريرا عف نشاطو في نياية كؿ ثبلثي -

 التقكيـ.

 مدير المركز في حالة الغياب. ؼجيو أف يخميمكف لمستشار التك  -
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 أك يمكف لمدير مركز التكجيو أف يكمؼ مستشار التكجيو بالمشاركة في نشاطات ثقافية أك تربكية -

 اجتماعية تتطمب كفاءة خاصة.

في أشغاؿ  ،يمكف عند الضركرة مستشار التكجيو أف ينكب عف مدير مركز التكجيو المدرسي كالميني -

الكزارم رقـ إضافة إلى ىذا فقد تطرؽ المنشكر  ،كاجتماعات ميدانية خارج مركز التكجيو ،تصةالمجاف المخ

مف خبلؿ تكميؼ مدير المركز  ،بإجراءات تنظيمية لتسيير مراكز التكجيو ليذه العبلقة كالمتعمؽ 485/91

كتككف ىذه المتابعة  ،بمتابعة عمؿ المستشار المعيف في الثانكية قصد السير عمى تنفيذ النشاطات المبرمجة

مف خبلؿ االجتماعات التنسيقية أك الزيارات التفتيشية في المقاطعة ككذلؾ باستغبلؿ التقرير الفصمي الذم 

 يعده المستشار.

 مفتش التربية والتكويف في التوجيو المدرسي والميني: 11-3

جنة يترأسيا مفتش مف طرؼ ل الترسـيتـ تثبيت مستشار التكجيو في منصبو بعد خضكعو المتحاف 

حيث يتكلى ىذا األخير مراقبة المستشار في مدل قيامو  التربية كالتككيف لمادة التكجيو المدرسي كالميني،

إضافة إلى ذلؾ يتكفؿ بكضع كتنفيذ برنامج تككيني  بميامو كما ىك منصكص عمييا في الكثائؽ الرسمية،

 خاص بمستشارم التكجيو المدرسي.

 :لفريؽ اإلداريا 11-4

مع كؿ مف مدير الدراسات مستشارم التربية  ،ينسؽ مستشار التكجيو المدرسي عممو في مقاطعة تدخمو

 كىذا حسب ما كرد في المناشير السالفة الذكر. كمساعدم التربية،
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 الفريؽ التربوي: 11-5

مشاكؿ  لدراسة ،يشارؾ مستشار التكجيو في مجالس التنسيؽ كالتعميـ مع األساتذة مسؤكلي األقساـ

قصد متابعة التبلميذ ميدانيا كفرديا كما  ،كلدراسة النتائج المدرسية لكؿ قسـ ،التبلميذ كفي نياية كؿ فصؿ

كىي المجالس التي يعتبر كجكده فييا ضركريا  ،كجيو لمتعميـ المتكسط كالثانكمتيشارؾ في مجالس القبكؿ كال

 06المؤرخ في  96منشكر رقـ )إلماما لمتطمبات عممية التكجيو ه المجالس باعتباره األكثر ذألنو ىك العنصر الفعاؿ لي

 (.1992 ،أفريؿ

 التالمػػػػيذ: 11-6

رشادىـ فيما يخص الدراسة  ،يتكلى مستشار التكجيو المساىمة في تسيير المسار التعميمي لمتبلميذ كا 

عمى التكييؼ مع محيطيـ كما يقـك مستشار التكجيو بمساعدة التبلميذ  التككيف كعالـ الشغؿ، ككؿ مراحميا،

المستكل الدراسي كىذا حسب  باختبلؼالدراسي الجديد كتختمؼ حاجة التبلميذ إلى خدمات مستشار التكجيو 

 يحدد كاجباتو كميامو اتجاه التبلميذ. الذم 827/1991المنشكر الكزارم رقـ 

 مديري المتوسطات: 11-7

ستشار التكجيو في إطار تأدية ميامو تعامبل مف بيف أطراؼ األسرة التربكية الذيف يتعامؿ معيـ م

ألف المستشار يمارس ميامو في مقاطعة متككنة مف ثانكية كالمتكسطات  ،المتكسطات ممدير  نجد:مباشرا 

كلكي ينجز أعمالو المبرمجة في المتكسطات فإنو  التابعة ليا أك مركز التكجيو كمجمكعة مف المتكسطات،

 يعمؿ عمى تييئة كؿ الظركؼ لتنفيذ جميع األنشطة المبرمجة.يتعامؿ مباشرة مع مديرىا الذم 

 :التكويف الميني 11-8

يعتبر مستشار التكجيو الشخص الكحيد الذم يقدـ حصص إعبلمية لمتبلميذ عف المسارات الدراسية 

فيك بحاجة إلى امتبلؾ أكبر  كالمينية سكاء في إطار جماعي أك فردم عف طريؽ خمية اإلعبلـ كالتكثيؽ،

در مف المادة اإلعبلمية الخاصة بالتككينات المينية سكاء محميا أك كطنيا، كأصبح التككيف الميني اليـك ق
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التكجيو كالتقييـ الميني كالذم بدكره كذلؾ لو عبلقة مباشرة مع مستشار التكجيو كذلؾ  ميحتكم عمى مستشار 

عميـ كالتككيف المينييف كىذا حسب إلجراء حصص إعبلمية مشتركة حكؿ المسارات الجديدة كالمتعمقة بالت

المنشكر المشترؾ بيف كزارتي التربية كالتككيف الميني كالمتعمؽ بقبكؿ تكجيو تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ 

ككذا تبلميذ السنة األكلى ثانكم الذيف أكدكا رغبتيـ في االلتحاؽ بالتعميـ  ،المتكسط إلى مرحمة ما بعد اإللزامي

 الميني.

مف ىذه الحصص تزكيد التبلميذ بالمعمكمات البلزمة عف مختمؼ التككينات كالتخصصات  الغرض 

 كالشيادات المحضرة كشركط التسجيؿ كمدة التككيف كالمعاىد المعنية بيذه العممية.

 الجامعة: 11-9

عمى  ،يعتبر اإلعبلـ مف المياـ الرئيسية لمستشار التكجيو لذا عميو اإللماـ بمختمؼ التخصصات العممية

ككيفية التسجيؿ كااللتحاؽ بيذه التخصصات كعبلقتيا بالتخصصات  ،مستكل جميع المعاىد كالجامعات

المكجكدة عمى مستكل الثانكية ألف اإلعبلـ المكجو لتبلميذ السنة الثالثة ثانكم متعمؽ بالمسارات الجامعية لذا 

كالمستجدات الحاصمة في ىذا القطاع السيما  عمى المستشار التعامؿ الدائـ مع الجامعة لمكاكبة كؿ التغيرات

ككثيرا ما يطرح عمى تمميذ السنة  L.M.D كىك االنتقاؿ مف النظاـ الكبلسيكي إلى النظاـ ،في اآلكنة األخيرة

 الثالثة ثانكم تساؤالت حكؿ ىذا النظاـ الجديد في الجامعة.

 :والميني تكويف مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي-12

 وـ التكويف:مفي-12-1

كتدريب الفرد عمييا لمتغمب عمى  ،ىك تنظيـ مجمكعة مف المعارؼ النظرية كالتطبيقية في ميداف ما

العراقيؿ المينية فيك عبارة عف برنامج مخطط كمنظـ أعد خصيصا لمساعدة األفراد عمى تنمية مياراتيـ 

 .(215ص ، 1985، لسيدا) كقدراتيـ لرفع مستكل أدائيـ كبالتالي مسايرة التطكرات الجديدة

 كينقسـ التككيف في ىذا المجاؿ إلى قسميف:
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 ىك الذم يمنح قبؿ مزاكلة كظيفة أك ميمة معينة. :تكويف أولي-أ 

كيككف أثناء ممارسة المينة كيتـ عادة في المعاىد  :)المستمر( تكويف أثناء الخدمة-ب

 .(274ص ، 1998ربكية المركز الكطني لمكثائؽ الت)المتخصصة كمراكز تككيف اإلطارات 

 :أىداؼ التكويف وميامو-12-2

 ىك إكساب مكظفي التربية المعمكمات 1976/أفريؿ/ 16منشكر إف اليدؼ مف التككيف كما جاء في       

كساب أعمى مستكل . لعمميـكالمعارؼ البلزمة   كما أف ميمتو ىي أف يتيح الحصكؿ عمى تقنيات المينة كا 

التككيف األكلي  245/93رقـ كلقد نظـ المنشكر  .ي الكامؿ بالرسالة المككمة لممربيمف الكفاءة كالثقافة كالكع

التكظيؼ لتربص مغمؽ لمدة  ككذلؾ بأف يخضع المستشاركف كالمتمرنكف حديث .لممستشاريف الجدد في المينة

خصصات شير لمساعدتيـ عمى التكيؼ السريع في منصبيـ الجديد السيما كأف تككينيـ األكلي قد تـ في ت

كيتـ ىذا التربص في مراكز التكجيو .  المينة عند تخرجيـفي لمباشرة امختمفة ال تحضرىـ كما ينبغي 

. فيف المرسميالرئيسي فيالمدرسي كالميني كالمؤسسات التعميمية تحت إشراؼ مدير المركز كتأطير المستشار 

كيعتبر ىذا  .كالنفسيةارية كالتربكية يقـك مدير المركز بتسطير البرنامج التككيني المتضمف الجكانب اإلد

ككيف أثناء أما الت. التككيف الذم تحدث عنو المنشكر السابؽ إلزامي لكؿ مستشار جديد التعييف في المينة

الخدمة فإنو مف مسؤكلية مفتش التربية كالتككيف لمادة التكجيو المدرسي كالميني كذلؾ مف خبلؿ الممتقيات 

 ة أك مف خبلؿ الزيارات التفتيشية. التككينية كاألياـ الدراسي

ـ مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني:م-13  يا

بعد التحاؽ مستشارم التكجيو المدرسي كالميني بالثانكيات تـ تمديد مياميـ مف خبلؿ مجمكعة مف 

 المناشير كالقرارات الكزارية أىميا: 

الذم يحدد المياـ التي يمارسيا المستشار بمركز : 1991نوفمبر  13المؤرخ في  827القرار الوزاري رقـ  -

 بالشكؿ التالي: المتاقف ،التكجيو كالمدارس األساسية كالثانكيات
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عبلميـ كمتابعة عمميـ المدرسي. يكمؼ مستشار -  التكجيو بجميع األعماؿ المرتبطة بتكجيو التبلميذ كا 

 مؤسسات التككيف كفي عالـ الشغؿ. في كاالستقصاءاتيقـك مستشار التكجيو المدرسي بالدراسات  -

يساىـ مستشار التكجيو في تحميؿ المضاميف التربكية كالكسائؿ التعميمية كما يمكف أف يكمؼ بإجراء  -

 كتحسينو.  الدراسات كاالستقصاءات في إطار تقكيـ مردكد المنظكمة التربكية

 شاطو السنكم.يقـك كؿ مستشار تكجيو في بداية كؿ سنة دراسية بإعداد برنامج ن -

 تتمثؿ نشاطات مستشار التكجيو في مجاؿ التكجيو فيما يمي:كما 

 القياـ باإلرشاد النفسي كالتربكم قصد مساعدة التبلميذ عمى التكيؼ مع النشاط التربكم.-1

 إجراء الفحكص النفسية الضركرية قصد التكفؿ بالتبلميذ الذيف يعانكف مف مشاكؿ خاصة.-2

تكشاؼ التبلميذ المتخمفيف مدرسيا كالمشاركة في تنظيـ التعميـ كدركس المساىمة في عممية اس -3

 االستدراؾ كتقييميا.

فيما يمي: نشاطات مستشار التوجيو في ميداف اإلعالـ -14  

قامة مناكبات بفرض استقباؿ -1 ضماف سيكلة اإلعبلـ كتنمية االتصاؿ داخؿ مؤسسات التعميـ كا 

 التبلميذ كاألكلياء كاألساتذة. 

نشيط حصص إعبلمية جماعية كتنظيـ لقاءات بيف التبلميذ كاألكلياء كالمتعامميف المينييف طبقا ت-2

 لرزنامة تعد مع مدير المؤسسة المعنية.

  .تنظيـ حمبلت إعبلمية حكؿ الدراسة كالحرؼ كالمنافذ المينية المتكفرة في عالـ الشغؿ-3

ية باالستعانة باألساتذة كمساعدم التربية تنشيط مكتب اإلعبلـ كالتكثيؽ في المؤسسات التعميم-4

 كتزكيده بالكثائؽ قصد تكفير اإلعبلـ الكافي لمتبلميذ.

يطمع مستشار التكجيو المدرسي كالميني في إطار تأدية ميامو عمى ممفات التبلميذ المدرسية كعمى -5

 السر الميني. جميع المعمكمات التي تساعده عمى ممارسة ميامو كيخضع في ىذه الحالة إلى قكاعد
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المشاركة في مجالس األقساـ بصفة استشارية كيقدـ أثناءىا كؿ المعمكمات المستخمصة مف متابعة -6

  .المسار المدرسي لمتبلميذ قصد تحسيف ظركؼ عمميـ كالحد مف التسرب المدرسي

 كما يمكف أف يكمؼ بػ:

 ات خاصة.المشاركة في نشاطات ثقافية كتربكية كاجتماعية تتطمب كفاء -     

اجتماعات ، نيابة مدير مركز التكجيو المدرسي كالميني في أشغاؿ المجاف المختصة -

 ميدانية خارج مركز التكجيو.

يشارؾ مستشار التكجيو المدرسي كالميني في عممية التككيف كتحسيف المستكل كتجديد  -

ار كاجباتو القياـ بالدراسات المعارؼ التي تنظميا كزارة التربية الكطنية كتدخؿ ىذه المشاركة في إط

  .كالتحقيقات التي تكسب أىمية في مجاؿ البحث البيداغكجي

 متابعة نشاطات المستشاريف المبتدئيف كاإلشراؼ عمييا في إطار التككيف المتكاصؿ. -

كالمتعمؽ بتعييف مستشارم التكجيو في الثانكيات  1991سبتمبر  18المؤرخ في  219المنشكر كما حدد  

 ـ التالية:الميا

  متابعة عمؿ التبلميذ بكاسطة تحميؿ نتائجيـ المدرسية في مختمؼ الفركض كاالختبارات.  -

حاليا كبطاقة ( الرابعة متكسط)معالجة بطاقة القبكؿ كالتكجيو بالنسبة لتبلميذ السنة التاسعة أساسي  -

 المتابعة بالنسبة لتبلميذ األكلى ثانكم.

كالمتعمؽ بتنظيـ عمؿ مستشارم التكجيو  1991ديسمبر  24لمؤرخ في ا 269المنشكر أيضا تضمف كما 

 الممحقيف بالثانكيات المياـ التالية:

دراسة كاستثمار نتائج اختبارات المكتسبات القياسية كتبميغيا إلى المدارس األساسية األصمية   -

 بالمقاطعة.

سب الحاجة كاإلمكانات( كمقارنتيا القياـ بإجراء الفحكص السيككلكجية عمى التبلميذ في الثانكية )ح  -

 بالنتائج المدرسية.



 

141 
 

إجراء استبياف الميكؿ كاالىتمامات عمى تبلميذ الثانكية ثـ تستغؿ كتشرح نتائجيا لمتبلميذ  -

 كاألساتذة.

 إقامة دعـ االتصاؿ المباشر مع التبلميذ عف طريؽ المقابمة. -

 إعبلمية عامة كمختصة. دعـ اإلعبلـ اتجاه األساتذة كاألكلياء بتنظيـ حصص -

تنظيـ زيارات إعبلمية في الميداف لفائدة التبلميذ تحت إشراؼ إدارة المؤسسات التعميمية المقاطعة  -

 )في إطار تنظيـ أبكاب مفتكحة عمى المؤسسات التككينية كالمعاىد(.

 تقكيـ مدل تأثير عممية اإلعبلـ في الكسط المدرسي.  -

:واإلرشاد المدرسي والميني ونشاطات عمؿ مستشار التوجي-15  

عمى البرنامج المقرر مف قبؿ الكصاية عمى التكجيو المدرسي يقـك مستشار التكجيو بتصميـ  بناء

 برنامج عممو خبلؿ السنة الدراسية كىك مقسـ إلى نشاطات تغطي ميامو بصفة عامة.

ـ المدرسي:-15-1 اإلعال  

 احصصفيبرمج  .ـك بيا المستشار بصفة دكريةيعتبر اإلعبلـ المدرسي مف أىـ النشاطات التي يق

كفي بعض األحياف  ،متكسط كالثالثة متكسط كاألكلى ثانكم كالثالثة ثانكم إعبلمية لفائدة مستكل السنة الرابعة

كىذا التدخؿ يككف فصميا باستثناء السنكات النيائية مثؿ السنة الرابعة كالثالثة  .الثانية ثانكميضيؼ السنة 

استغبلؿ المكتبة  قصدكذلؾ ببرمجة حصص إعبلمية باإلضافة إلى عمؿ األفكاج  اائمثانكم يككف د

حيث الضعؼ كحصص فراغ التبلميذ بتقسيـ التبلميذ إلى مجمكعات متكافئة مف حيث المستكل أك مف 

 المسجؿ لدييـ في مختمؼ المكاد قصد مساعدتيـ كالتكفؿ بيـ بتجاكز ىذه الصعكبات.

لى متوسط:إعالـ السنة األو  15-2  

ـ         ييدؼ إعبلـ السنة األكلى متكسط إلى دمج التمميذ في الكسط الجديد بعد انتقالو مف مرحمة التعمي

ـ المتكسط كالذم البد عميو أف يتعرؼ عمى مككنات ىذا الكسط قصد االندماج  ،االبتدائي إلى مرحمة التعمي

أطير إدارم كتربكم باإلضافة إلى المكاد كالتكيؼ في كسطو المدرسي كمعرفة كؿ المشرفيف عميو مف ت
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الدراسية كالمعامبلت كالتكقيت كالتعرؼ عمى الييكمة الجديدة لتكضيح مساره الدراسي حتى البكالكريا، كىذا مف 

أجؿ بناء فكرة أك تصكر حكؿ المشكار الدراسي الذم ينتظره كمتطمبات كؿ مرحمة حتى يتسف لو رسـ 

مشركعو المستقبمي كبمكغ طمكحو.لمكصكؿ إلى تحقيؽ  استراتيجية  

إعالـ السنة الثالثة متوسط:  15-3  

بمثابة تحسيس التمميذ بعممية بأنيا أىداؼ الحصص اإلعبلمية المقدمة لمسنة الثالثة متكسط تكمف 

خاصة بو فكرة  والتكجيو المدرسي كأىـ الجذع المشتركة التي سيكجو إلييا خبلؿ السنة الرابعة متكسط كتككين

لييكمة الجديدة مف أجؿ بناء قاعدة أساسية لمشركعو المستقبمي ألف تكجييو إلى السنة األكلى ثانكم حكؿ ا

عف مممحو التربكم كقدراتو الدراسية  . كىذه المرحمة ىي التي ستعّبرمرتبط بنتائج السنة الثالثة كالرابعة متكسط

 التي تؤىمو إلى التكجيو ألحد الجذكع المشتركة.

نة الرابعة متوسط:إعالـ الس 15-4  

الحاسمة كالمصيرية في نظر التمميذ باعتبارىا ىمزة  المرحمة السنة مف التعميـ المتكسط تعتبرفي ىذه 

ـ المتكسط كالتعميـ الثانكم كالتي تتكج في نياية السنة بامتحاف شيادة التعميـ المتكسط  لمرحمة كصؿ بيف التعمي

لمتمميذ فإنو كاألقرب ط يفمستشار التكجيو باعتباره العنصر النش .إلى السنة األكلى ثانكم االنتقاؿ مف عدمو

 .رة بثبلث حصص مكزعة عمى ثبلثة فصكؿيسعى إلى برمجة حصص إعبلمية لفائدة ىذا المستكل كالمقدّ 

لتبلميذ قصد إعبلميـ كتعريفيـ بكؿ ما يتعمؽ افييا مستشار التكجيو  يخاطبككؿ فصؿ لو أىداؼ كمحاكر 

فالحصة األكلى  .كقكاعد كأسس بناء مشركعيـ المستقبمي كالميني بآلياتي بغرض تزكيدىـ بمسارىـ الدراس

تتمثؿ في تحسيس التبلميذ بأىمية السنة الرابعة متكسط كذلؾ بتعريفيـ بدكر كمياـ مستشار التكجيو كعبلقتو 

مف حيث التكقيت  الييكمة الجديدة كعبلقتيا بتكجيييـ في السنة األكلى ثانكم إلىبالتبلميذ كالتعرؼ 

باإلضافة إلى أىمية ىذه السنة كعبلقتيا بنجاح  .كالمعامبلت كالمكاد األساسية المحددة لكؿ جذع مشترؾ

حصؿ عميو خبلؿ السنة تحصؿ عميو في شيادة التعميـ المتكسط كالمعدؿ المتالتمميذ مف حيث المعدؿ الم

ـ عمؿ التمميذ خبلؿ السنة الدراس أما الحصة الثانية فتتمحكر حكؿ الكيفية التي تبنى . يةالدراسية باعتباره تقكي
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مف حيث المعايير كالمكاد األساسية التي تحدد كؿ جذع مشترؾ  عمييا عممية التكجيو إلى السنة األكلى ثانكم

كالتي تيدؼ إلى تعريؼ التمميذ  كذلؾ ىناؾ الحصة الثالثة. كالتخصصات المفتكحة بعد السنة األكلى ثانكم

التعميـ الميني كالتككيف  إلىيتـ التعرؼ  .تقديـ طمبات الطعكف كبالتنسيؽ مع التككيف الميني جراءاتبإ

منشكر كزارم مشترؾ )الميني ككيفية االلتحاؽ بيذه المعاىد كأىـ التخصصات المفتكحة كخاصة التعميـ الميني 

 (.2010أفريؿ  08 06رقـ 

إعالـ السنة األولى ثانوي: 5- 15  

إلى دمج التمميذ في ألكلى ثانكم فيي تعتبر بداية لمرحمة جديدة كتيدؼ الحصة األكلى بالنسبة لمسنة ا

عدة تغيرات في عميو ألنو في ىذه المرحمة يصبح التمميذ في مرحمة حرجة حيث تطرأ  الكسط الجديد

لعقمي إلى نمكه ا باإلضافةشخصيتو كيحس بنكع مف االستقبللية كتحمؿ المسؤكلية كالبحث عف إثبات الذات 

لذا  .إلى جانب ىذا تغييره لمكسط الدراسي مف حيث التأطير التربكم كاإلدارم ككذلؾ التبلميذ .الفيزيكلكجيك 

عطاء التمميذ آليات  استراتيجيةيجب عمى مستشار التكجيو أف يرسـ  مف خبلؿ كفاءتو كقدراتو كخبرتو كا 

حتى يتمكف مف اجتياز ىذه المرحمة  ديدكالتكيؼ في الكسط الدراسي الجكطرؽ لتسيؿ لو عممية االندماج 

ففي الحصة  .بنجاح في دراستو كاختياراتو مف أجؿ بمكغ تحقيؽ مشركعو الدراسي كالميني في المستقبؿ

كدمج التمميذ في الكسط الجديد بإعطائو فكرة حكؿ أىمية ىذه السنة كلى يحاكؿ مستشار التكجيو تحسيس األ

 .حتى البكالكريا كمف ثـ الجامعة أم في نجاح التمميذ في مشكاره الدراسي

أما الحصة الثانية فتتمحكر حكؿ التخصصات المفتكحة في السنة الثانية ثانكم كالمعايير التي يعتمد 

األخيرة دائما تتمحكر حكؿ تعريؼ التمميذ بإجراءات تقديـ الطعف حكؿ كالحصة  .التكجيوعمييا في عممية 

التمميذ لتخصصو الدراسي كالميني في  اختيارتخصص كىذا مف أجؿ  التكجيو ككذلؾ المنافذ الجامعية لكؿ

المستقبؿ كىذا بناء عمى المعمكمات التي يقدميا مستشار التكجيو معتمدا عمى المناشير كاألدلة اإلعبلمية 

الزيارات الميدانية التي ينظميا التككيف الميني كبعض المصانع إلى  إضافة ،لتزكيد التبلميذ بكؿ ما يمزمو

 (.كزارة التربية الكطنية مديرية التخطيط 84منشكر كزارم رقـ ) كخاصة التخصصات التقني الرياضي
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إعالـ السنة الثالثة ثانوي: 6 -15  

تعتبر السنة الثالثة ثانكم المنعرج الحاسـ في الحياة الدراسية لمتمميذ كالمصيرية في نفس الكقت حيث تتكج    

باعتبار االمتحاف  لكريا كما تحممو ىذه الشيادة مف قيمة تربكية كاجتماعيةىذه األخيرة بامتحاف شيادة البكا

 .التأشيرة التي بكاسطتيا ينتقؿ التمميذ بيا إلى عالـ النجاح كاالرتقاء إلى مكانة أعمى مف تمؾ التي كاف فييا

المكقؼ مف لذا فكؿ مقبؿ عمى امتحاف ما يككف بحاجة إلى كسائؿ كأساليب كطرؽ كآليات تييئو لمراجعة 

كيفية تحضير نفسو كتنظيـ كقتو كاالستعداد معرفيا كمعنكيا لخكض غمار األسئمة كاألجكبة بكؿ شجاعة 

يجابية بقدراتو الذاتية كمكتسباتو  كفي ىذا المجاؿ يقـك مستشار التكجيو بتحديد األىداؼ لكؿ حصة  .العمميةكا 

لتبلميذ بأىمية ىذه السنة باعتبارىا الجسر الذم يربط يقدميا ليذه الفئة فتعتبر الحصة األكلى بمثابة تحسيس ا

إلى تقييـ نتائج  باإلضافةكذلؾ بتبييف عبلقتيا بنجاح التمميذ في البكالكريا  ،التعميـ الثانكم بالتعميـ الجامعي

تضح ما يمكف استدراكو كخاصة ي لكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ حتىالبكالكريا في السنة الماضية با

أما الحصة الثانية كالتي تعتبر بمثابة تقديـ الدعـ النفسي كالبيداغكجي لمتبلميذ مف خبلؿ  .لممعيديفبالنسبة 

تزكيدىـ بخصائص المراجعة المنظمة كالفعالة كتحضيرىـ لمتعايش اإليجابي مع أياـ االمتحاف كالتطرؽ إلى 

مذاف البد عمى التبلميذ أف يككنكا إلى جانب العامؿ النفسي كالصحي ال ،مختمؼ المنيجيات الخاصة باإلجابة

كفي الحصة األخيرة يحاكؿ المستشار أف يعرفيـ  .أكثر استعدادا بيـ الجتياز ىذا االمتحاف بكؿ نجاح

بالتخصصات المفتكحة في الجامعة قصد ربط تفكير التمميذ مباشرة بأنو سيككف في المستقبؿ مسجؿ في 

بعاد فكرة   الرسكب كاإلخفاؽ في ىذا االمتحاف.إحدل التخصصات التي يرغب فييا كا 

إعالـ األساتػذة: 15-7  

لـ يعد اإلعبلـ مقتصرا فقط عمى التبلميذ بؿ يتعداه إلى أكساط أخرل فاألستاذ يعتبر مف بيف األطراؼ 

يجب أف يقدـ لؤلستاذ كيشرح ليـ مختمؼ المستجدات كالتطكرات التي  االتي يتعامؿ معيا مستشار التكجيو لذ

ـ تطرأ عمى ا الجديدة في عممية التدريس  كاالستراتيجيةلمنظكمات التربكية كاإلجراءات الجديدة في عممية التقكي

إلى جانب الجداكؿ اإلحصائية المتعمقة بتطكر النتائج الدراسية سكاء كانت الفصمية أك  .)المقاربة بالكفاءات(
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قصد تزكيدىـ بكؿ المعمكمات التي تسيؿ  بكالكريا كشيادة التعميـ المتكسطاالمتحانات الرسمية كامتحاف ال

قميص نسب عممية التكاصؿ بينيـ كبيف التبلميذ مف أجؿ تحسيف المردكد التربكم كالرفع مف نسب النجاح كت

 .ممنظكمة التربكيةل األساسية ىداؼلككنيا مف األ التسرب كالرسكب المدرسي

ـ األولياء:-15-8 إعال  

ف لو العبلقة مباشرة مع مستشار التكجيو ألف ىذا األخير يقـك يعتبر الكلي مف بيف األطراؼ التي تكك 

خر كلمعرفة التمميذ أكثر كمساعدتو عمى تجاكز آمف خبلؿ عممو كنشاطاتو بمتابعة التمميذ مف مستكل إلى 

البد مف طرؼ ثالث حتى تككف المساعدة إيجابية  . كليذا الغرضالمشكبلت التي تعرقؿ مساره الدراسي

التي تخص تمدرسو مف حيث سمككو كنتائجو  عميو أف يككف ممّما بكّؿ التفاصيؿك الكلي الذم كفعالة أال كى

التي ليا عبلقة إلى جانب عممية تكجييو لمختمؼ التخصصات  .الدراسية كعبلقاتو في الكسط المدرسي

فئة قصد أف ينظـ لقاءات أك حصص مع ىذه المدعّك إلى المستشار كعميو فإّف  .الميني البنو وبمستقبم

تزكيدىـ بكؿ المستجدات كبكؿ ما يتعمؽ بالحياة الدراسية حتى تككف عممية التكجيو شاممة كتككف أكثر 

 مكضكعية كاالبتعاد عف الذاتية كجعؿ التمميذ يتحمؿ مسؤكلية قراراتو في بناء مشركعو المستقبمي.

خمية اإلعالـ والتوثيؽ: 15-9   

 يداغكجية في المؤسسات التعميمية إلى:بالييدؼ تنصيب خمية اإلعبلـ كالتكثيؽ 

 جعؿ التكثيؽ كاإلعبلـ المدرسي في متناكؿ التبلميذ كاألساتذة. -

 تمكيف التبلميذ كاألساتذة مف الحصكؿ عمى مصادر اإلعبلـ فكر شعكرىـ بالحاجة إلى ذلؾ.  -

 يؼ معو.تكعية التبلميذ بمحيطيـ االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لتسييؿ التفاعؿ كالتك -

بتاريخ  356/124/92منشكر كزارم رقـ ) اتخاذ الخمية كمرجع تكثيؽ مف طرؼ األساتذة المكمفيف باإلعبلـ -

11/11/92.) 
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المتابػػػعة: 15-10  

كدراسة  لديو اليدؼ مف المتابعة ىك تحميؿ كتقييـ نتائج التمميذ قصد تشخيص مكاطف الضعؼ كالقكة

ـ نتائج عممية المتابعة تتيكما مف أجؿ الرفع مف المستكل التربكم، فيو ة في التطكر المعرفي كالعكامؿ المؤثر 

دارة المؤسسة كمديرية التربية.   التي يقـك بيا المستشار كؿ مف األكلياء كاألساتذة كا 

بالنسبة لمتمميذ تعمؿ عمى إبراز مكاطف القكة كالضعؼ كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ مف خبلؿ تقييـ  -

 ية.نتائجو الدراس

الفردية، كتشخيص صعكبات التعمـ  كالفركؽبالنسبة لؤلستاذ تزكده بمعمكمات أكثر دقة مف التبلميذ  -

 كما تساعد عمى التقكيـ الذاتي بالنسبة لطرؽ التدريس كاألىداؼ كالبرامج كالكسائؿ.

عبلميـ عمى المستكل الدراسي ألبنائ االطبلعأما بالنسبة لؤلكلياء تساعدىـ ىذه المتابعة عمى  - يـ كا 

 بالنتائج الدراسية التي تحصمكا عمييا.

اإلدارة المركزية كذلؾ البد عمييا أف تتعرؼ عمى المستكل الفردم كالجماعي لتبلميذىا بغرض التنبؤ  -

 بنسب النجاح في االمتحانات الرسمية.

 الـ الخريطة المدرسية،أما مديرية التربية فتساىـ نتائج المتابعة في أخذ االحتياطات البلزمة لتحديد مع -

عداد الحصيمة الكالئية لمنتائج بغرض مقارنتيا مع المؤسسات التعميمية.  كا 

 اإلرشاد النفسي:15-11 

سالفة الذكر التي يقـك بيا مستشار التكجيو ككؿ متكامؿ فإف اإلرشاد النفسي إلى األنشطة  باإلضافة

كعمى  .ضد المشكبلت التربكية كاالضطرابات النفسية كتحصينوكتكجييو ييدؼ إلى رعاية النمك السميـ لمتمميذ 

مستشار التكجيو أف يسير عمى القياـ بيذه العممية مف بداية السنة الدراسية كتنظيميا كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ 

كال يمكف أف . حصص إرشادية لفائدة التبلميذ لمساعدتيـ عمى حؿ مشاكميـ كالتكيؼ مع الكسط التعميمي

مكانياتيـ إالّ يتحّقؽ ىذا اليدؼ  كحتى يتمكف المستشار مف تحقيؽ ذلؾ  .بالتكافؽ مع استعداداتيـ كقدراتيـ كا 

يجب عميو دراسة الجكانب النفسية كالعاطفية كاالنفعالية لمتبلميذ مف خبلؿ استغبلؿ االختبارات كاالستبيانات 
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خطي ىذه العقبات كتجاكز كاالستمارات مف أجؿ تزكيد التمميذ بكؿ الطرؽ كاألساليب التي تساعده عمى ت

الصعكبات التي تعترضو قصد بناء شخصيتو مف كؿ الجكانب ليتمكف في األخير مف القدرة عمى بناء 

مشركعو الشخصي كاتخاذ قراراتو دكف المجكء إلى الغير حتى ينجح في اختيار نكع الدراسة أك المينة التي 

 يرغب فييا.

التوجيو: 15-12  

راسي لمتبلميذ في كؿ الفصكؿ لتحضير تكجيو مكضكعي بعدما يتـ التكثيؽ يتابع مستشار التكجيو الد

 بيف مختمؼ المعايير كىي:

 (10/20)النتائج الدراسية معدؿ االنتقاؿ  -

 المممح التربكم لمتمميذ )مجمكعات التكجيو(. -

 رغبة التمميذ. -

 مبلحظات األساتذة. -

 .(2008فيفرم  49/16/13-48منشكر كزارم رقـ الخريطة المدرسية ) -

باإلضافة إلى حضكره مختمؼ المجالس التي تنعقد في المؤسسة التربكية كالغرض منيا التحضير 

 المكضكعي لعممية التكجيو المدرسي.

مع الفرقة البيداغكجية كذلؾ بخمؽ المستجدات في  لبلطبلعالمشاركة في مجالس التنسيؽ بيف المكاد  -

 ضؿ ىذه اإلصبلحات.

مجالس األقساـ لمختمؼ المستكيات كخاصة المعنييف بعممية التكجيو كاالمتحانات المشاركة في  -

عمى النتائج الدراسية لمتبلميذ مع  باالطبلعكذلؾ  ،الرسمية كالرابعة متكسط كاألكلى ثانكم كالثالثة ثانكم
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اىـ المستشار حصر النقائص باقتراح إجراءات المعالجة لمرفع مف المردكد التربكم كتحسيف المستكل كما يس

 في تحضير اقتراحات الخريطة المدرسية.

معالجة بطاقة المتابعة كالتكجيو كذلؾ باستخراج ميكؿ كاىتمامات التبلميذ كالتعرؼ عمى رغباتيـ مع  -

دراسة نتائجيـ الدراسية كفؽ مجمكعات التكجيو التي تحدد كؿ شعبة دراسية كخاصة مستكل الرابعة متكسط 

بالتكفيؽ بيف كؿ ىذه المعمكمات كاإلمكانيات الفعمية لمتبلميذ قبؿ تكجيييـ أم قبؿ  كذلؾ كاألكلى ثانكم،

تي يككف فييا مستشار التكجيو المدرسي عضكا فعاؿ في ىذا لانعقاد مجالس القبكؿ كالتكجيو النيائية كا

 المجمس. 

ـ والدراسات: 15-13  التقوي

كالكسائؿ التعميمية كما يقـك بإجراء الدراسات  ييدؼ المستشار في عممية التقكيـ إلى تحميؿ المضاميف

كاالستقصاءات في إطار تقكيـ مردكد المنظكمة التربكية كتحسينو كلكي يتعرؼ المستشار عمى القدرات 

 كاإلمكانيات لدل التبلميذ يجب عميو أف يقـك بما يمي:

 ساىمة في إعداد كسائؿ التقكيـ الدكرم.الم -

 م كدراسة نتائج التبلميذ.بك ر تلتقكيـ اللمساىمة في تحميؿ نتائج اا -

تقكيـ البرامج كأساليب كطرؽ التعميـ كالكسائؿ التربكية في إطار الرفع مف المردكد التربكم كتحسيف  -

 (.18/10/1992المؤرخ في  321/124/1992المنشكر الكزارم رقـ )العممية التعميمية 

 :مينيواإلرشاد المدرسي وال قطاع تدخؿ مستشار التوجيو-16

. كالتربكية يفترض في مستشار التكجيو تأدية ميامو أف يككف مزكدا بكفاءة عالية مبنية عمى الخبرة العممية   

ىذه الكفاءة ىي التي تمكنو مف . شخصيتو كقدراتوعف مككنات  قصد الكشؼالىتماـ بالفرد إلى امدعك  فيك

ثـ نستنتج أف مستشار التكجيو ميمتو  كمف .تكييؼ ميمتو مع كؿ مكقؼ يكجد فيو كفي أم قطاع يكجو إليو

 ال تقتصر عمى مؤسسة كاحدة فقط بؿ عمى عدة مؤسسات تختمؼ مف طكر إلى آخر.
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 تدخؿ مستشار التوجيو في التعميـ المتوسط:-16-1

في ىذه المرحمة يمكف لمستشار التكجيو أف يجعؿ مف التكجيو تكجييا تربكيا يمكف التمميذ مف الحصكؿ 

يجاد الظركؼ التي تحقؽ ىذا التطكر عمى التعميـ تعتبر ىذه الفترة  .الذم يسمح لو بتطكير معارفو كقدراتو كا 

لذا يتطمب عمى المستشار جمع كؿ المعمكمات الدقيقة حكؿ شركط  .ميمة بالنسبة لمتمميذ في تحضير تكجييو

 التكيؼ مع مكاد التدريس التي يتمقكىا في البرنامج الدراسي ليؤالء التبلميذ.

كلبمكغ مستشار التكجيو لؤلىداؼ المسطرة البد مف احتكاكو بالتدريس في ىذا الطكر مف التعميـ ففي 

كما  .بداية السنة الدراسية يمكف أف يساىـ في تقديـ معمكمات حقيقية لؤلساتذة تعبر عف تحصيؿ تبلمذتيـ

يذ غير المكتفيف إلعادة تكجيييـ تتمثؿ تدخبلتو كذلؾ عمى مستكل ىذه المرحمة التحضيرية في التكفؿ بالتبلم

 ى مستكل األكلياء أك األساتذة أكبعض التبلميذ قد تزكؿ بعد تدخؿ تربكم عممشاكؿ اف . تككينيـأك إعادة 

كعندئذ يمجا مستشار التكجيو إلى المكارد المختمفة التي ىي بحكزتو مف أجؿ تحديد طبيعة ىذه  ،التمميذ نفسو

 الصعكبات كالبحث عف أسبابيا.

كىذه التدخبلت قد تعقبيا تدخبلت أخرل منتظمة يككف ىدفيا ىك تحديد المممح الدراسي الذم يسمح 

لمتبلميذ باالستفادة مما يقدـ ليـ مف تعميـ بعد نياية ىذه المرحمة كتحسيسيـ كتكعيتيـ لبناء مشركعيـ 

 (.87/88ص  ،بف عبد اهلل)ـ المستقبمي كاستقباؿ رغبات األكلياء الخاصة باختيار الشعبة المناسبة لقدراتي

كمف ميامو كذلؾ التعريؼ بصفة فردية أك جماعية بالمناصب الفردية التي يمكف أف تقترح عمى 

 الشباب الذم يغادر المدرسة.

في تحسيس كؿ التبلميذ كليس فقط أكلئؾ الذيف سيغادركف المدرسة في  Reuchlinفالمشكؿ في نظر 

فترة التمدرس عمى االندماج في عالـ معقد اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا أنيـ مقبكلكف إثر انتياء  كقت قريب

ف اكتشاؼ ىذا العالـ يعد بالنسبة ليـ مف اآلف ميمة ضركرية كمثيرة.  كا 
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كمف حؽ المستشار أف يشارؾ في مجالس األقساـ كالقبكؿ كالتكجيو ليساىـ بآرائو لممعطيات النفسية  

كمف أجؿ أف يحقؽ ىذه االستمرارية في عممية التحضير لعممية  .وفي التحضير التدريجي لعممية التكجي

كيعايش مشاكؿ  ،مف عقد لقاءات كجمسات كاتصاالت دكرية مع التمميذ أثناء تمدرسو يكّثؼالتكجيو فإنو 

التكجيو ليحضره كينجزه في فترات متبلحقة بإجراء الفحكص المنتظمة في المؤسسات كالمشاركة في المبلحظة 

 كالجماعية كباإلسياـ في إنشاء بنيات جديدة تساعد عمى تككيف التبلميذ معرفيا كمينيا.الفردية 

ساسي داخؿ األدكر الكيبقى لو  .بعممية التكجيوكليذا الغرض يمكنو أف يتعاكف مع كؿ مف ىك معني  

تككف عمكمات التي كتكزيع الم ما بينيايفالمؤسسة التربكية كالمتمثؿ في ربط العبلقات داخؿ الجماعة التربكية 

قامة نكع مف التكاصؿ بينيا لتحقيؽ التقارب بيف كؿ المشا ركيف في العممية التربكية مف بحكزة كؿ كاحد منيا كا 

  .أجؿ تبادؿ الخبرات

 تدخؿ مستشار التوجيو في التعميـ الثانوي:-16-2

م يتناسب مع في ىذه المرحمة يحرص مستشار التكجيو عمى أف يقرر كيختار التمميذ التخصص الذ

كتتمثؿ ميمتو في إعبلـ التمميذ كتنبييو  .األكلياء أك الزمبلءنتائجو الدراسية دكف ضغكطات خارجية مف قبؿ 

 ،خبلؿ السنة الدراسية حكؿ النقائص التي يعاني منيا في بعض المكاد التي تدخؿ في تكجييو في نياية السنة

 تبلءـجؿ اقتراح إعادة تكجيو أبناءىـ نحك شعب أخرل قد االتصاؿ باألكلياء كاألساتذة مف أعبر ذلؾ كيتـّ 

قدراتيـ أك حثيـ عمى الدراسة كاستغبلؿ كقتيـ أحسف استغبلؿ لمقضاء عمى النقائص المبلحظة في نتائجيـ 

مف خبلليا إرشادات تربكية كنفسية قد تفيدىـ في  إلى جانب إقامة عبلقات دائمة مع التبلميذ يقدـ .الدراسية

كازنيـ كتحسيف مردكدىـ الدراسي كاكتشاؼ ذاتيـ كقدراتيـ كخاصة عند اقتراب االمتحانات كخاصة استرجاع ت

 . االرسمية مني

فميمة المستشار في ىذه المرحمة تتمثؿ في فف اإلنصات ألف خصكصية التمميذ في ىذا الطكر تتطمب 

صاؿ فعاؿ معو كذلؾ لككف قبؿ كؿ شيء استعدادا لئلنصات مف قبؿ األخصائي إذا أراد أف يدخؿ في ات
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كليذا فإنو مطالب بأف يمنح لو الكقت الكافي لمتعبير  .شخصية المراىؽ في ىذه الفترة ىشة كتتأثر بسرعة

بقيمة الحكافز كالميكؿ ألنو  سييالتحسكما أنو مطالب بدكره  الدراسية كالمستقبمية لكسب ثقتو.عف انشغاال تو 

شخصيتو كيكسب تدريجيا  فرصة اكتشاؼ متمميذلكأف يترؾ  .ردميعرؼ تأثيرىا عمى النجاح المدرسي الف

 استقبللو الذاتي في تصرفاتو كقراراتو.

كما يشارؾ أيضا مستشار التكجيو في مجالس القبكؿ كالتكجيو لدراسة اقتراحات مجالس األقساـ فيما  

إعادة  السنة الثانية ثانكم أكمجذكع المشتركة إلى مختمؼ الشعب المفتكحة في ليتعمؽ بتقكيـ كتكجيو التبلميذ 

  .تكجيييـ إلى مؤسسات أخرل

 المدرسي والميني: واالرشاد خصائص مستشار التوجيو -17

 :يتمثؿ في تقبؿ المكجو لمتبلميذ عمى اختبلفاتيـ. التقبؿ 

 :نقصد بو التجرد مف األعماؿ كقت تقديـ المساعدة. التفرغ 

 :كالتدقيؽ فييا بصفة جيدة. يتمثؿ في فيـ المستشار لمعنى الكممات الفيـ 

 :ىك المزج بيف المكضكعية في النظر مف جية كتقمص شخصية التمميذ لمكصكؿ الى فيـ  التعاطؼ

 عيش فييا مف جية أخرل.يالصكرة التي 

 :أسبابيا. حيقصد بو محاكلة تفسير انفعاالت الحالة المراد دراستيا كايضا التشخيص 

 :عممية ي التكجيو المدرسي، كيعرؼ االتصاؿ عمى أنو "اف ميارات االتصاؿ ضركرية ف االتصاؿ

 ايقاـ عبلقة ايجابية اجتماعية بيف االفراد".

 :يجب عمى المستشار مراعاة البساطة كعدـ التكمؼ بتصرفاتو الشخصية كفي تعاممو  المياقة والميونة

ؿ كالتسرع كما يجب أف كأف يككف قادرا عمى فيـ اآلخريف بعيدا عف االنفعا مع االدارة كالطاقـ التربكم،

 (.46،ص1997القدافي)يتصؼ بالميكنة كىدكء المزاج

 :كتتمثؿ في كسب ثقة التمميذ كاالىتماـ لمتابعة الحاالت الخاصة. كسب الثقة 

 اضافة الى خصائص أخرل نذكر منيا:
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 التغيرات. إدراؾ 

 .الرغبة الجامحة في مساعدة الغير 

 دة النفسية التربكية.صفاتو الفنية في عبلقاتو عمى أساس المساع 

 .فيـ المشكمة المقدمة بصكرة يعيشيا الفرد كليس بصكرة مفترضة أم فنية 

  (.124ص ،1997التكجي) االجتماعيمنح التمميذ القدرة عمى التقدـ بنفسو في اتجاه مكقفو 

: والميني صفات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي-18  

ذات أثر  كالميني ة لمستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسيتعتبر الصفات أك السمات الشخصية كالميني

 .حاسـ في نجاح أك فشؿ العممية التكجييية كاإلرشادية بصفة عامة

كفيما يمي سكؼ نتعرؼ عمى ىذه الصفات التي يجب أف يتحمى بيا المستشار سكاء الصفات  

 (.26/27ص  ،1999 ،الشيرم) الشخصية أك المينية

الصفات الشخصية:-18-1  

األمػػػانة:-18-1-1  

فبلبد أف تقدـ لو  ،األمانة صفة ىامة كأساسية يجب أف تتكفر في المستشار كذلؾ لككنو مكضع ثقة

المعمكمات الصحيحة كالدقيقة البلزمة لمساعدة الطالب عمى معالجة المشكمة التي يعاني منيا كأف يحافظ 

 )الطالب(.عمى سرية تمؾ المعمكمات التي يحصؿ عمييا مف قبؿ المسترشد 

القدوة الحسنة:-18-1-2  

كىذه مف أىـ السمات التي يجب أف يتحمى بيا المستشار كذلؾ ما يتميز بو مف سمكؾ حسف في أقكالو 

 ألف الطبلب ينظركف إليو كيصغكف إلى كبلمو كيتطمعكف إلى ما يقكلو كيفعمو كنمكذج يقتادكف بو. ،كأفعالو

التسامػػح:-18-1-3  

كمة المكاقؼ الغامضة مف الطبلب ممتمسا منيـ األعذار عما يبدك منيـ مف القدرة عمى تحمؿ كمقا

 ىفكات أك أخطاء أك مكاقؼ غير مرغكب فييا.
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المرونػػػة:-18-1-4  

يجب عميو أف يتمتع بالمركنة أثناء معاممتو مع الطبلب فعميو اعتماد عدة طرؽ في تعاممو معيـ حتى 

 .ؽ في حؿ المشكبلت التي تعترضيـيتمكنكا مف التكيؼ مع ما يستخدمو مف الطر 

القدرة عمى التأثير:-18-1-5   

يجب أف تتكفر لدل المستشار القدرة عمى إدارة العممية اإلرشادية كالتكجييية في االتجاه الصحيح الذم 

المسترشد( بما يساعد و عمى التأثير عمى سمكؾ الطالب )بو تتحقؽ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد مف خبلؿ قدرت

 غمب عمى مشكمتو.عمى الت

الرفؽ:-18-1-6  

عني ذلؾ المكافقة عمى سمككو أك الخضكع ألفكاره تكال  .كالعنؼ مع الطبلب كتعني عدـ الغمظ

نما عميو أف يتبع المستشار العممية بتأف كعطؼ حتى يدرؾ الطالب بأنو يسعى لمصمحتو  .كتصرفاتو كا 

 كمساعدتو عمى تجاكز الصعكبات كالعراقيؿ التي تعترضو.

الدعابة: -18-1-7  

كما أف  .مف الصفات اإليجابية التي تضفي عمى العممية اإلرشادية شيئا مف الطمأنينة كاليدكء

أك نكتة تزيؿ الممؿ  لمكقؼ اإلرشادم كعرض حكاية قصيرةاستخداميا يككف كفؽ أسمكب عممي يتناسب كا

 كتبعث عمى الراحة في نفسية الطالب.

اإلخالص: -18-1-8  

كأف يجعؿ مف بيف  .كالمسترشديفأف يخمص النية الصادقة في تعاممو مع الطبلب  البد لممستشار

 أىدافو التفاني كاإلخبلص كبذؿ أقصى جيد في عممو.

الواقعػية: 18-1-9  

يجب أف يككف كاقعي في تعاممو لكي يساعد الطبلب عمى االندماج كالتفاعؿ اإليجابي في المكاقؼ  

 ختمفة.اإلرشادية كاألكساط الدراسية الم
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التمقائية: -18-1-10  

كيقصد بيا عدـ التكمؼ أك التردد في االستجابة لمطالب بؿ يجب أف يككف لبقا حاضر الذىف سريع 

 البدييية.

الوعي بالذات والرغبة في مساعدة اآلخريف:-18-1-11  

حاجاتو شاعره كاتجاىاتو ك كم شاد أف يككف كاعيا بأفكاره كقيمويجب عمى المستشار في التكجيو كاإلر 

حتى ال يتجو بالعممية اإلرشادية كفقا لحاجاتو الشخصية كأفكاره كالتي قد تتعارض مع حاجات  الشخصية

 الطبلب.

الصػػبر: -18-1-12  

فضيمة يجب أف يتحمى بيا في جميع المكاقؼ التي يتعامؿ معيا كأف يغرس ىذه الصفة في ىي  

 (.27/28، ص1999، الشيرم)نفكس الطبلب 

:لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المينيػةالصفات -18-2  

الكفاءة النفسية:-18-2-1  

كتتمثؿ في التعرؼ عمى ما لدل الطالب مف خصائص كسمات نفسية كقدرتو عمى االبتكار كاإلبداع 

كالقدرة عمى التحكـ في خبرة الصكت  مية اإلرشاد أك الجمسات اإلداريةدارة مختمؼ الجمسات سكاء في عما  ك 

كالثبات االنفعالي كالقدرة عمى تككيف عبلقات تفاعمية مع كؿ األطراؼ المشاركة في العممية اإلرشادية 

 أساتذة كأكلياء.ك  كالتكجييية مف طبلب

الكفاءة العقمية: 18-2-2  

يجب عمى المستشار أف يككف ذا قدرة كمعرفة بطبيعة عممو كالرغبة في التعمـ كالبحث كالقدرة عمى 

قدرة عمى التركيز كاإلصغاء كاالىتماـ كمحاكلة فيـ  ككأف يككف ذ .المناسبالمناسب في الكقت  اتخاذ القرار

 كؿ كبيرة كصغيرة كالطمأنينة بأف ىناؾ مف يصغي لو كيفيـ ما يقكلو كاإلحساس بمشكمتو.
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:القدرة عمى تكويف العالقات الناجحةو الخبرة المينية  -18-2-3  

لمامو كتعني ما يتمتع بو المستشار في  التكجيو كاإلرشاد مف خمفية عممية في العمـك التربكية كالنفسية كا 

 .بالنظريات اإلرشادية كتطبيقاتيا كالقدرة في تككيف العبلقات اإلرشادية الناجحة

تحديد األىداؼ اإلرشادية: -18-2-4  

مشكبلت التي متيا لعممو كلمئيجب أف يككف لدل المستشار الميارة في تحديد األىداؼ اإلرشادية كمبل

يأتكف بيا الطبلب كالقدرة عمى إعداد أىداؼ عامة كأخرل خاصة تساعده في النياية عمى تقكيـ عممو حتى 

 يتمكف مف تحقيقيا كاحدا بعد اآلخر.

توفير الميارات المطموبة الختيار الطرؽ اإلرشادية المطموبة:-18-2-5  

بتنكع مية لمجمكعة مف النماذج كالطرؽ المتنكعة البد عمى المستشار أف تككف لو الخبرة المعرفية كالعم 

جييا أثناء القياـ بعممو اإلرشادم كذلؾ باستخداـ الميارات الخاصة بإجراء االمشكبلت كالحاالت التي يك 

نياء العمؿ  المقابمة كدراسة الحالة كالتحكـ في مختمؼ التقنيات مف بداية دراسة الحالة إلى غاية إقفاليا كا 

 فيجب عميو استخداـ ميارة التدرج بالمسترشد  ،ككيف عبلقة كثيقة بينو كبيف الطالباإلرشادم بعد ت

 (.28/29ص ، 1999 ،الشيرم) )الطالب( شيئا فشيئا ليصؿ إلى نياية العممية اإلرشادية كالتأكد مف نجاحيا

 

 

 : والميني األطراؼ المسؤولة عف التوجيو المدرسي-19

يا في حياتو الدراسية، كذلؾ يلإالتمميذ عمى حؿ المشكبلت التي يتعرض يسعى التكجيو المدرسي إلى مساعدة 

كىذه الميمة بطبيعة الحاؿ تحتاج إلى  .مف خبلؿ تحميميا كمعالجتيا بيدؼ تكجيو الفرد تكجييا مدرسيا سميما

 التكجيوإّف كبيذا ف .مجمكعة مف األطراؼ المختصيف في الميداف منيـ المدير كالمختص النفسي كالمدرس

المدرسي ىك عممية تعاكنية يقـك بيا أشخاص عديدكف داخؿ المدرسة لمقياـ بتحميؿ مشكبلت الفرد كمعالجتيا 

مكانياتيـ  مف الصعب أف يختار التمميذ شعبة دراسية ما دكف أف تقدـ لو فكرة مسبقة عنيا.. فكتنمية قدراتو كا 
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كاحد في عممية  تكجيو مع تكضيح كؿمف ىنا ال بد عمينا اإلشارة إلى ىذه األطراؼ المسؤكلة عف ال -

 التكجيو.

 :مدير المدرسة 19-1

يعتبر مدير المدرسة مف أكثر المسؤكليف عف عممية التكجيو أماـ عدد كبير مف الجيات كاألفراد فيك   

مسؤكؿ أماـ الجيات األعمى كالجيات الخارجية كالكالداف كالمسترشديف أنفسيـ كىك مسؤكؿ بحكـ منصبو، 

 مدير المدرسة بدكره اإلرشادم يجب أف يككف ممما بالتكجيو كاإلرشاد كيككف مقتنعا كمتحمسا لو.كحتى يقـك 

 دوره التوجييي:  19-1-1

مثؿ إعداد الميزانية  أنشطو اإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات التكجيو كاإلرشاد كتبسيط كافة مف

 رة مما يجعميا خدمات إرشادية مممكسة.الكافية ليذا الغرض كمسح احتياجات التبلميذ كالخدمات المتكاف

قيادة فريؽ التكجيو كاإلرشاد كتكفير الكقت الكافي ألعضاء الفريؽ ليقكمكا بأدكارىـ اإلرشادية كتنسيؽ 

 برنامج التكجيو مع ىيئة التدريس.

تنظيـ سير العمؿ في المدرسة بما يسمح لبرنامج التكجيو كاإلرشاد بأف يسير في طريقو المخطط  

 أىدافو. لتحيؽ

 القياـ بدكر تنفيذم مثؿ االشتراؾ في بعض إجراءات عممية التكجيو.

االتصاؿ مع المؤسسات االجتماعية كالتربكية كالمينية كغيرىا في المجتمع، بما يفيد برنامج التكجيو 

 كاإلرشاد.

مناىج المدرسية تقكيـ ال، اإلعداد كاإلشراؼ عمى برنامج التدريب أثناء الخدمة لكؿ العامميف في التكجيو

 (.20ص19ص ، 2004جكدت)كمراجعتيا كتدريب المعمميف عمى القياـ بيا بكجو أفضؿ 

يمكف أف نستنتج مما تقدـ أف لممدير دكر ىاـ كفعاؿ في العممية التكجييية كاإلرشادية يمكف إنكاره  

ة بالتعاكف مع كؿ العامميف المدرس كلتحقيؽ مزيد مف التقدـ كالتطكر في العممية التعميمية البد أف يقـك مدير

 في حقؿ التربية مف أساتذة كمستشاريف.
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 : المختص النفسي19-2

 .المختص النفسي ىك عادة المسؤكؿ المتخصص األكؿ عف العمميات الرئيسية في التكجو كاإلرشاد 

عمميا كحتى يقـك المختص بدكره يجب إعداده  .يككف مف الصعب تنفيذ أم برنامج لمتكجيو كاإلرشاد وكدكن

في أقساـ عمـ النفس في الجامعات كتدربيو عمميا في مراكز اإلرشاد كالعيادات النفسية الممحقة في الجامعات 

ذا كاف  .باإلعداد الميني الخاص لممختص النفسي يعمؿ في المدرسة فيك يحتاج إلى إعداد  ىذا األخيركا 

لى جانب الدراسة التربكية يشترط خبرتو في التدر   )لمدة عاميف عمى األقؿ(. يستربكم خاص كا 

 دوره التوجييي:   19-2-2

 القيادة المتخصصة لفريؽ التكجيو كاإلرشاد، كالقيادة العممية في عمميات اإلرشاد الجماعي كغيرىا.  -

تشخيص كحؿ كعبلج المشكبلت النفسية لمتبلميذ كمساعدتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ الشخصية  -

 كالتربكية كالمينية. كاالجتماعية

 راؼ عمى إعداد كسائؿ حفظ السجبلت الخاصة بالمسترشديف.اإلش -

فيما يتعمؽ ببعض نكاحي التخصص حيث أنو  استشاريامساعدة زمبلئو كأعضاء فريؽ اإلرشاد  -

 أكثرىـ تخصصا في الميداف. 

تكفير معمكمات لممدرسيف عف التبلميذ لمساعدتيـ في تخطيط الدراسة كالسير فييا كتخطيط  -

 المختمفة. النشاطات المدرسية

 التعاكف مع المدرسيف مف أجؿ حؿ المشاكؿ الفردية لمتبلميذ  -

حالتيـ إلى المراكز المتخصصة. -  تقديـ الخدمات المتخصصة لؤلطفاؿ المعكقيف كا 

 (.20/21، ص2004 ،جكدت) ىيئة التدريس إلى أىمية الصحة العقمية كأساليبيا كاجراءاتيا انتباهتكجيو  -

 النفساني في عممية التكجيو. ييمكف أف يساىـ بيا األخصائالتي ار األدك ىذه كىكذا تعتبر كؿ  
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 المدرس: -19-3

يعتبر المدرس أقرب شخص إلى التبلميذ في المدرسة ككنو يعمؿ معيـ طكاؿ اليـك كيستطيع 

كحاالتيـ الصحية كاالقتصادية كاالجتماعية عاداتيـ  إلىيتعرؼ فيك  .مبلحظتيـ في مكاقؼ كأعماؿ متعددة

حمقة الكصؿ بينيـ كبيف باقي أعضاء فريؽ اإلرشاد فيك  .بيـكىك أكثر الناس خبرة  .دراسية كالسمككيةكال

 فيك ككنو يدرس مادة تخصصو إال أنو يعمؿ عمى مساعدة مف يحتاج إلى التكجيو مف تبلميذه.. المدرسي

 دوره التوجييي:  19-3-3

عريؼ الطمبة بخدمات التكجيو كاإلرشاد كتنمية تيسير كتشجيع عممية التكجيو كاإلرشاد في المدرسة كت -

 اتجاه إيجابي لدييـ نحك برنامجو كتشجيعيـ عمى االستفادة مف خدماتو.

تييئة مناخ نفسي صحي في المدرسة يساعد الطبلب عمى تحقيؽ أحسف لنمك ممكف كبمكغ المستكل  -

مع الجماعة كيمنع إحساس أم  المطمكب مف التكافؽ النفسي كالتحصيؿ، فيك يساعد كؿ تمميذ عمى التكيؼ

 تمميذ مف تبلميذه باإلحباط.

رشاديا في نفس  - تطكيع كاستغبلؿ مادة تخصصو في خدمة التكجيو كاإلرشاد بحيث تفيد أكاديميا كا 

 الكقت.

المساعدة في إجراء االختبارات كالمقاييس التربكية كالنفسية لتحديد استعدادات كقدرات التبلميذ  -

في إعداد السيرة الشخصية كالسجبلت القصصية الكاقعية كالبطاقات المدرسية كتقديـ كتنميتيا كالمساعدة 

 المبلحظات كاالقتراحات في ضكء مبلحظة السمكؾ في مكاقؼ الحياة العممية داخؿ المدرسة.

كاكتشاؼ حاالت سكء التكافؽ المبكرة فييـ كمساعدة  ،دراسة كفيـ التبلميذ كؿ عمى حدة ككجماعة -

حالة مف ال يستطيع مساعدتو إلى المختص النفسي أك غيره مف المتخصصيف. مف يمكف مساع  دتو كا 

كقدرات  ،تقديـ المقترحات لتطكير البرنامج التربكم كالمناىج الدراسية في ضكء دراستو الستعدادات -

 كميكؿ كاتجاىات الطبلب بحيث تصبح البرامج كالمدرسة تتمركز حكؿ التمميذ. 

 ة كاألسرة كاالتصاؿ بالكالديف عف طريؽ مجالس المعمميف. تدعيـ الصمة بيف المدرس -
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 مساعدة التبلميذ عمى معرفة مدرستيـ مف حيث تقاليدىا كقكانينيا كتعميماتيا كمتطمبات التخرج منيا.  -

 مساعدة التبلميذ عمى اختيار المكاد الدراسية كأكجو النشاط المناسبة ليـ.  -

 تتصؿ بالتكيؼ أك تخطيط المستقبؿ إلى المختص. إحالة التبلميذ الذيف يعانكف مف مشكبلت -

 (.21/24ص ،2004 ،جكدت)تدريب التبلميذ كتزكيدىـ بالخبرات البلزمة لحؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ  -

مما سبؽ أف المدرس يقـك بدكر مزدكج فيك يقـك بتدريس مادة تخصصو مف جية أيضا فيـ ىذا ما ي  

 خرل. كيقـك بالتكجيو كاإلرشاد لتبلميذه مف جية أ

لكؿ مف األطراؼ المسؤكلة عف التكجيو  كالخبلصة ىك أنو كعمى الرغـ مف انفراد أدكارىـ كميماتيـ

 إال أنو البد أف يككف ىناؾ تعاكف فيما بينيـ ألف عممية التكجيو كاإلرشاد مسؤكلية الجميع. ،المدرسي

 الميني:المشكالت الصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي و  -20

جراءات  بالرغـ مف االصطبلحات المقدمة كالمتكالية عمى التربية في الجزائر، كما قدـ مف تعديبلت كا 

بمختمؼ النصكص التشريعية عمى منظكمة اليـك تستيدؼ خصائص، حيث يكاجو مستشار التكجيو كاإلرشاد 

 مييا بالتشريع كتتمثؿ:المدرسي كالميني عدة مشكبلت كصعكبات اثناء أداء مختمؼ ميامو المنصكص ع

رجاعيا  صعوبات تتعمؽ بالنظاـ التربوي: ( أ استعماؿ طرؽ تدريس تقميدية تعتمد عمى تمقيف المعارؼ كا 

 دكف مراعاة األىداؼ كالتي بدكرىا ينتج عنيا صعكبات كأخطاء في التقكيـ الحقيقي لمستكل التمميذ. 

كاىا كمف حيث مراعاتيا لحاجات كعدـ تكامميا مف حيث محت وجود تغيرات كبيرة في البرامج: ( ب

 كاىتمامات التبلميذ.

في مختمؼ المستكيات الدراسية عمى الجانب الكمي كليس  اعتماد سياسة القبوؿ واالنتقاؿ: ( ت

 النكعي.

 كالمعينة لمعامميف في قطاع التربية. االجتماعيةتدىكر الكضعية  ( ث

مستشاريف،  عممية التربكية )أستاذهداغكجية لمقائميف عمى الينقص في التككيف مف الناحية السيكك ب ( ج

 (.105، ص2016 ،كرمشي )بابكدمسيريف، كغيرىـ( 
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 في عدة مستكيات نذكرىا كما يمي:  بف فميس خديجة""كما لخصتيا الباحثة 

 عمى مستوى اإلدارة المدرسية:  .1

 إف عممية التكجيو المدرسي في الجزائر كحسب ما تكشؼ عميو معطيات الكاقع تتميز  بالطابع -

اإلدارم أكثر مف الجانب التقني النفسي مما يجعؿ ىذا المستشار في احتكاؾ دائـ بمختمؼ العامميف باإلدارة 

المدرسية خاصة كؿ مف مدير المؤسسة كالمراقب العاـ )مستشار التربية( باإلضافة لمحاجة ليما في كؿ 

ـ إلى التفاىـ تحركاتو، مما يشعره بالضغط كعدـ الحرية في العمؿ خاصة إلى اقترفت ا  كاالنسحابلعبلقة بيني

المطمكب لمسير الحسف لعممية التكجيو كساد الصراع بيف ىذه األطراؼ فيتحكؿ المستشار إلى شخص 

 (.144ص، 2014، بف فميس)معزكؿ، مستيدؼ مف طرؼ تمؾ اإلدارة 

 عمى مستوى األساتذة:  .2

ي لمتبلميذ في مختمؼ األطكار كاف لزاـ لما كاف األستاذ طرفا ميما كرئيسيا في عممية التكجيو المدرس

ىذا التنسيؽ  .عمى المستشار تنسيؽ الجيكد معيـ ألنيـ في الحقيقة ىـ األدرل بالمبلمح الدراسية لمتبلميذ

كالتعاكف الذم مف شأنو أف يخدـ بصكرة كبيرة عممية التكجيو كغياب مثؿ ىذا التعاكف يفقد العممية تكامميا 

بيذا التعاكف كتقكيـ دكر مستشار التكجيو كنقص  االىتماـالذم يككف نتيجة عدـ ىذا الغياب  .كفعاليتيا

 بماىية عممية التكجيو كاعتقادىـ أنيـ األجدر باتخاذ قرار التكجيو ... إلخ. الكعي

 عمى مستوى التالميذ: .3

عميو  اءكبن .يعتبر التمميذ محكر عممية التكجيو كأساس مختمؼ النشاطات التي يقدميا مستشار التكجيو

يد لمتبلميذ في األفكاج لكف أماـ العدد المتزا .ليةافعفالمشاركة الفعمية ليذا الطرؼ تعطي العممية بعدا أكثر 

كغياب برمجة فعمية لحصص التكجيو في البرنامج الدراسي الفعمي يجعؿ ىؤالء التبلميذ ال يبالكف  التربكية

و إال عند قرب عممية التكجيو لمختمؼ الشعب كال يزدادا اىتماميـ ب .بخدمات التكجيو كنشاطاتيـ

يو يمكف الحكـ كعم .السنةآخر  كالتخصصات مما جعؿ دكر المستشار كعممية التكجيو مناسبة في كسط أك

 لمتصميـ السميـ كالكسائؿ البلزمة. الفتقارىـالحصص اإلعبلمية المقدمة  عمى فاعميتو كنجاح
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 عمى مستوى مقاطعة التدخؿ:  .4

فعممية . عة التدخؿ لدل المستشاريف أثر بدرجة كبيرة عمى فاعميتيـ كأدائيـ لمياميـاتساع مقاط إف

أدل إلى  ر. كىذا مايفكؽ قدرة ىذا المستشااإلشراؼ كالمتابعة كاإلعبلـ عمى مستكل التكجيو قد تتطمب جيدا 

 ندرة الزياراتمر تعقيدا فيك ال يعرؼ التبلميذ جيدا ما يزيد األ ا.يشرؼ عمييلتي التكجيو اعممية  عدـ فاعمية

عدد مف تكفير مقاطعة التدخؿ تستمـز . لذا فاّتساع النائية التعميمية بعض المؤسساتلالتي يقـك بيا في 

 المرشديف أك المكجييف لضماف السير الحسف ليذه العممية.

 : عمى مستوى طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو .5

ى محاكر عديدة تجعمو في الكثير مف األحياف إف تعدد كتعقد كظائؼ مستشار التكجيو كتكزعيا عم 

كما أف تقيد سير عممية التكجيو المدرسي بمجمكعة مف  .المطمكبة ةيشتت جيده دكف أف يؤدييا بالكفاء

يخرج ىذه العممية مف طابعيا المتخصص  المناشير كالقرارات التي قد تدخؿ عمييا تعديبلت مف حيف آلخر ما

عنو الكثير مف المشكبلت خاصة ينجـ  يمكف أفكىذا ما  .قا لتعميمات معينةإلى مجرد عممية آلية تسرل كف

كعميو فإف ىذه السيركرة مف شأنيا أف  ،عنو مف مشكبلت مختمفة ينتج تمؾ المتعمقة بالتكجيو المدرسي كما

، بف فميس)تنسؽ العمؿ الذم قاـ بو مستشار التكجيو مف بداية العاـ الدراسي مما يكلد لديو الشعكر باإلحباط 

145/146). 

 :قاربة نقدية لمتوجيو المدرسي والميني في الجزائرػ م21

بعد عرضنا لكاقع التكجيو المدرسي مف ظيكره في الجزائر إلى يكمنا ىذا خصصنا ىذا الجانب النقدم 

 لمنقائص التي يعاني منيا ىذا الميداف أك الكظيفة التربكية كيمكف إجماليا في نقاط أك فقرات صغيرة:

أف كظيفة التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني مازاؿ ينظر إلييا كمنصب إدارم لذلؾ تـ إغراؽ  -

القائميف عمييا في األعماؿ اإلدارية، كىذه إشكالية كبيرة تعيشيا اإلدارات التربكية كطالما اشتكى منيا 

ذه اإلشكاليات، لكف ال زاؿ إلى الممارسيف لؤلعماؿ اإلدارية، كما أف الكثير مف الدراسات الميدانية عالجت ى

 اآلف ىذا المشكؿ مطركح.
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 .إضافة إلى مشكؿ كثافة ككثرة األعماؿ االدارية التي أشرنا إلييا أعبله -

الكصية عمى قطاع  التربية  اإلداراتىناؾ مشكمة أخرل نعتقد أنيا اعقد كأكثر أىمية كىي أف  -

نكية مكممة لمياـ مؤشرات كاقعية تؤكد ىذا التصكر فنجد مازالت تنظر إلى ميمة التكجيو كاإلرشاد كميمة ثا

غبلؽ المعاىد التي تككف كتخرج مستشارم التكجيو كأصبح االعتماد  مثبل: أنو تـ االستغناء عف المعاىد بؿ كا 

عمى أقساـ عمـ النفس كاالجتماع كالتربية لتزكيد الثانكيات ) الثانكيات فقط( بمستشارم التكجيو عمى ما 

كابتدائيات تضـ في مجمكعيا مئات  أكمالياتحد يؤطر نفسيا ثانكية كاحدة، إضافة إلى عدة يبلحظ كا

 معاقيف.....الخ(.  متأخريف، التبلميذ كميـ يحتاج إلى رعاية النفسية كخاصة)متفكقيف،

 :خالصة الفصؿ

لمرتبط خبلؿ ىذا الفصؿ تطرقنا إلى ماىية مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي باعتباره العنصر ا

ممـز بالتقرب أكثر مف التمميذ كىذا  اذف فيك .كالمتعمـبالعممية التعميمية ببقية عناصرىا األساسية المعمـ 

. فمف خبلؿ لديوجكانبو االجتماعية كالنفسية إليجاد نقاط الضعؼ مف مختمؼ ليو او في التعرؼ تساعدلم

لؾ بكضع أساليب ذيو تكجييا صحيحا ك دكره يمكف أف يؤثر عميو كيساعده عمى تخطي ىذا الضعؼ كتكجي

 كالمينية عبلجية تساعده عمى تحقيؽ التكافؽ كالتكيؼ مع الكضعيات الجديدة داخؿ المؤسسة التعميمية

 كتحقيؽ مشركعو الشخصي. كالتغمب عمى كؿ الصعاب التي تعيؽ تمدرسو

ماعية كيساعده عمى النفسية كاالجتك كيتفيـ متاعبو المدرسية ينصت إليو فالتمميذ في حاجة لشخص 

ىذا  كباألخص النجاح فيو كيرسـ لو الطريؽ السميـ لبناء مشركعو المستقبمي الدراسي كالميني .تجاكزىا

 كالميني. الشخص ىك مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي

عاتقو كالمشكبلت كالصعكبات التي يعاني منيا فيؿ حصؿ أثقمت كنظرا لمجمكعة ىذه األعماؿ التي   

ابؿ عمى المكافأة كالتحفيزات الضركرية مف الييئات المختصة لمكاصمة مجيكداتو الجبارة في تحقيؽ بالمق

 .    ميامو كىذا ما سنحاكؿ التعرؼ عميو في الفصكؿ القادمة
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 الجانب الميداني



 

 
 

 : اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية.لخامسالفصؿ ا

 تمييػػد
 .أكال: الدراسة االستطبلعية

  .أىداؼ الدراسة االستطبلعية -1
 .عينة الدراسة االستطبلعية -2
 .مكاف كزماف إجراء الدراسة االستطبلعية -3
 نتائج الدراسة االستطبلعية -4

 ثانيا: الدراسة األساسية
 .منيج الدراسة -1

 .مجتمع الدراسػػة -2
 .عينة الدراسػػػػة -3
 .مكاف كزماف إجراء الدراسػػػة الفعمية -4

 .أدكات الدراسة
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  :تمييد

يتضمف ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية التي تحتكم عمى الدراسة االستطبلعية منيج 

 كما تناكلت ،أدكات الدراسةك  ،كمكاف إجرائيا ،كعينة الدراسة ،الدراسة، الدراسة األساسية التي تضـ مجتمع

 .يا إحصائياكمعالجتتفريغ البيانات ك  ،إجراءات تطبيؽ الدراسة الميدانية

 أوال: الدراسة االستطالعية:

 االستطالعية:أىداؼ الدراسة  -1

تيدؼ دراستنا االستطبلعية إلى التحقؽ مف مدل صبلحية األدكات التي يمكف استخداميا في الدراسة 

األساسية، مف حيث كضكح عباراتيا كسبلمة تعميماتيا كدارسة خصائصيا السيككمترية كلتحقيؽ ذلؾ اتصمنا 

مدية ادرار، بغرض الحصكؿ  ،سطيؼ ،المسؤكلة في مديريات التربية لكؿ مف كاليات تيزم كزك بالجيات

عمى المكافقة الكتابية إلجراء الدراسة االستطبلعية كاألساسية كما تـ االتصاؿ بمديرم مراكز التكجيو المدرسي 

كتيسير شركط ح أىداؼ الدراسة كالميني ليذه الكاليات المذككرة سابقا)سطيؼ، مدية تيزم كزك، أدرار( لتكضي

لفحص إمكانية أفراد عينة الدراسة  خصائص ، كما ىدفت دراستنا االستطبلعية إلى التعرؼ عمىانجازىا

 عمييا.اختبارات القياس تطبيؽ 

 االستطالعية:وأدوات الدراسة  عينة الدراسةػ 2

را لمتكجيو المدرسي كالميني، مستشا( 50عمى عينة قكاميا ) االستطبلعية الدراسة اختباراتتـ تطبيؽ 

 ككانكا أفراد العينة لمدراسة االستطبلعية مف كالية تيزم كزك.
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  توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية (14رقـ)شكؿ 

 مكاف وزماف إجراء الدراسة االستطالعية:ػ 3

 كزك الكاقعة بنيج بكفبلحتـ إجراء الدراسة االستطبلعية بمركز التكجيو المدرسي كالميني لكالية تيزم 

 .2017 سبتمبرأرزقي بمدينة تيزم كزك كذلؾ خبلؿ األسبكع األكؿ مف شير 

 نتائج الدراسة االستطالعية: -4

مف نتائج الدراسة االستطبلعية تكييفنا لمقياسيف أحدىما خاص بالرضا الكظيفي كاآلخر خاص بالدافعية   

 ؽ ما يأتي:   لئلنجاز كتـ كحساب خصائصيما السيككمترية كف

 :2015لسنة ميرة مزىر حميد وأحالـ ميدي عبد اهللأل مقياس الرضا الوظيفيلقد استعممنا 

 ومكوناتو:الرضا الوظيفي وصؼ مقياس  -5-1

 2015تـ استخداـ مقياس الرضا الكظيفي الذم أعدتو أميرة مزىر حميد كأحبلـ ميدم عبد اهلل سنة 

 عبارة. "24" كالمككف مف 

 

 

94% 

6% 

 عٌنة الدراسة االستطالعٌة

 ذكور إناث
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 ية لممقياس:ومتر ائص السيكالخص-5-2

مبيئة الجزائرية، ثـ التحقؽ مف صدقو مف خبلؿ حساب الصدؽ للتكييؼ مقياس الرضا الكظيفي 

  .ككذلؾ دراسة ثبات المقياس ،ؽ الداخميتساالظاىرم كاال

 صدؽ المقياس: -5-3

 صدؽ الظاىري: - أ

مف جامعة مكلكد  لتربيةتـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف األساتذة محكميف في عمـ النفس كعمـك ا

جامعة سطيؼ، بيدؼ التحقؽ مف مبلئمة المقياس لتحقيؽ أغراض  جامعة المدية، كزك، تيزممعمرم 

يـ الحكـ عمى مدل مبلئمة عبارات المقياس عمى عينة الدراسة كاف يحكمكا عمى كؿ منالدراسة، حيث طمب 

جمو كقد تـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف عبارة مف عبارات المقياس مف حيث تمثيميا لمبعد الذم أعدت أل

 ( كىي كالتالي:cooper 1974المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس باستخداـ معادلة ككبر )

    نسبة االتفاؽ=
 عدد مرات االتفاؽ

عدد مرات االتفاؽ عدد مرات عدـ االتفاؽ
 

 كبناءا عمى ذلؾ جاءت النتائج عمى النحك التالي:

 x100 =100%(0+10+) 10عمى عبارات األرقاـ:  نسبة االتفاؽ

مف عبارة في المقياس ككما تـ تعديؿ بعض العبارات  "22" كبناءا عمى النتائج السابقة تـ االحتفاظ ب     

 .عمى مبلحظات كتكجييات أساتذة المحكميف بناءحيث الصياغة المغكية 
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 التعديؿ (: عبارات مقياس الرضا الوظيفي قبؿ وبعد2جدوؿ رقـ)

 نسبة االتفاؽ العبارة قبؿ تعديميا لغويا الرقـ
التعديؿ وفقا لرأي العبارة بعد 

 المحكميف

01 
يفتقر عممي اإلرشادم إلى المساعدة مف قبؿ الييئة 

 التدريسية
100% / 

 / %100 تتضايؽ اإلدارة مف عممي اإلرشادم 02

 / %100 تكميؼ المرشد بمياـ إدارية 03

04 
الكتابي أكثر مف االىتماـ بمشاكؿ  انسحب لمعمؿ

 ةالطمب
90% 

انسحب لمعمؿ المكتبي أكثر مف 
 االىتماـ بمشاكؿ الطمبة

05 
أشعر بالراحة بعد تنفيذ ميامي اإلرشادية كفؽ 

 الخطة المحددة
100% / 

 %100 أقدـ الخدمة اإلرشادية لمف حكلي 06
أقدـ الخدمة اإلرشادية لمف ىك 

 بحاجة ليا

  %100 ينتي ذات قيمة إنسانية كاجتماعية كبيرةأشعر أف، م 07

 %100 ال أشجع مف يرغب بالعمؿ اإلرشادم 08
ال أشجع مف يرغب في العمؿ 

 اإلرشادم.

 %100 أحب عممي ألنو يتناسب مع رغبتي 09
أحب عممي اإلرشادم ألنو 

 يتناسب مع رغباتي

 / %100 أحب عممي بالرغـ مف مشكبلتو 10

 / %100 ني أحمؿ اسـ المرشد التربكمأشعر بالخجؿ ألن 11

 / %20 أكاظب عمى حضكر المؤتمرات كالندكات 12



 

169 
 

مف حيث  تـ تعديميا"" 24،"22"ك،"21"13ك" "،9"،"8"ك"6"4"أف العبارات  (2رقـ) يتبيف مف الجدكؿ

 اؽ الداخمي:سالصياغة المغكية بناء عمى مبلحظات كتكجييات أساتذة المحكميف كصدؽ االت

ى عينة الدراسة االستطبلعية عدد الكظيفي عم رضابعد حساب الصدؽ الظاىرم تـ تطبيؽ مقياس ال

 الجنسيف كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي ا لمتكجيو المدرسي كالميني مف كبل( مستشار 50أفرادىا )

لممقياس، حيث تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس عمى الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي 

 أفكر بترؾ عممي في أقرب كقت %100 أفكر بترؾ عممي بأقرب كقت 13

 / %100 عممي يجعمني أكاجو المشكبلت كأعمؿ عمى حميا 14

 / %100 أشعر بالقمؽ حكؿ مستقبمي الميني 15

 / %100 مأخطط لعممي اإلرشاد 16

 / %100 أشعر بالفخر كاالعتزاز لككني مرشدا تربكيا 17

18 
أشعر بالضيؽ الف متطمبات عممي اإلرشادم تفسر 

 خطأ
100%  / 

%100 أبدأ عممي بكؿ نشاط كحيكية 19  / 

%100 أفضؿ عممي اإلرشادم عمى األعماؿ األخرل 20  / 

21 
ينتقص اآلخريف مف دكرم كمرشد ميما فعمت مف 

 كاجبات
90%  

رم ينتقص اآلخركف مف دك 
 كمرشد ميما فعمت مف كاجبات

22 
يمجأ إلي المدرسيف في سبيؿ مساعدتيـ في حؿ 

 مشاكميـ
100%  

يمجأ إلي المدرسكف مف أجؿ 
 مساعدتيـ

%80 انعداـ الحكافز المقدمة إلى المرشد 23  / 

%50 انعداـ اىتماـ إدارات المدارس بالعممية اإلرشادية 24  
مديرم المدارس عدـ اىتماـ 

 بالعممية اإلرشادية
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لعبارة مف الدرجة الكمية لممقياس كبعد حساب معامؿ ارتباط العبارات تـ إليو العبارة كحساب معامؿ ارتباط ا

 .اعتماد معياريف لئلبقاء عمى العبارة في المقياس

حدىما دكف اآلخر أتحقؽ العبارة المعياريف المعتمديف معا كال يكفي تكفر  كبناء عمى ذلؾ يجب أف 

 كىذاف المعياريف ىما:

نتمي إليو ككذلؾ مع تيا مع الدرجة الكمية لمبعد الذم في ارتباط أف تتمتع العبارة بداللة إحصائية -

  .الدرجة الكمية لممقياس

 أال يقؿ ارتباط العبارة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو كمع الدرجة الكمية لممقياس عف -

(0.25.) 

ىك كما لممقياس  حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة الكمية -

 مبيف في الجدكؿ التالي:

 حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس لعينة الدراسة االستطبلعية. -

لعينة  الرضا الوظيفيلمقياس  ( قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية3جدوؿ رقـ ) -

 .(50الدراسة االستطالعية)ف=

 معامؿ االرتباط رقـ اطمعامؿ االرتب رقـ

01 

02 

03 

04 

05 

  *0.55 

**0.45 

*0.33 

**0.63 

**0.72 

12 

13 

14 

15 

16 

**0.54 

**0.69 

**0.28 

**0.66 

**0.47 
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06 

07 

08 

09 

10 

11 

**0.71 

**0.80 

**0.50 

**0.64 

**0.61 

**0.63 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

**0.48 

**0.75 

**0.64 

*0.67 

**0.52 

**0.48 

 0.01ى الداللة دالة عند مستو 

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة  (3) رقـ يتبيف مف الجدكؿ

( إذف أصبح مقياس الرضا 0.01،0.05( كجاءت دالة عند مستكل الداللة )0.80ك 0.33ما بيف ) تتراكح

استخداـ المقياس في الدراسة تـ يجة ىذه النتبناء عمى عبارة ك  "22" الكظيفي يتككف في صيغتو النيائية مف 

 الحالية باطمئناف.

 رفية:طصدؽ المقارنة الب( 

مف أفراد عينة الدراسة  ىدنأرفية مف خبلؿ سحب أعمى ك طلقد حددت مجمكعات المقارنة ال

% مف ذكم الدرجات المرتفعة في المجمكعة العميا 27كىك ما يمثؿ  مرشدا13حيث بمغت االستطبلعية، 

 % مف ذكم الدرجات المنخفضة في المجمكعة الدنيا.27مدرسيا كمينيا ما يمثؿ مستشار  13ك

 6=100عدد العبارات:  27%(= 27رفية )طكقد تـ حساب الفئة ال

        عدد االفراد
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( نتائج اختبار "ت" لمفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف الطرفيتيف العميا والدنيا عمى مقياس 4رقـ) جدوؿ

 لوظيفي.الرضا ا

 العبارات

مجموعة األرباع األعمى 

 (6المجموعة العميا)ف=

مجموعة األرباع األدنى 

 (6لمجموعة الدنيا )ف=
 قيمة )ت(

 الداللة

 المحسوبة

الداللة 

المتوسط  المقدمة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

الرضا 

 الوظيفي
72.83 16.21 28.50 2.58 6.34 0.00 0.05 

أف متكسطات الرضا الكظيفي كعمى كؿ بعد مف أبعاده الفرعية عند  (4) رقـ يتبيف مف الجدكؿ

كبانحراؼ معيارم  كقع في مدل قدر ب  72.83األعمى )المجمكعة العميا( قدرت ب  مجمكعة الرباعي

انحراؼ معيارم كقع مدل كب 28.50األدنى )المجمكعة الدنيا( قدر ب  بينما لدل مجمكعة الرباعي 16.91

قيمة )ت( جاءت دالة  أم أف 0.01بمستكل داللة ال تزيد عف  6.34تقيـ )ت(  كتراكح 2.58قدر  ب 

بناء عمى ىذه النتائج يمكف القكؿ انو تكجد  فركؽ دالة إحصائيا بيف  ،(0.05إحصائيا عند مستكل الداللة )

ؿ بعد مف األبعاد الفرعية لممقياس كدرجة الكمية كعمى متكسطات المجمكعتيف الطرفيتيف العميا كالدنيا عمى ك

العمـك يمكف القكؿ أف مقياس الرضا الكظيفي بأبعاده الفرعية يتمتع بصدؽ تميزم بحيث يمكف استخدامو في 

 الدراسة الحالية بكؿ اطمئناف.

 ثبات المقياس: -5-4

 لتحقؽ مف ثبات مقياس الرضا الكظيفي تـ استخداـ طريقتيف:

 بات ألفا كركنباخ كمؤشر عمى ثبات التجانس الداخمي لممقياسمعامؿ ث - أ
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( مستشارا 50التجزئة النصفية كمؤشر ثبات االستقرار لدل عينة الدراسة االستطبلعية قكاميا ) - ب

 مدرسيا كمينيا مف كمتا الجنسيف.

قياس الرضا قيـ معامالت الثبات بطريقتيف معامؿ ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لم (5رقـ) جدوؿ

 .(50الوظيفي لعينة الدراسة )ف=

الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 ألفا لمجزء الثاني ألفا لمجزء األوؿ جتماف سبيرمناف براوف ارتباط الجزأيف

0.90 0.60 0.75 0.75 0.86 0.84 

نة الدراسة االستطبلعية بطريقة ألفا كركنباخ قيمة معامؿ الثبات ألفراد عي أف (5رقـ) يتبيف مف الجدكؿ

كقيمة معامؿ ثبات الجزء  0.86كبطريقة التجزئة النصفية بمغت قيمة معامؿ ثبات الجزء األكؿ  0.90بمغت 

 كىذه القيـ تدؿ عمى أف مقياس الرضا 0.75كجتماف 0.75كبمغت قيمة ثبات سبيرماف براكف ،  0.84الثاني 

 ت جيدة مما يسمح استخدامو في الدراسة الحالية باطمئناف.الكظيفي يتمتع  بدرجة ثبا

 طريقة تقدير درجات المقياس:-5-5

 عمى النحك التالي: الخماسي ليكرتلسمـ كفقا المقياس  تصحح إجابات   

 5ال أكافؽ بشدة =  ،4 ال أكافؽ=  3محايد=   ،2،  أكافؽ=1أكافؽ بشدة= 

 حيث تصحح العبارات التالية كالتالي: السالبةبات كيعكس ميزاف تقدير الدرجات في حالة اإلجا

 1، ال أكافؽ بشدة =2 ال أكافؽ=  ،3،    محايد=4،  أكافؽ=5أكافؽ بشدة= 
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 .طريقة تقدير درجات المقياس (6جدوؿ رقـ)

 ميزات تقدير الدرجات اتجاه العبارات

 العبارات الموجبة
 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ بشدة

01 02 03 04 05 

 العبارات السالبة
 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ بشدة

05 04 03 02 01 

 زمف تطبيؽ المقياس: -5-6 

محدد لمتطبيؽ، لكف مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية الحظت أف الكقت المستغرؽ  قتليس لممقياس ك 

 بعد قراءة التعميمات جيدا. كدقيقة 15ة كاف يتراكح بيف لئلجابة عمى عبارات المقياس مف قبؿ أفراد العين

 الصورة النيائية لممقياس: 

عبارة  "22" مبيئة الجزائرية كحساب صدقو كثباتو أصبح يتككف مف تكييؼ مقياس الرضا الكظيفي ل بعد

  مكزعة كالتالي:

 توزيع العبارات الموجبة والسالبة لمقياس الرضا الوظيفي (7رقـ) جدوؿ

 عدد العبارات أرقاـ العبارات العبارات اتجاه

 العبارات الموجبة

 لمرضا

3 – 4 -5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 
18 – 19 - 21 

13 

 العبارات السالبة

 عدـ الرضا
1 – 2 – 8 – 11 – 12 – 14 – 17 – 20 – 22 09 

 22  المجموع

 (03كالشكؿ النيائي لممقياس أنظر في الممحؽ رقـ )
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 اس دافعية االنجاز:مقي -2

الذم أعده السيككلكجي المصرم بجامعة  لئلنجازفي الدراسة الحالية تـ استخداـ مقياس الدافعية 

ضمف خمسة  لئلنجازبندا تقيس الدافعية  50يتككف المقياس مف  2006د خميفة عاـ مالقاىرة عبد المطيؼ مح

 التي تقيس: العبارات كفيما يمي األبعاد كأرقاـ عباراتأبعاد يقيس كؿ بعد عشرة 

، 41، 36، 31، 26،  21،  16،  11، 6،  1أرقاـ العبارات التالية:  يحمؿك  بعد الشعور بالمسؤولية: -

46. 

 .47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2كيحمؿ العبارات التالية:  السعي نحو التفوؽ والطموح: -

 .48، 43، 38، 33، 28، 23 ،18، 13، 8، 3كتحمؿ أرقاـ العبارات التالية: المثابرة: -

 .39،44،49، 24،29،34، 19، 14، 9، 4:حمؿ أرقاـالتي ت : العباراتالزمف الشعور بأىمية -

 .50، 45، 25،30،35،40، 20، 15، 10، 5: حمؿ أرقاـالتي ت العبارات التخطيط لممستقبؿ: -

صر المكالي المتعمؽ بعد تكييؼ المقياس عمى البيئة الجزائرية كحساب صدقو كثباتو المكضح في العن

 كالتي تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة. بالخصائص السيككمترية

 :الدافعية لإلنجاز في البيئة الجزائرية لمقياس الخصائص السيكومترية -6-1

 صدؽ المقياس: -6-1-1

 لتكييؼ المقياس عمى البيئة الجزائرية قامت الباحثة بالتحقؽ مف الصدؽ بطريقتيف ىما:

 الصدؽ الظاىري: - أ

ـ التربية مف جامعة مكلكد محكميف في عمـ النفس كعمك الساتذة نفس األعرض المقياس عمى تـ 

مب بيدؼ التحقؽ مف مبلئمة المقياس لتحقيؽ أغراض الدراسة، حيث طُ  سطيؼ،ك  المدية تيزم كزك،معمرم 

ت مف أجمو، تمثيميا لمبعد الذم أعد وعف، منيـ الحكـ عمى مدل مبلئمة عبارات المقياس عمى عينة الدراسة

كقد تـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس باستخداـ معادلة ككبر 

(cooper 1974:كىي ) 
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 – 26 – 23 – 21 – 19 – 16 – 14 – 11 – 10 – 6 – 4 – 3 -2 – 1: نسبة االتفاؽ عمى العبارات

 %.x100=100(0+10) 10ىي  47 – 45 – 43 – 42 – 38 – 35 – 31 – 28

 – 24 – 20 – 18 – 17 – 15 – 13 – 12 – 9 – 8 -7 – 5: عمى العبارات ذات األرقاـنسبة االتفاؽ 

 %.x100=90(10+9ىي ) 48 – 44 – 41 – 40 – 39 – 37 – 34 – 32 – 30 – 27

 10:  8ىي  46 – 36 – 33 -29 – 25: نسبة االتفاؽ عمى العبارات ذات رقـ ىي

(8+2)x100=80.% 

 %.x100=70(3+7) 50 - 49 ة االتفاؽ عمى العبارات ذات األرقاـ ىي:نسب

 %.x100 =20( 8+2، )22نسبة االتفاؽ عمى العبارات ذات الرقـ ىي:

كتـ االحتفاظ بالعبارات التي  50 49-22كبناء عمى ىذه النتائج تـ استبعاد العبارات ذات األرقاـ 

 %.80 أك تفكؽ حظيت بنسبة االتفاؽ تساكم

 تعديؿ بعض العبارات مف حيث صياغتيا المغكية كذلؾ بناءا عمى مبلحظات المحكميف.ـ ت كما

 ( عبارات مقياس دافعية االنجاز قبؿ وبعد التعديؿ 8جدوؿ رقـ)

العبارة بعدؿ التعديؿ  نسبة االتفاؽ العبارة رقـ
 وفقا لرأي المحكميف

 / %111 أفضؿ القياـ بما أكمؼ بو مف أعماؿ عمى أكمؿ كجو. 0
 / %111 أشعر أف التفكؽ غاية في حد ذاتو. 2
 / %111 أبذؿ جيدا كبيرا حتى أصؿ إلى ما أريد. 0
 / %111 أحرص عمى تأدية الكاجبات في مكاعيدىا. 4
 / %91 أفكر كثيرا في المستقبؿ عف الماضي كالحاضر. 9
 / %111 أحب أداء األعماؿ التي تتسـ بالتحدم كالصعكبة. 2
 / %91 ركرم أف أحصؿ عمى أعمى التقديرات.ليس مف الض 7
 / %91 .األعماؿىاـ في أدائي ألم عمؿ مف  شيءالمثابرة  2
 / %91 أحدد ما أفعمو في ضكء جدكؿ زمني. 5
 / %111 أفكر في انجازات الماضي عف المستقبؿ 00
 / %111 عمؿ ما.أداء ال ييمني أف أفشؿ في  00
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ي تتطمب المزيد مف التي تتطمب الت األعماؿأرفض  06
 / %91 التفكير كالبحث.

 / %91 عندما أبدأ في عمؿ ما مف الضركرم االنتياء منو. 00
 / %111 .اآلخريفأحرص عمى االلتزاـ بالمكاعيد التي أرتب بيا مع  04

لممستقبؿ مف أفضؿ الطرؽ لتفادم  طيطأشعر أف التخ 09
 / %91 الكقكع في المشكبلت.

 / %111 مف أىـ األشياء في الحياة.الراحة  فأشعر أ 02
 / %91 جديدة. ألشياءأشعر بالسعادة عند معرفتي  07
 / %91 عندما أفشؿ في عمؿ أتركو كأتجو لغيره. 02

05 
كثيرا ما تحكؿ المشاغؿ كالظركؼ بيني كبيف مكاعيد 

 / %111 حددتيا.

60 
كالتخطيط المسبؽ لما سنقـك بو مف  اإلعدادمف الضركرم 

 / %91 في المستقبؿ.أعماؿ 

 / %111 ألتـز بالدقة في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 60
 / %21 دراسة المراجع.ك أحاكؿ دائما االطبلع  66

60 
أشعر بالسعادة عندما أفكر في حؿ مشكمة ما لفترات 

 / %111 طكيمة.

 / %91 المحافظة عمى المكاعيد شيء مقدس بالنسبة لي. 64

69 
عماؿ التي ال يسبقيا استعداد كتييؤ أفشؿ في أدائي لؤل

 / %81 ليا.

 / %111 فعمت شيئا ما بطريقة رديئة. إذاأتضايؽ  62
 / %91 أشعر أف المقررات الدراسية غير كافية لتنمية معارفي. 67
 / %111% أتفانى في حؿ المشكبلت الصعبة ميما أخذت مف كقت. 62
 / %81 لمحدد بالضبط.في الكقت ا أجيءعندما أحدد مكعدا فاني  65
 / %91 أفضؿ التفكير في أشياء بعيدة المدل. 00
 / %111 أعطى اىتماما كتركيزا عاليا لؤلعماؿ التي أقـك بيا. 00
 / %91 .أدائيأسعى باستمرار لتحسيف مستكل  06

اشعر أف االستمرار في بذؿ الجيد لحؿ المشكبلت  00
 / %81 الصعبة مضيعة لمكقت.

 / %91 ع الكقت بجدية تامة.أتعامؿ م 04
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 / %111 ال أىتـ بالماضي كما يشتمؿ عميو مف أحداث. 09
 / %81 أفضا األعماؿ التي ال تحتاج لجيكد كبيرة. 02
 / %91 الحاجة لمعرفة الجديد ىي أفضؿ الرؽ لتقدمي. 07

االستمرار كالمثابرة مف أنسب الطرؽ لحؿ المشكبلت  02
 / %111 الصعبة.

05 
ح لعمؿ مف العماؿ أف يتـ عمى حساب كقت عمؿ ال اسم

 / %91 آخر.

 / %91 يزعجني األشخاص الذيف ال ييتمكف بمستقبميـ. 40
 / %91 أداء الكاجبات كاألعماؿ يمثؿ عبئا بالنسبة لي. 40
 / %111 أكتفي بما أدرسو في المنيج مف المكضكعات. 46

40 
ي حؿ كيمة فطأشعر بالرضا عند مكاصمة العمؿ لفترة 

 / %111 تكاجيني. المشكبلت التي

 / %91 يزعجني أف يتأخر أحد عف مكعده معي. 44
 / %111 التي أنكم القياـ بيا. لئلعماؿ اشعر بالسعادة عندما أخطط 49

42 
أحب قضاء كقت الفراغ في القياـ ببعض المياـ أك 

 / %81 قدراتي.ك األعماؿ لتنمية مياراتي 

ألعماؿ التي تتطمب ابتكار حمكؿ أستمتع بالمكضكعات كا 47
 / %111 جديدة.

 / %91 أفضؿ التفكير بجدية لساعات طكيمة . 42
 / %71 .سابؽبمكعد  إالمف الصعب أف أزكر أحدا  45
 / %71 التخطيط لممستقبؿ مف أفضؿ السبؿ لتكفير الكقت كالجيد. 90
 

 صدؽ االتساؽ الداخمي: - ب

التي عدد أفرادىا  االستطبلعية قياس عمى عينة الدراسةبعد حساب الصدؽ الظاىرم تـ تطبيؽ الم

الجنسيف كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس،  بل( مستشار مدرسيا كمينيا مف ك50)

حيث تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو العبارة 

اط العبارة مع الدرجة الكمية لممقياس، كبعد حساب ارتباط العبارات تـ اعتماد معياريف كحساب معامؿ ارتب
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لئلبقاء عمى العبارة في المقياس كبناءا عمى ذلؾ يجب أف تحقؽ العبارة المعياريف المعتمديف معا، كال يكفي 

 تكفر احدىما دكف اآلخر كىذاف المعياريف ىما:

في ارتباطيا بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو كمع الدرجة الكمية ف تتمتع العبارة بداللة إحصائية أ -

 لممقياس.

 .0.25كمع الدرجة الكمية لممقياس عف  إليوأال يقؿ ارتباط العبارة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي  -

تنتمي  حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة الكمية لمبعد الذم -

 إليو العينة الدراسة االستطبلعية كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

 لإلنجازقيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات مقياس الدافعية ( 9جدوؿ رقـ) -

 (50والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو لعينة الدراسة االستطالعية )ف=

 البعد الخامس البعد الرابع الثالثالبعد  البعد الثاني البعد األوؿ

 الشعكر بالمسؤكلية
السعي نحك التفكؽ 

 كالطمكح
 المثابرة

الشعكر بأىمية 

 الزمف
 التخطيط لممستقبؿ

 رقـ معامؿ ارتباط رقـ معامؿ ارتباط رقـ
معامؿ 

 ارتباط
 رقـ

معامؿ 

 ارتباط
 رقـ

معامؿ 

 ارتباط

1 

6 

11 

16 

**0.83 

**0.48 

**0.50 

**0.81 

2 

7 

12 

17 

**0.56 

**0.64 

**0.59 

**0.67 

3 

8 

13 

18 

**0.80 

**0.71 

**0.82 

**0.85 

4 

9 

14 

19 

**0.64 

**0.51 

**0.88 

**0.78 

5 

10 

15 

20 

**0.50 

**0.72 

**0.79 

**0.72 
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21 

24 

29 

34 

39 

44 

**0.73 

**0.82 

**0.82 

**0.35 

**0.71 

**0.64 

25 

30 

35 

40 

45 

**0.52 

**0.78 

**0.70 

**0.62 

**0.73 

22 

26 

31 

36 

41 

46 

**0.58 

**0.74 

**0.79 

**0.77 

**0.48 

**0.62 

23 

27 

32 

37 

42 

**0.69 

**0.72 

**0.42 

**0.78 

**0.71 

 

28 

33 

38 

43 

**0.62 

0.15 

**0.64 

**0.59 

 0.01دالة عند مستوى الداللة 

س الدافعية أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات مقيا( 9)رقـ  يتضح مف الجدكؿ

 (50كالدرجة الكمية لمبعد تراكحت ما بيف العينة الدراسية )ف= لئلنجاز

( التي جاءت نتيجتيا 33ما عدا العبارة رقـ ) 0.01( كجاءت دالة عند مستكل الداللة 0.88، 0.15)

كف مف في صكرتو النيائية كيك لئلنجازغير دالة إحصائيا بحيث تـ استبعادىا كبذلؾ أصبح مقياس الدافعية 

 عبارة كىذه النتيجة تشير إلى إمكانية استخداـ المقياس في الدراسة الحالية باطمئناف. 45

 حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممياديف لعينة الدراسة االستطبلعية. -ب

لعينة  لإلنجازية قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية لمقياس الدافع( 10جدوؿ رقـ ) 

 .50الدراسة ف=

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األوؿ

 الشعور بالمسؤولية
السعي نحو التفوؽ 

 والطموح
 التخطيط لممستقبؿ الشعور بأىمية الزمف المثابرة

 معامؿ ارتباط ـرق معامؿ ارتباط رقـ معامؿ ارتباط رقـ معامؿ ارتباط رقـ معامؿ ارتباط رقـ



 

181 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

**0.84 

**0.58 

**0.74 

**0.71 

**0.33 

**0.38 

**0.60 

**0.74 

**0.37 

**0.68 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

**0.47 

**0.53 

**0.76 

**0.83 

**0.73 

**0.83 

**0.63 

**0.78 

**0.73 

**0.81 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

**0.72 

**0.54 

**0.58 

**0.80 

**0.50 

**0.73 

**0.60 

**0.57 

**0.85 

**0.81 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

**0.82 

**0.35 

0.00 

**0.20 

**0.62 

**0.80 

**0.73 

**0.47 

**0.67 

**0.53 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

**0.36 

**0.64 

**0.65 

**0.63 

**0.65 

**0.54 

 

 0.05دالة إحصائية عند مستكل الداللة 

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة كالمجمكع الكمي لعبارات مقياس  (10رقـ) يتبيف مف الجدكؿ

 .(0.84، 0.00( تراكحت ما بيف:)50لعينة الدراسة )ف= لئلنجازالدافعية 

التي جاءت نتيجتيا غير دالة ( 33) ة( ما عدا العبار 0.05، 0.01) كجاءت دالة عف مستكل الداللة 

، كعمى العمـك تشير ىذه النتيجة إلى إمكانية استخداـ المقياس في الدراسة الحالية (0.00) إحصائيا

 باطمئناف.

حساب معامبلت االرتباط بيف مجمكع درجات كؿ بعد مف األبعاد الرئيسية كالدرجة الكمية لممقياس -ج

 ( كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:50ف=لعينة الدراسة )
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ـ معامالت (11رقـ) جدوؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز لعينة  قي

 (.50=)فالدراسة االستطالعية

 قيـ معامالت االرتباط البعد الرقـ

01 

02 

03 

04 

05 

 الشعور بالمسؤولية

 السعي نحو التفوؽ والطموح

 المثابرة

 الشعور بأىمية الزمف

 التخطيط لممستقبؿ

**0.95 

**0.93 

**0.94 

**0.90 

**0.89 

 0.01دالة عند مستوى الداللة 

ـ معامبلت االرتباط بيف مجمكع الدرجات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة  (11رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ أف قي

( تراكحت ما 50لمقياس دافعية االنجاز كالدرجة الكمية لمقياس عينة الدراسة االستطبلعية )ف=

كىذه النتيجة تشير إلى إمكانية استخداـ  0.01مستكل الداللة ( كجاءت دالة عند 0.95، **0.89بيف:)**

 المقياس في الدراسة الحالية باطمئناف.

 33كبعد تطبيؽ المعياريف التابعيف عمى جميع عبارات مقياس دافعية االنجاز تـ استبعاد العبارة رقـ 

تي كانت دالة إحصائيا كبذلؾ ألنيا جاءت غير دالة إحصائيا كقد تـ الحفاظ عمى باقي العبارات األخرل ال

أصبح مقياس دافعية االنجاز المستخدـ في الدراسة الحالية كالذم تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة الفعمية يتككف 

 .(12أنظر الممحؽ رقـ) ،( عبارة46مف )

 "5"عبارة مكزعة عمى  "45" يؼ مقياس دافعية االنجاز كحساب صدقو كثباتو أصبح يتككف مف يبعد تك

  :الجدكؿ التالي كما تـ تكضيحو في ادأبع
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 .نيائيةال تونجاز عمى أبعاده الفرعية في صور توزيع عبارات مقياس دافعية اال  (12رقـ) جدوؿ

 عدد العبارات أرقاـ العبارات التي تمثمو األبعاد الرقـ

 الشعور بالمسؤولية 01
1 – 6 – 11 – 16 – 21 – 24 – 29 

– 33 – 38 - 43 
10 

 حو التفوؽ والطموحالسعي ن 02
2 – 7 – 12 – 17 – 25 – 30 – 34 

– 39 - 44 
09 

 المثابرة 03
3 – 8 – 13 – 18 – 22 – 26 – 31 

– 35 – 40 - 45 
10 

 الشعور بأىمية الزمف 04
4 – 9 -14 – 19 – 23 – 27 – 32 – 

36 - 41 
09 

 07 42 – 37 – 28 – 20 – 15 – 10 – 5 التخطيط لممستقبؿ 05
 45 المجموع

أبعاد البعد األكؿ )الشعكر  "5" يتككف مف  لئلنجازأف مقياس الدافعية  (12) رقـ يتبيف مف الجدكؿ

( عبارات كالبعد 9عبارات كالبعد الثاني )السعي نحك التفكؽ كالطمكح( كيشمؿ ) (10بالمسؤكلية( كيشمؿ )

( عبارات كالبعد الخامس 9لزمف كيشمؿ )( عبارات كالبعد الرابع )الشعكر بأىمية ا10الثالث )المثابرة( كيشمؿ )

 .(06، أنظر الممحؽ رقـ)( عبارة45( كبمجمكع عمى يتضمف )7)التخطيط لممستقبؿ( كيشمؿ )

 طريقة تقرير درجات المقياس: -6-1-2

 4، كثيرا =3، متكسطا=2قميبل=       1ال= مى النحك التالي:ع اإلجاباتتصحح 
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 زمف تطبيؽ المقياس: -6-1-3

لمتطبيؽ، لكف الحظت خبلؿ الدراسة االستطبلعية أف الكقت المستغرؽ  ليس لممقياس زمف محدد

 متمعنة لمتعميمات. دقيقة بعد قراءة 30ك 20ح ما بيف تراك ات المقياس مف قبؿ أفراد العينة لئلجابة عمى عبار 

 :الدراسة األساسية-انيثا

كالميني مف أربع كاليات المدرسي كاإلرشاد  تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة مف مستشارم التكجيو

ا تابعة لمديريات يمختمفة كالمتمثمة في كؿ مف كالية تيزم كزك، كالية سطيؼ، كالية المدية، كالية أدرار ككم

 التربية لمكاليات المذككرة.

 منيج الدراسة:-1

حتى تتمكف مف خبللو التعرؼ عمى  االرتباطي استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي

 .الكظيفي كدافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو المدرسي كالميني اقة بيف الرضالعبل

كما  ،مف أكثر أساليب البحث العممي استخداما خاصة في مجاؿ العمـك اإلنسانية االجتماعيةكيعتبر 

، كمف ثـ معرفة درجة تمؾ كأكثرىناؾ ثمة عبلقة بيف متغيريف  تكانإف يمكف أيضا بكاسطتو معرفة ما 

يعتمد األسمكب الكصفي عمى دراسة الظاىرة كما ىي في  ،(2005دات كآخركف، يعبك)( 231 ص1995العساؼ، )العبلقة 

ير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة عبفالت .يرا كيفياعبعنيا تعبيرا كميا أك ت كيعبر ،كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا ،الكاقع

كمدل ىذه الظاىرة أك حجميا  ا يكضح مقدارأما التعبير الكمي فيعطينا كصفا رقمي ،كيكضح خصائصيا

 ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة.

كما يعرؼ المنيج الكصفي بأنو "استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظكاىر كما ىي قائمة في 

الحاضر بقصد تشخيصيا ككشؼ جكانبيا كتحديد العبلقات بيف عناصر أك بينيا كبيف ظكاىر أخرل" 

 (.97، ص 2008كرك)
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 مع الدراسة:مجت-2

مستشارم التكجيو المدرسي كالميني المذيف يعممكف بالكاليات التالية تيزم  مفمجتمع الدراسة  يتككف 

 مستشارا (396)كالذيف يبمغ عددىـ اإلجمالي  2018كزك، سطيؼ، مدية، أدرار لسنة 

 
 حسب الواليات ي(: توزيع جميع أفراد المجتمع األصم15رقـ )شكؿ 

 حسب الواليات يوزيع جميع أفراد المجتمع األصم(: ت13جدوؿ رقـ )

 المجموع الكمي% العدد الكمي مركز التوجيو المدرسي والميني الرقـ

 %29 117 تيزم كزك 01

 %34 138 سطيؼ 02

 %23 92 المدية 03

 %12 49 ادرار 04

رسي كالميني مف مستشارم التكجيو المد ي( أف نسب أفراد المجتمع األصم13يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

% 23% كمدية تتراكح 34% كسطيؼ تتراكح ما بيف 29لكؿ مف الكاليات األربعة فكالية تيزم كزك تتراكح بيف 

 %.12كادرار تتراكح 

 تٌزي وزو
30% 

 سطٌف
35% 

 المدٌة
23% 

 ادرار
12% 

 ادرار المدٌة سطٌف تٌزي وزو
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 ( توزيع أفراد المجتمع األصمي وفؽ متغير الجنس16شكؿ رقـ )

 الجنس ا لمتغيروفق ي: توزيع أفراد المجتمع األصم(14)جدوؿ رقـ

 تياوالال

 نسالج

 عينة والية

 تيزي وزو

 عينة والية

 سطيؼ

 عينة والية

 المدية

 عينة والية

 ادرار
 المجاميع

 النسب

 المؤوية

 %26 103 31 35 32 15 ذكور

 %74 293 18 57 106 102 إناث

 %100 396 49 92 138 117 المجموع

النسب 

 المئوية
30% 35% 23% 12% 100%  

مجتمع البحث يتميز بغمبة أم  الذككر ةمف نسب أعمىناث ( أف نسب اإل14يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

 حيث بمغت في جميع الكاليات المذككرة. العنصر النسكم

 :عينة الدراسة وكيفية اختيارىا-3

 .2018مستشارا لمتكجيو المدرسي كالميني لعاـ ( 157)بمغ حجـ عينة الدراسة 

 ذكور
 اناث

1 
62 32 

106 

35 

57 

31 

18 

 ادرار مدٌة سطٌف تٌزي وزو
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ي مف مراكز التكجيو المدرسي كالميني المدرسي كالمين كاإلرشاد التكجيوم كالختيار عينة مستشار 

ـ االعتماد عمى العينة العشكائية لمكاليات التالية: تيزم كزك، بحيث قمنا في  البسيطة سطيؼ، مدية، أدرار ت

مستشارا لمتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني، كتحصمنا عمى  " 396" كؿ منطقة بعممية القرعة مف أصؿ

 بالمئة مف المجتمع األصمي. "40"( فرد تطبيقا لمعادلة 157)

 :الفعمية مكاف وزماف إجراء الدراسة-4

 كاليات الكطف كىي: 4تـ إجراء الدراسة الميدانية في مراكز مف 

 مركز التكجيو المدرسي كالميني لكالية تيزم كزك. -

 مركز التكجيو المدرسي كالميني لكالية سطيؼ.  -

 مركز التكجيو المدرسي كالميني لكالية مدية. -

 التكجيو المدرسي كالميني لكالية ادرار. مركز -

الدراسة مف األسبكع األكؿ مف شير فيفرم إلى غاية  ةكقد تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد عين

 .2018ديسمبراألسبكع األكؿ مف شير 

 
 ( عينة الدراسة حسب متغير السف17شكؿ رقـ)
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 عينة الدراسة حسب متغير السف:( يمثؿ 15الجدوؿ رقـ)

 النسب المئوية العدد عمرال

[25-35 [ 55 35% 

[36- 45[ 81 52% 

[46 - 60] 21 13% 

 %100 157 المجموع

  فئة بحيثالمجتمع األصمي( )بحسب  متفاكتة العمرية المئكية النسب أف( 15رقـ) الجدكؿ مف يتضح

 األخير كفي% 35 ب تقدر ك ] 35-25] الفئة تمييا ثـ% 51 بنسبة تقدر كالتي العميا الفئة تمثؿ] 45 - 36]

  %.13 ب تقدر كالتي نسبة اقؿ تمثؿ كالتي[  60-46] العمرية الفئة

  

 
  ( عينة الدراسة حسب متغير التخصص18شكؿ رقـ)

 

 

25 

39 

36 

 خصائص عٌنة الدراسة حسب متغٌر التخصص

 علم النفس عمل وتنظٌم علوم التربٌة
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 الدراسة حسب متغير التخصص: ( عينة16جدوؿ رقـ)

 النسب المئوية العدد الجامعي التخصص

 %25 40 عموـ التربية

 %39 61 عمؿ وتنظيـ

 %36 56 مـ النفسع

 %100 157 المجموع

 النفس عمـ يميو ثـ% 39 ب قدر مذكال نسبة بأعمى يتمتع كتنظيـ عمؿ تخصص أف الجدكؿ مف يتضح

 %.25 بنسبة التربية عمـك األخيرة المرتبة كفي% 36 بنسبة

 

 
  ( عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي19شكؿ رقـ)

 

 

82% 

15% 

3% 

 خصائص عٌنة الدراسة حسب متغٌر المؤهل العلمً

 دكتوراه ماستر لسانس
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 ينة حسب المؤىؿ العممي:( خصائص أفرد الع17جدوؿ رقـ)

 النسب المئوية العدد العممي ؤىؿالم 

 %82 128 لسانس

 %15 24 ماستر

 %03 05 توراهكد

 %100 157 المجموع

 األكبر النسبة أف بحيث يختمؼ العممي المؤىؿ حسب الدراسة عينة أفراد نسب أف( 17رقـ) الجدكؿ مف يتبيف

 تمثؿ التي العممية كالدرجة% 15 ب ماستر درجة كتمييا% 82 ب كتقدر ليسانس التعميمي المستكل تمثؿ

 .%3 رتب كقد الدكتكراه ىي األدنى النسبة

 دوات الدراسة:أ-6

لقياس متغيرات الدراسة المتمثمة في الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو 

 المدرسي كالميني ثـ استخداـ األدكات التالية:كاإلرشاد 

 اس الرضا الوظيفي:مقي -1

 النيائية: توصور الرضا الوظيفي في مكونات مقياس  ( أ

عبارة  "22" مبيئة الجزائرية كحساب صدقو كثباتو أصبح يتككف مف تكييؼ مقياس الرضا الكظيفي ل بعد

  مكزعة كالتالي:
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 توزيع العبارات الموجبة والسالبة لمقياس الرضا الوظيفي (18رقـ) جدوؿ

 عدد العبارات رقاـ العباراتأ اتجاه العبارات

 العبارات الموجبة

 لمرضا

3 – 4 -5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 

18 – 19 – 21 
13 

 العبارات السالبة

 عدـ الرضا
1 – 2 – 8 – 11 – 12 – 14 – 17 – 20 – 22 09 

 22  المجموع

 (.03) أما محتكل المقياس كبنكده كأبعاده المختمؼ انظر في الممحؽ رقـ

 مقياس الدافعية لإلنجاز: -2

 النيائية: توصور الدافعية لإلنجاز في مكونات مقياس  ( ب

 "5"عبارة مكزعة عمى  "45" يؼ مقياس دافعية االنجاز كحساب صدقو كثباتو أصبح يتككف مف يبعد تك

  :الجدكؿ التالي كما تـ تكضيحو في أبعاد

 .نيائيةال توأبعاده الفرعية في صور  نجاز عمىتوزيع عبارات مقياس دافعية اال  (19رقـ) جدوؿ

 عدد العبارات أرقاـ العبارات التي تمثمو األبعاد الرقـ

 29 – 24 – 21 – 16 – 11 – 6 – 1 الشعور بالمسؤولية 01
– 33 – 38 - 43 

10 

 السعي نحو التفوؽ والطموح 02
2 – 7 – 12 – 17 – 25 – 30 – 34 

– 39 - 44 09 

 المثابرة 03
3 – 8 – 13 – 18 – 22 – 26 – 31 

– 35 – 40 - 45 10 
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 – 32 – 27 – 23 – 19 – 14- 9 – 4 الشعور بأىمية الزمف 04
36 - 41 

09 

 07 42 – 37 – 28 – 20 – 15 – 10 – 5 التخطيط لممستقبؿ 05

 45 المجموع

)الشعكر  أبعاد البعد األكؿ "5" يتككف مف  لئلنجازأف مقياس الدافعية ( 19) رقـ يتبيف مف الجدكؿ

( عبارات كالبعد 9عبارات كالبعد الثاني )السعي نحك التفكؽ كالطمكح( كيشمؿ ) (10بالمسؤكلية( كيشمؿ )

( عبارات كالبعد الخامس 9( عبارات كالبعد الرابع )الشعكر بأىمية الزمف كيشمؿ )10الثالث )المثابرة( كيشمؿ )

 ( عبارة.45( كبمجمكع عمى يتضمف )7)التخطيط لممستقبؿ( كيشمؿ )

 (06أما الصكرة النيائية لمحتكل مقياس دافعية االنجاز، بنكده كأبعاده المختمؼ انظر في الممحؽ رقـ)

 طريقة تقرير درجات المقياس: -

 4، كثيرا =3، متكسطا=2قميبل=       1ال= مى النحك التالي:ع اإلجاباتتصحح 

 زمف تطبيؽ المقياس:-7

الحظت خبلؿ الدراسة االستطبلعية أف الكقت المستغرؽ ليس لممقياس زمف محدد لمتطبيؽ، لكف 

 متمعنة لمتعميمات. دقيقة بعد قراءة 30ك 20ح ما بيف تراك ات المقياس مف قبؿ أفراد العينة لئلجابة عمى عبار 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة:ػ 8

يني إلجراء بعد التأكد مف سبلمة كصبلحية أدكات جمع البيانات كتحديد مراكز التكجيو المدرسي كالم

تـ إتباع مجمكعة مف الخطكات اإلجرائية عند تطبيؽ األدكات في كؿ مركز مف المراكز التي  ،الدراسة الفعمية

اجتماع مناسبات استغبلؿ أداة القياس بككاف اإلشراؼ عمى تنفيذ عممية تكزيع نسخ مف  ،شممتيا الدراسة

 ككانت خطكات تطبيؽ الدراسة كالتالي: ،تجاكبا كبيرا المستجكبكفالمستشاريف المدرسيف كالمينييف، فمقد أبدل 

استبلـ رخصة مف مدير التربية لكالية تيزم كزك كمكافقة مف مديرم المراكز لكؿ مف  :األولى الخطوة -

 كالية سطيؼ مدية ادرار.
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قسـ مصمحة العمـك االجتماعية بجامعة مكلكد معمرم تيزم رئيس  استبلـ رخص مف :ثانيةالخطوة ال -

 .كاألساسيةالدراسة االستطبلعية  كؿ مف قطب العممي بتامدة لممكافقة عمى إجراءال كزك

إجراء لقاء مع مديرم مراكز التكجيو المدرسي كالميني لتحديد مكعد مع أفراد عينة  الثالثة: ةالخطو  -

 الدراسة.

تيف سخنلقاء مع أفراد عينة الدراسة حيث تـ تكزيع عمى كؿ فرد ظرؼ يحتكم عمى  الخطوة الرابعة: -

مرفقة  لئلنجازلرضا الكظيفي كالثاني لمدافعية المتمثؿ في ا مقياس األكؿالمف أدكات الدراسة المتمثمة في 

 بمقراتالمقياس بصكرة جماعية داخؿ قاعات االجتماعات  تعبئة تبصفحة مف البيانات الشخصية كقد تم

ىذه الدراسة كطبيعة مثؿ ىذا المقياس  اليدؼ مفكما تـ اإلخبار عف  ،المراكز كذلؾ برفقة مديرم المراكز

ـ تمت قراءة تعميمات كؿ أداة مف األدكات المستخدمة كشرح طريقة اإلجابة  كاليدؼ مف استخداميا كتطبيقيا ث

 عمييا.

 :ةسادسالخطوة ال -

عدادىا لمتحميؿ اإلحصائي  -  :إجراءات تفريغ البيانات وا 

كؿ إلى النتائج نظرا لتعدد متغيرات الدراسة تـ استخداـ الحاسكب اآللي في تحميؿ البيانات كالكص

كقد تطمب ذلؾ تجييز البيانات كتعريفيا كفؽ األساليب المتعارؼ  ،كانجاز بعض العمميات الرياضية المطمكبة

عمييا في نظـ الحاسكب لكي تتـ عمميات الضبط كالمراجعة في كؿ خطكة مف خطكات التحميؿ كالمعالجة 

 جراءات الخطكات التالية:اإلحصائية كقد اتخذت ىذه اإل

   feuille de calcul Excel)) تفريغ البيانات المتعمقة بكؿ فرد مف أفراد عينة الدراسة في كرقة خاصة -

 تتضمف البيانات األكلية كالدرجات المتحصؿ عمييا مف المقاييس المستخدمة.

فئات المتغيرات مثؿ رقـ كضع دليؿ لمترميز كفيو حكلت البيانات إلى الرمكز رقمية بحيث تـ ترميز  -

 لئلناث( السف، الكالية لكؿ مركز ...الخ 2لمذككر ك 1)
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كالبعض اآلخر فيو  4ك 1كتضمنت كرقة الحساب أعمدة البعض بيا رمكز رقمية تندرج ما بيف 

درجات دافعية االنجاز كالرضا الكظيفي كأدخمت جميع البيانات في ذاكرة الحاسكب باستخداـ الرزمة 

 لتتـ معالجتيا إحصائيا. (SPSS  02)معمـك االجتماعية مف نكع اإلحصائية ل

  :ةسابعالخطوة ال -

ار فرضيات الدراسة ثـ استخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لحساب المتكسطات الحسابية بالخت

كاالنحراؼ المعيارم كأسمكب اإلحصاء االستداللي لحساب معامؿ ارتباط برسكف لمكشؼ عف االرتباط بيف 

( لداللة الفركؽ بيف t)متغير تابع( حساب اختبار ) لئلنجازظيفي كمتغير )مستقؿ( كالدافعية الرضا الك 

 ، لحساب المستكل التعميمي2ككاANOVA ك متكسطات درجات أفراد العينة في المتغيرات السابقة الذكر

 كالتخصص.

كاستخداـ المنيج الكصفي  جرائية بدءا بالدراسة االستطبلعيةاإلخطكات احتراـ الفي الدراسة الحالية تـ 

كاختيار أسمكب العينة العشكائية البسيطة كاستعماؿ مقياسيف لقياس متغيرات الدراسة المتمثمة في مقياس 

كمقياس دافعية االنجاز لعبد المطيؼ محمد ( 2015)الرضا الكظيفي ألميرة مزىر حميد كاحمما ميدم عبد اهلل 

ئية أخرل عند تطبيؽ المقياسيف كاستخداـ الحاسكب اآللي لتفريغ كما تـ القياـ بخطكات إجرا (2006)خميفة 

 البيانات كتحميميا إحصائيا كاستعماؿ بعض أساليب اإلحصاء الكصفي كاالستداللي لممعالجة اإلحصائية.

 
 



 

 

 
 : عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية.دسالفصؿ السا

 تمييد
 .أكال: عرض نتائج الدراسة الميدانية

 .ناقشة نتائج فرضيات الدراسػػػةثانيا: م
 .االستنتػػاج العاـ -
 خاتمػة -
 المراجػػػع -
 المبلحؽ -
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 :تمييد

ىذا الفصؿ عرض كتفسير كمناقشة نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتيا المعالجة اإلحصائية  يتضمف

 ساسية.حصؿ عمييا بعد تطبيؽ األدكات عمى عينة الدراسة األتالم لمبيانات

كلغرض التحقؽ مف فرضيات الدراسة تـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة كالمتمثمة في معامؿ 

( كتحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة مدل صدؽ التكقعات تاختبار )كام مربع، ( ك )رارتباط بيرسكف 

 المعبر عنيا مف خبلؿ كؿ فرضية مف فرضيات الدراسة.

 دراسة الميدانية.أوال: عرض نتائج ال

 عرض نتائج متغيرات الدراسة: -1

اإلشارة إلى معامؿ االرتباط ت أثناء عرض األساليب اإلحصائية المتمثمة في الدراسة الحالية تم

الفرضية األكلى المتمثمة في العبلقة بيف درجات الرضا  قؽالمستخدـ لمقياـ بالمعالجة اإلحصائية لمتأكد مف تح

( باعتبار أف بيانات المتغير رة لئلنجاز كمعامؿ ارتباط بيرسكف الذم يرمز لو بػ )الكظيفي كدرجات الدافعي

المستقؿ )الرضا الكظيفي( كبيانات المتغير التابع )الدافعية لئلنجاز( ىي بيانات كمية كالمدل مف استخداـ 

إلى اتجاه ىذه  ىذا األسمكب اإلحصائي ىك الكصكؿ إلى قيمة ارتباط تؤكد أك تنفي صحة الفرضية باإلضافة

 العبلقة.

 ،كام مربع ةالمكالي اتكما أف االختبار المستخدـ لمقياـ بالمعالجة اإلحصائية لمتأكد مف تحقيؽ الفرضي

ىك الكصكؿ إلى نتائج تعرفنا عمى ما إذا كانت  اي( كاليدؼ مف استخدامتتحميؿ التبايف األحادم كاختبار )

 .ةضك رفم أك مقبكلةالفرضيات 

 األولى: فرضيةعرض نتائج ال

الرضا الكظيفي  مستكياتدالة إحصائيا بيف  "ال تكجد عبلقةأنو: عمى األكلى الفرضية نصت 

  .دافعية اإلنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني" مستكياتك 
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( لحساب العبلقة بيف ركلمتأكد مف مدل صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف)

 الدافعية لئلنجاز لدل مستشارم التكجيو المدرسي كالميني. مستكياتالرضا الكظيفي ك  اتمستكي

دافعية اإلنجاز وداللتيا اإلحصائية  مستوياتالرضا الوظيفي و  مستوياتقيمة العالقة بيف  (20) جدوؿ رقـ

  لدى أفراد عينة الدراسة.

 Rقيمة)ر(  المتغيرات
 مستوى الداللة اإلحصائية

 المحسوبة
 توى الداللة المعتمدةمس

 الرضا الوظيفي
0.05 - 0.51 0.05 

 دافعية اإلنجاز

(، كأف قيمة مستكل داللتيا اإلحصائية – 0.05( أف قيمة )ر( بمغت )20يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

، كىذا ما يشير إلى تحقؽ الفرضية األكلى التي نصت 0.05أكثر مف  0.51( أم أف 0.05المعتمدة ىي)

دافعية اإلنجاز لدل مستشارم  مستكياتالرضا الكظيفي ك  مستكياتجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف عمى عدـ ك 

  .0.05كاإلرشاد المدرسي كالميني عند مستكل الداللة  التكجيو

 :الثانية نتائج الفرضية-

 مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمينيلدل : "مستكل الرضا الكظيفي ثانيةال نصت الفرضية

 خفض".من

حساب مستكل ل كلمتأكد مف مدل صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

 التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني. لدل مستشارم الرضا الكظيفي
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 المدرسي والميني واالرشاد مستشاري التوجيولدى (: مستوى الرضا الوظيفي 21جدوؿ )

 
عدد 

 األفراد

الدرجة 

 دنياال

الدرجة 

 القصوى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

مدى الدرجة 

 الخاـ

مستويات 

الرضا 

 الوظيفي

الرضا 

 7,91 51,80 90 34 157 الوظيفي

 منخفض 22-55

 متوسط 56-77

 مرتفع 78-110

قيمة  بيف( 51,80( أف متكسط درجات مستشارم التكجيو في الرضا الكظيفي )21يتضح مف الجدكؿ )

كبالتالي فاف مستكل الرضا الكظيفي لدل مستشارم ( الذم درجتو منخفضة، 55-22)مستكل المقياس

 ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. منخفض. التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني

 :ثالثةنتائج الفرضية ال -

كاإلرشاد المدرسي مستشارم التكجيو لدل  لئلنجاز"مستكل الدافعية  أنو:عمى  الثةنصت الفرضية الث

 .'متكسطة كالميني

 مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمينيلدل  لئلنجازالدافعية  مستكلإلى كما تشير ىذه الفرضية 

 .متكسطة

كلمتأكد مف مدل صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لحساب مستكل 

 كجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.لدل مستشارم الت لئلنجازالدافعية 

 

 

 



 

199 
 

 

 المدرسي والمينيواإلرشاد مستشاري التوجيو لدى مستوى الدافعية لإلنجاز  (22جدوؿ )

 
عدد 

 األفراد

الدرجة 

 الدنيا

الدرجة 

 القصوى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

مدى الدرجة 

 الخاـ

مستويات 

الدافعية 

 لإلنجاز

الدافعية 

 19,25 107,08 141 17 157 لإلنجاز

 منخفض 37-85

 متوسط 86-112

 مرتفع 113-140

  

أف متكسط درجات مستشارم التكجيو المدرسي كالميني في الدافعية ( 22)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  

لدل ف مستكل دافعية االنجاز إ( كبالتالي ف112-86)ما بيف(، أم أف النتيجة 107,08لئلنجاز تساكم)

   ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. .لتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني متكسطةمستشارم ا

 : الرابعةنتيجة الفرضية -

لدل الرضا الكظيفي  مستكياتفي  دالة إحصائيا تكجد فركؽال  إلى أنو" الرابعة كتشير ىذه الفرضية

كام  الفرضية تـ استخداـكلمتأكد مف صدؽ ىذه  "متغير العمرتعكد إلى  مستشارم التكجيو المدرسي كالميني

 .حسب متغير العمر الرضا الكظيفي مستكيات مربع لحساب الفركؽ في
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 متغير العمر.(: داللة الفروؽ في مستويات الرضا الوظيفي حسب 23جدوؿ )

 الداللة
درجات 
 الحرية

مستكيات الرضا  منخفض متكسط مرتفع المجمكع 2قيمة كا
حسب الكظيفي 

 متغير العمر

 

0,765 

 

4 

 

1,839 

 ت % ت % ت % ت %

35,0 55 1,8 1 20,0 11 78,2 43 
 35إلى  25مف 

 سنة

45,9 72 1,4 1 27,8 20 70,8 51 
 45إلى  36مف 

 سنة

19,1 30 0,0 0 30,0 9 70,0 21 
سنة فما  46مف 

 فكؽ

يا عند ( غير دالة إحصائ4( عند درجة حرية )1,83) 2( أف قيمة كا23يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )

، كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكيات الرضا الكظيفي حسب 0,05<  0,76، حيث أف 0,05

الفئات العمرية لممستشاريف. حيث يتضح أنو ال تكجد فركؽ في مستكيات الرضا الكظيفي بيف الفئات 

% مف 45,9 %، كبمغت35ذكم الرضا الكظيفي المنخفض المستشاريف العمرية، حيث بمغت نسبة 

ما يشير إلى  ذكم رضا كظيفي مرتفع.المستشاريف % مف 19,1المستشاريف ذكم رضا كظيفي متكسط، ك

 تحقؽ الفرضية.
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يتضح عمى العمـك تقارب في مختمؼ مستكيات الرضا الكظيفي بيف مختمؼ الفئات العمرية، بحيث أف 

كسط الفئة  %70ديا الثمثيف بما يفكؽ بحيث تجاكزت تصاع ،األغمبية غير راضية أم سجمت رضا منخفضا

 25فئة )مف لتسجؿ أعمى نسبة كسط ال (سنة 45إلى  36%)مف 70,8ك( (،سنة فما فكؽ 46)مف العمرية 

بينما كانت نسبة الرضا المرتفعة شبو منعدمة كسط %، كىي متساكية تقريبا مع فئة، 78,2سنة( ب  35إلى 

بالنسبة لكسط  %1,8ي، بحيث أف أعمى نسبة سجمت لـ تتجاكز مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمين

 %00كمنعدمة ب سنة(  45إلى  36)  فقط ضمف الفئة %1,4. كسنة( 35إلى  25)مف الفئة العمرية 

 .سنة فما فكؽ( 46)مف  العمرية فئةال ضمف

 :ة الخامسةالفرضينتيجة  -

لمستشارم الدافعية لئلنجاز  كياتمستتكجد فركؽ في ال " إلى أنو الخامسة الفرضيةكتشير ىذه  

كام مربع  االعتماد عمى "كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ حسب متغير العمر التكجيو المدرسي كالميني

 .متغير العمر اإلنجاز حسبدافعية  في مستكيات لحساب الفركؽ

35 

1,8 

20 

78,2 

45,9 

1,4 

27,8 

70,8 

19,1 

0 

30 

70 

 منخفض متوسط مرتفع المجموع

ً لد( 20)الشكل رقم المستشارٌن فً التوجٌه بحسب  ىمستوٌات الرضا الوظٌف
  فئات العمر

 سنة فما فوق 46من  سنة 45إلى  36من  سنة 35إلى  25من 
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 المدرسي والميني مستشاري التوجيو واإلرشادداللة الفروؽ في مستويات الدافعية لإلنجاز ل (24جدوؿ )

 العمر. حسب 

 الداللة
درجات 
 الحرية

قيمة 
2كا  

 المجموع

 
 منخفض متوسط مرتفع

مستويات الدافعية 
 لإلنجاز

حسب متغير 
 العمر

 

0,000 

 

4 

 

27,1
61 

 ت % ت % ت % ت %

35,0 55 18,2 10 72,7 40 9,1 5 
 35إلى  25مف 

 سنة

45,9 72 51,4 37 37,5 27 11,1 8 
 45لى إ 36مف 

 سنة

19,1 30 70,0 21 23,3 7 6,7 2 
سنة فما  46مف 

 فوؽ

( دالة إحصائيا عند 4( عند درجة حرية )27,16) 2( أف قيمة كا24يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )    

فركؽ دالة إحصائيا في مستكيات الدافعية لئلنجاز كجد ، كبالتالي ت0,05>  0,000أف  ، حيث0,01ك

فركؽ في مستكيات الدافعية لئلنجاز بيف الفئات أف ىناؾ شاريف. حيث يتضح العمرية لممستحسب فئات 

العمرية، كبشكؿ عاـ يكجد فرؽ جكىرم في مستكيات الدافعية لئلنجاز، حيث بمغت نسبة المستشاريف ذكم 

كم دافعية متكسطة، في حيف بمغت فقط ذ المستشاريف % مف45,9%، كبمغت 35الدافعية المنخفضة 

 تحقؽ الفرضية.عدـ ما يشير إلى  ذكم دافعية مرتفعة. ستشاريفالم% مف 19,1
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جميع الفئات  لدلعمى العمـك أف نسبة دافعية االنجاز منخفضة ظمت ضعيفة عمى العمـك ح كيتض

 فئةضمف ال  %11,1ك سنة فما فكؽ( 46 )ضمف الفئة األكبر سنا %6,7العمرية بحيث تراكحت بيف 

)مف ضمف الفئة العمرية %70ينما سجمت أعمى نسبة الدافعية المرتفعة ب ، بسنة( 45إلى  36 ) العمرية

 ب سنة( 35إلى  25)مف نسبة دافعية مرتفعة ضمف الفئة العمرية  أدنى، كبينما سجمت سنة فما فكؽ(  46

، بينما سجمت سنة( 45إلى  35 )ضمف الفئة العمرية% 51,4بينما سجمت حكالي النصؼ ب  % 18,2

 .%72,7ب  سنة( 35إلى  25)ية انجاز متكسطة ضمف الفئة العمرية أعمى نسبة دافع

 :سادسةنتيجة الفرضية ال

لدل الرضا الكظيفي  مستكياتفي عمى أنو "ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا السادسة كنصت الفرضية 

كجكد  متغير الجنس"، كتشير ىذه الفرضية إلى تكقع عدـ حسبمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني 

 حسب متغيرمستشارم التكجيو المدرسي كالميني لدل الرضا الكظيفي  مستكياتفركؽ دالة إحصائيا بيف 

 الجنس.

لحساب الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في  (لمتأكد مف مدل صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )ت

 الرضا الكظيفي.

35 

18,2 

72,7 

9,1 

45,9 
51,4 

37,5 

11,1 

19,1 

70 

23,3 

6,7 

 منخفض متوسط مرتفع المجموع

 متغٌرالمستشارٌن وبحسب  ىمستوٌات الدافعٌة لإلنجاز لد( 21)الشكل رقم 
 العمر

 سنة فما فوق 46 سنة 45إلى  36  سنة 35إلى  25 
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)ت( وداللتيا اإلحصائية في الرضا الوظيفي (: الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة وقيمة 25جدوؿ رقـ )

 متغير الجنس. حسب 

 البيانات

 الجنس

عينة 

 الدراسة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 درجة الحرية قيمة)ت(

الداللة 

اإلحصائية 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المعتمدة

 6.36 50.93 47 ذكور
1.00 - 114.64 0.31 0.05 

 8.49 52.17 110 إناث

كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي  ( –1.00( إف قيمة )ت( بمغت )25ف مف الجدكؿ رقـ )ييتب

، كمعناه أف الفركؽ غير 0.05مف  أكبر 0.31أم أف  0.05تكبر مستكل الداللة المعتمدة الذم ىك  0.31

ة إحصائيا بيف ذككر ، فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دال0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 

ناث مف مستشارم  ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. .التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني في رضاىـ الكظيفي كا 

 ة:بعالسانتيجة الفرضية  -

مستشارم التكجيو لدل  لئلنجازالدافعية  مستكياتعمى أنو" ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف نصت 

 س".الجن حسب متغيرالمدرسي كالميني 

لدل دافعية االنجاز مستكيات كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف  تكقع عدـكتشير ىذه الفرضية إلى 

كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  .حسب متغير الجنسمستشارم التكجيو المدرسي كالميني 

 ( لحساب الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في الدافعية لئلنجاز.ت)
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الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية في الدافعية لإلنجاز  (:26جدوؿ رقـ )

 لمتغير الجنس.حسب 

 البيانات 

   الجنس

عينة 

 الدراسة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 درجة الحرية قيمة)ت(

الداللة 

اإلحصائية 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المعتمدة

 19.41 151.85 47 ذكور
1.40 - 88.33 0.16 0.05 

 19.73 156.61 110 إناث

( كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي - 1.40( أف قيمة )ت( بمغت )26ف مف الجدكؿ رقـ )بتبي

كمعناه أف الفركؽ  0.05مف  كبرأ 0.16أم أف 0.05أكبر عف مستكل الداللة المعتمدة الذم ىك  0.16

، فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف 0.05لة غير دالة إحصائيا عند مستكل الدال

ما يشير إلى تحقؽ  .الذككر كاإلناث مف مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني في دافعيتيـ لئلنجاز

 الفرضية.

 :ثامنةال الفرضية نتيجة -

مستشارم لالكظيفي  الرضامستكيات في فركؽ دالة إحصائيا  ال تكجدتشير ىذه الفرضية إلى "ك  

االعتماد عمى التخصص "كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ  حسب متغيرالتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني 

 .حسب متغير التخصص الرضا الكظيفي مستكيات لحساب الفركؽ في(ANOVA) التبايف األحادم

 

 

 

 



 

206 
 

 

 في الرضا الوظيفي. التخصصحسب متغير الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة  (27جدوؿ رقـ )

مجموع قيمة  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

"F"  الداللة
 المحسوبة

الداللة 
 المعتمدة

 115.79 2 231.58 المجموعاتداخؿ 
 

1.86 

 

0.15 

 

0.05 
 61.98 154 9545.29 المجموعاتما بيف 

 177.77 156 9776.87 الكمي المجموع

، 0.15، كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي 1.86( بمغت F( أف قيمة )27دكؿ رقـ )يتبيف مف الج

كمعناه أف الفركؽ غير دالة  .0.05مف  أكبر 0.15أم أف  0.05تكبر عف الحد المطمكب الذم ىك 

 مستكيات، فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف 0.05إحصائيا عند مستكل الداللة 

 ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. حسب متغير التخصصضا الكظيفي الر 

 ة:تاسعنتيجة الفرضية ال -

لدل دافعية االنجاز  مستكياتفي فركؽ دالة إحصائيا  ال تكجد" أنو كتشير ىذه الفرضية إلى 

"كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ  التخصص حسب متغيرمستشارم التكجيو المدرسي كالميني 

 .اإلنجاز حسب متغير التخصصدافعية مستكيات في لفركؽ ا لدراسة (ANOVA) األحادم التبايف

 الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص في الدافعية لإلنجاز. (28جدوؿ رقـ )

 مصدر التبايف
 مجموع قيمة

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

"F" 
الداللة 
 المحسوبة

الداللة 
 المعتمدة

 90.04 2 180.094 داخؿ المجموعات
 
0.23 

 
0.79 

 
0.05 

 391.93 154 60358.17 المجموعات ما بيف
 481.97 156 60538.26 المجموع
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 0.79كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي  0.23( بمغت F( أف قيمة )28يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

كمعناه أف الفركؽ غير دالة  0.05مف  أكبر 0.79أم أف  0.05تكبر عف الحد المطمكب الذم ىك 

 مستكياتفيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف  0.05إحصائيا عند مستكل الداللة 

 ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. .حسب متغير التخصصدافعية اإلنجاز 

 :عاشرةلنتيجة الفرضية ا -

لدل الرضا الكظيفي  مستكياتإحصائيا بيف  فركؽ دالة ال تكجد" أنو ة إلىكتشير ىذه الفرضي

كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية . المؤىؿ العممي حسب متغيرمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني 

حسب متغير المؤىؿ  الكظيفيالرضا  مستكيات لحساب الفركؽ في (ANOVA) األحادم التبايفتـ استخداـ 

 .العممي

 الرضا مستويات فيالمؤىؿ العممي  حسب متغيرالدراسة  عينةفراد الفروؽ بيف أ (29جدوؿ رقـ )

 الوظيفي.

 مصدر التبايف
 مجموع قيمة

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

"F" 
الداللة 
 المحسوبة

الداللة 
 المعتمدة

 81.67 2 163.35 المجموعات داخؿ
 

1.30 

 

0.27 

 

0.05 
 62.42 154 9613.52 المجموعات ما بيف

 144.09 156 9776.87 لمجموعا

 0.27قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي  كأف 1.30 بمغت،( F( أف قيمة )29يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

، كمعناه أف الفركؽ غير دالة 0.05مف  أكبر 0.27أم أف  0.05الحد المطمكب الذم ىك  تكبر عف

دـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات ، فيذه النتيجة تدؿ عمى ع0.05إحصائيا عند مستكل الداللة 

 المؤىؿ العممي ما يشير إلى تحقؽ الفرضية. حسب متغيرالرضا الكظيفي 
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 :حادية عشرال نتيجة الفرضية -

التكجيو  االنجاز لمستشارم دافعية مستكيات فيفركؽ دالة إحصائيا  تكجدال  أنوكتشير ىذه الفرضية 

 األحادم التبايف"كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ  ميالمؤىؿ العم حسب متغيرالمدرسي كالميني 

(ANOVA) العممي. اإلنجاز حسب متغير المؤىؿدافعية مستكيات  لحساب الفركؽ في 

 دافعية مستويات العممي فيمتغير المؤىؿ حسب ( الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة 30جدوؿ رقـ )

 إلنجاز.ا

 مصدر التبايف
مجموع قيمة 

 تالمربعا

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
"F" 

الداللة 

 المحسوبة

الداللة 

 المعتمدة

 1000.14 2 2000.29 المجمكعاتداخؿ 
 

2.63 

 

0.08 

 

0.05 
 380.11 154 58537.97 المجمكعاتما بيف 

 1380.25 156 60538.26 المجموع

أكبر،  0.08يا المحسكبة ىي ، كأف قيمة داللت2.63( بمغت F( أف قيمة )30يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ  0.05، كمعناه أف الفركؽ غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.05مف 

المؤىؿ العممي ما يشير إلى تحقؽ  حسب متغيردافعية اإلنجاز  مستكيات فيكجكد فركؽ دالة إحصائيا 

 الفرضية.

 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات-انيا ث

 :األولى قشة وتفسير نتائج الفرضيةمنا

دافعية  مستكياتالرضا الكظيفي ك  مستكياتنصت ىذه الفرضية عمى عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف    

 االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.
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ـ معامؿ االرتباط بيرسكف )  مستكياتة بيف ( لحساب العبلقركلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية ثـ استخدا

دافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني حيث أف قيمة  مستكياتالرضا الكظيفي ك 

ما  0.05أكثر مف مستكل الداللة المعتمدة  0.51أم أف مستكل الداللة المحسكبة يساكم  -0.05( بمغت )ر

الرضا الكظيفي  مستكياتة دالة إحصائيا بيف القائمة أنو ال تكجد عبلقاألكلى يشير إلى تحقؽ الفرضية 

 .0.05مستكل الداللة  ددافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني عن مستكياتك 

التي تكصمت نتائجيا الى عدـ ( 2007دراسة بكذكف )مجمكعة مف الدراسات مثؿ اتفقت عميو كىذا ما 

 المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم لدل لئلنجاز كالدافعية االتجاه فبي ضعيفة مكجبة ارتباطيو عبلقة كجكد

عدـ كجكد عبلقة بيف كؿ  أكدت نتائجيا عفالتي ( 2017كدراسة حميمة أمزاؿ)، (228ص ،2007بكذكف،)كالميني 

 الباحثاف برايفيمد ككرككيتكؿ مف  كدراسةاإلنجاز، مف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي كدافعية 

(Brefieldet&Crockete, 1955)  ـ نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت عمى العبلقة بيف باستعراض كتقيي

 (2008دراسة حسيف بف عطاس الخيرم)ككدا  ،(225)سمطاف، ص األداء كالرضا فمـ يجد ما يؤيد كجكد العبلقة

 بيف اإلنجاز دافعية اتدرج متكسطات بني إحصائية داللة ذات فركؽعدـ كجكد  نتائجيا الى صمتالتي تك 

 بدء قمؽ الفشؿ، مف الخكؼ المثابرة، األبعاد في إال الكظيفي الرضا كمنخفضي الكظيفي، الرضا مرتفعي

( التي ىدفت إلى الكشؼ 2018دراسة دريكش راضية)، ضؼ لدلؾ الكظيفي الرضا مرتفعي  لصالح العمؿ

ـ الثا التي نكم كالرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس، ك عف العبلقة بيف األنماط القيادية لدل مديرم التعمي

الرضا الكظيفي حكؿ ( 1991دراسة العمرم)منخفضة، ك  لئلنجازتكصمت إلى أف مستكل درجات في الدافعية 

ىدفت إلى التي ، لممشرفيف التربكييف في األردف كعبلقتو ببعض الخصائص الديمكغرافية كالكظيفية لممشرؼ

ي لممشرفيف التربكييف في األردف كعبلقتو ببعض الخصائص الديمكغرافية تحديد مستكل الرضا الكظيف

ي مجالي أف مستكل الرضا الكظيفي كاف متدنيا لدل غالبية المشرفيف فتكصمت حيث كالكظيفية لممشرؼ 

 .الراتب كالتقدـ الكظيفي
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ة الكمية لمرضا الدرج ضعؼأف  تكصمت إلىدراستنا الحالية التي  لنتائج ىذه الدراسات تدعيما كتعتبر

الكظيفي ال تؤثر عمى دافعية االنجاز لدل مستشارم كالتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني، كفي كظيفة 

اإلرشاد كالتكجيو المدرسي كالميني ال كجكد لحكافز كعكائد مادية تمثؿ مصادر إشباع المستشار كاألجر 

ـ العبلقة بيف الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز لدل ما جعؿ انعدا كىذا ،كالترقية كالكفاءات كغيرىا مف الحكافز

 ىذه الفئة )مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني(.

كتعزك الباحثة أسباب الكصكؿ إلى ىذه النتيجة أف مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي يتعرضكف لمجمكعة 

إليو متعددة كمتضاربة مف إعبلـ  مف الصعكبات سكاء في مجاؿ عممو أك محيطو، حيث أف المياـ المسندة

رشاد كتقكيـ، باإلضافة إلى مشاركتو في انجاز الدراسات كاالستقصاءات عمى مستكل المقاطعة  كتكجيو، كا 

التي يعمؿ بيا، لككنو يجب أف يتمتع بقدرات كخصائص معرفية كنفسية كاثقاف التقنيات كالميارات كحب 

قنيات المقاببلت اإلرشادية، كما يقـك بفيـ التمميذ كمساعدتو اإلصغاء ككسب الثقة المفحكص كالتمكف مف ت

عمى فيـ ذاتو كاكتشاؼ قدراتو كالحد مف مشكبلتو قصد مساعدتو عمى التكيؼ الدراسي، كىذه اإلجراءات كميا 

تقع عمى عاتؽ المستشار، كبغض النظر عمى مشاعر الرضا أك عدـ الرضا اتجاه عممو، ككؿ ىذا العمؿ جد 

مع العمـ أف المستشار تستند إليو مقاطعة بأكمميا ككمية ىائمة مف التبلميذ التابعيف لتمؾ  كاحد كبير لشخص

          المقاطعة فيذا ما يجعؿ األمر جد صعب فكيؼ ليذا العضك البسيط أف يككف راض عف عممو.

ليا كالجمسات كليذا فمستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني ممـز بتقديـ جميع خدماتو في آجا

التنسيؽ التي تعقد في مراكز التكجيو أسبكعيا أك نصؼ شيرية مع الفريؽ التقني، ككذا االختبلؿ المبلحظ في 

عممية التكجيو إلى تنفيذ ىذه التعميمات كالمشاركة في مجمس القبكؿ كالتكجيو ألخذ قرار التكجيو التبلميذ دكف 

تنافى مع عممية التكجيو، كعممية التكجيو كاإلرشاد المدرسي مراعاة رغباتيـ كميكليـ المينية، كىذا ما ي

كالميني التي تيدؼ إلى تربية االختيارات المدرسية كالمينية كمساعدة التبلميذ عمى بناء مشركعيـ 

عو لكثير مف الكقت يإلى تضيالشخصي، كالتي تؤثر سمبا عمى شعكر المستشار بتحمؿ المسؤكلية، باإلضافة 

الس البيداغكجية المبرمجة عمى مستكل مؤسسة عممو كىذا ما يؤثر عميو سمبا بعدـ حضكر المجلكجكب 
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ـ التربكم التي ترسؿ مف  تقديـ خدماتو عمى أكمؿ كجو، ككذا بالنسبة لممياـ اإلدارية المسندة إليو كعممية التقيي

مؤل النتائج المدرسية عمى مصمحة التككيف كالتفتيش خبلؿ نياية الفصكؿ الدراسة كنياية السنة الدراسية، ككذا 

المبرمجات اآللية، لككف دكره أيضا يكمف في اإلشراؼ كالمتابعة فيذه األعماؿ ال صمة ليا بالعمؿ اإلرشادم 

 كالتكجييي.

كما تجدر اإلشارة إلى أف العبلقة بيف الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز تسير في نصب المنحنى أم 

التي تؤثر سمبا عمى  الظركؼ ىيىذه  اعتقادنا أفية لدافعية االنجاز، كفي أف ىذا األخير يمثؿ النكاتج العمم

 دافعية االنجاز كالرضا الكظيفي ليذا المستشار

كىكذا ظؿ االعتقاد شائعا بعد نشر نتائج دراسة الياكثكف أف محددات الرضا عف العمؿ تؤثر عمى   

نتاجيـ  (.225) سمطاف، ص  أداء العماؿ كا 

 :الثانية ائج الفرضيةمناقشة وتفسير نت

"، منخفض "مستكل الرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني أفنصت ىذه الفرضية 

كلمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب كؿ مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كقد أظيرت ىذه 

كاإلرشاد المدرسي كالميني ضعيؼ، حيث بمغت النتائج أف مستكل الرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو 

( كىذه النتيجة دالة عمى أف مستكل الرضا الكظيفي ضعيؼ كأقؿ مف 51.80قيمة المتكسط الحسابي )

(، 0.01( كىذا عند مستكل الداللة )34( كالدرجة الدنيا )90مستكل المطمكب مع العمـ أف الدرجة القصكل )

( التي ىدفت إلى معرفة مدل رضا المرشدات كالباحثات 1981كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حسيف )

٪ مف عينة البحث راضيات عف العمؿ 20االجتماعيات مف العمؿ الذم يقمف بو حيث تكصمت إلى أف نسبة 

ىبل  ٪ غير راضيات، كدراسة التي قاـ بيا كؿ مف ريـ سميمكف، فؤاد صبيرة، سكسف معبل،80ك

بالرضا  غمكض الدكر( التي ىدفت إلى معرفة عبلقة 2008ارم )خلبميمي كاج(، كدراسة ال2016سميماف)

الكظيفي لدل المرشديف التربكييف بمحافظة ننكم، حيث تكصمت إلى كجكد مستكل منخفض في الرضا عف 

( التي ىدفت إلى 2009العمؿ لدل المرشديف التربكييف، كما تتفؽ أيضا مع ما تكصمت إليو دراسة عثماف )
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الكظيفي لدل المرشديف النفسييف العامميف في مجاؿ االيدز بكالية الخرطـك كعبلقتو  معرفة درجة الرضا

عينة ببعض المتغيرات حيث تكصمت إلى كجكد مستكل منخفض في الدرجة الكمية لمرضا الكظيفي لدل 

 بالرضا كعبلقتيا التنظيمية العمؿ ضغكط عكامؿ " :ق(حكؿ1422السمـك ) دراسة سعادككدا الدراسة، 

 اإلنسانية كالعبلقات االجتماعية الجكانب إلى: نالت نتائجياالتي تكصمت  " اإلداريات ممشرفاتل ظيفيالك 

 الرضا درجات أعمى اإلداريات لممشرفات الذاتي الشخصي المستكل عمى لفرديةا كالمميزات الصفات ككذلؾ

 رضا بدرجة إال الكظيفية العمؿ كمميزات التربكم اإلشراؼ بمكتب العمؿ بيئة خصائص تحظ كلـ الكظيفي

ىدفت لمعرفة مدل رضا المرشدات التي  (1981دراسة حسيف )ك  اإلداريات، لمشرفاتا قبؿ مف منخفضة

لى معرفة العكامؿ التي تؤدم إلى الرضايقمف كالباحثات االجتماعيات عف العمؿ الذم  كالعكامؿ التي  ،بو كا 

المرشحات كالباحثات، طبقت الباحثة مقياس الرضا  كدرجات االختبلؼ في الرضا بيف ،تؤدم إلى عدـ الرضا

مؤىبلت متكسطة  يحممف مرشدة اجتماعية( 110)مككنة مف ( فقرة عمى عينة 42عف العمؿ المككف مف )

مف عينة البحث راضيات عف  %20 مؤىبلت عالية، كتكصمت الدراسة إلى:( باحثة اجتماعية يحممف 30ك)

يتسـ : البحثإلييا  النتائج التي تكصؿ كمف أىـ (2009اف )دراسة عثم، ك % غير راضيات80العمؿ ك

الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف باالنخفاض في بعدم العبلقة باإلدارة كالحكافز كالدرجة الكمية، كبينما 

( التي ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف 2018راضية) كدراسة دريكش، يتسـ باالرتفاع بعد قبكؿ الكظيفة

ط القيادية لدل مديرم التعميـ الثانكم كالرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس، كتكصمت إلى أف مستكل األنما

 الدرجات في الرضا منخفضة.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف خبلؿ تسميط الضكء عمى الظركؼ المحيطة بعمؿ مستشار التكجيو كاإلرشاد  

ة إال انو يزاكؿ ميامو بالمتكسطات التابعة ليا، كالتي تشكؿ بالثانكي ىذا األخيرالمدرسي حيث أف مكاف إقامة 

نفسية كضغطا كبيرا كصعكبة في التكفيؽ بيف خدماتو في الثانكية  ةقطاع تدخمو مما يسبب لو معانا

كانت ىذه األخيرة بعيدة عف مكاف عممو كحاؿ المناطؽ الصحراكية النائية  إذاكالمتكسطات، كتنقبلتو خاصة 

ف كانت قريبة فالمشكمة ىنا ىك عدـ كجكد ساعات الفراغ في التكقيت )أدرار( اال م ثاؿ عمى ذلؾ، كحتى كا 
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األسبكعي لمتبلميذ تؤثر عمى كبلىما، ككذا عممية التكميؼ نظرا لعدـ تغطية كؿ مؤسسات التعميـ الثانكم 

ؿ مستشار التكجيو بمنصب قار لمستشار التكجيو كاإلرشاد باإلضافة إلى نقص التجييزات المادية بمكتب عم

حيث أف معظميـ يشغمكف مكاتب ذات حجـ ضيؽ كغير كظيفي، كال تتبلءـ مع أغراض عممية اإلرشاد، 

 كىذا ما يعرقؿ أىداؼ اإلعبلـ المدرسي.

إضافة إلى ذلؾ أف تنقؿ مستشار التكجيو كاإلرشاد إلى المتكسطات التابعة لقطاع تدخمو تتـ بإمكانياتو 

ر بميمة أك تسخير كسيمة نقؿ لمقياـ بميامو، لككنو ال يستفيد مف منحة التنقؿ التي المادية الخاصة دكف أم

 يفترض أف يتقاضيا في كؿ تنقبلتو.

 ككذا فمستشار التكجيو كاإلرشاد يشعر ككأنو أخر إطار في المنظكمة التربكية ال يستفيد مف فرص

في نظريتو، أما في النظاـ الحالي  أدمردل بيا الترقية كالتقدـ الكظيفي التي تحقؽ لو عدالة العكائد التي نا

( كمستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني في أكؿ تعييف لو حيث أف 12فيذا المكرد البشرم في الرتبة )

رشاد رئيسي مصنؼ رتبة )  "5" ( بعد 13لديو فرصة ترقية كاحدة في حياتو المينية كىي مستشار التكجيو كا 

سنكات مف الخدمة عف طريؽ الترقية، أما  مدير لمركز  "10"  طريؽ امتحاف ميني أكسنكات مف ترقيتو عف 

رشاد رئيسي  سنة،  كأما مشاركتو في  "15" التكجيو  فبل يتـ إال بعد ممارستو مينة مستشار التكجيو كا 

بل تتـ إال بعد لمدرسي كالميني فمفتش التربية الكطنية لمتكجيو كاإلرشاد ا التي تخص سمؾاالمتحانات المينية 

لما نعرؼ أف عدد مراكز يسعى لو سنكات، فأم طمكح ميني كتقدـ كظيفي "7" أف يككف مدير مركز لمدة 

   التكجيو محدكدة عمى مستكل الكطف مقارنة بعدد مستشارم التكجيو كاإلرشاد الطمكحيف في ىذه المناصب.

 :لثةمناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثا

 ،"متكسط كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم لدل اإلنجاز دافعية مستكل" عمى نصت التي   

 أف النتائج ىذه أظيرت كقد المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط حساب تـ الفرضية ىذه صحة مف كلمتأكد

 المتكسط ةقيم بمغت حيث متكسط كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم لدل لئلنجاز الدافعية مستكل

 .تحققت الثالثة فالفرضية كعميو( 107.08)الحسابي
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 إلى ىدفت التي سميماف كىبل معبل، سكسف صبيرة، كفؤاد سميـ، ريـ دراسة مع الدراسة ىذه نتائج تتفؽ فعميو 

 طرطكس مدينة في الفنية التربية معممي لدل الكظيفي كالرضا االنجاز دافعية مف كؿ مستكل عف الكشؼ

 التكجيو كاقع دراستو في السبلـ عبد كخالد متكسطا، كاف االنجاز دافعية مستكل أف إلى تكصمت التي

 نكع كانت ميما أف إلى ذلؾ تفسير كيمكف تطكيره، آليات ك تحدياتو الجزائر، في التربكم النفسي كاإلرشاد

 التككيف عمميات مف كالميني، المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشار عمؿ ميداف تكاجو التي كالعراقيؿ الصعاب

 المدرسي التكجيو كدكر  طبيعة مع  تنسجـ كىادفة كاضحة استراتيجيات الى تفتقد كككنيا  يتمقاىا التي القميمة

 كالمتمثمة اإلدارية بالمشكبلت عبلقة ذات العقبات ككذا المدرسية، الحياة كمستمزمات التبلميذ احتياجات كمع

 في أنو ننسى ال كما  األصمية، مياميـ مع تتنافى التي المياـ ببعض الثانكيات مديرم طرؼ مف تكميفيـ في

دارية تقنية صعكبات يكاجو الميداف ىذا  شخص أنو إال االختبارات، بعض تطبيؽ في التحكـ كعدـ متعددة كا 

 الثانكم، المتكسط،) مف كعبلقاتو عممو ميداف اتساع رغـ كذلؾ كأنو كاالبتكار، التجديد إلى دائما يسعى

   . متكسطة لعممو حبو رغـ دافعيتو جعؿ ما كىذا عممو أداء في يثابر أنو إلى( التكجيو مركز الميني، تككيفال

 :الرابعة مناقشة نتيجة الفرضية -

مستشارم لدل في مستكيات الرضا الكظيفي  دالة إحصائيا تكجد فركؽتشير ىذه الفرضية إلى أنو 

 مربع، فتكصمت مكاتـ استخداـ  صحة الفرضية مف كلمتأكد .كالميني حسب متغير العمرالتكجيو المدرسي 

، 0,05<  0,76، حيث أف 0,05ئيا عند ( غير دالة إحصا4( عند درجة حرية )1,83) 2أف قيمة كاإلى 

، كبشكؿ حسب الفئات العمرية لممستشاريف كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكيات الرضا الكظيفي

م في مستكيات الرضا الكظيفي بيف الفئات العمرية، حيث بمغت نسبة المعمميف ذكم عاـ ال يكجد فرؽ جكىر 

% 19,1% مف المستشاريف ذكم رضا كظيفي متكسط، ك45,9%، كبمغت 35الرضا الكظيفي المنخفض 

 مف المعمميف ذكم رضا كظيفي مرتفع

 35إلى  25ة )مف في فئمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني كيتضح بشكؿ خاص أف نسبة 

سنة(  45إلى  36%، كىي متساكية تقريبا مع فئة )مف 78,2سنة( لدل ذكم مستكل الرضا منخفض بمغت 
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ؽ في مستكل الرضا ك %، ككذلؾ عدـ كجكد فر 70سنة فما فكؽ(  46%، كمع فئة )مف 70,8بمغت 

%، كفي فئة 20سنة(  35إلى  25الكظيفي المتكسط بيف الفئات العمرية، حيث بمغت النسبة في فئة )مف 

%، كأيضا عدـ كجكد فركؽ جكىرية 30سنة فما فكؽ(  46%، كفي فئة )مف 27,8سنة(  45إلى  35)مف 

 45إلى  35%، كفي فئة )مف 1,8سنة(  35إلى  25في مستكل الرضا المرتفع، حيث بمغت نسبة فئة )مف 

 %.00سنة فما فكؽ(  46%، كبمغت في فئة )مف 1,4سنة( 

الرضا  ى( التي ىدفت إلى التعرؼ عم1997دراسة الحجاجي) إليومع ما تكصمت كىذا ما يتفؽ 

الكظيفي لمعممي المكاد االجتماعية بالمرحمة المتكسطة بمدينة الرياض كعبلقتو ببعض المتغيرات، حيث 

معمما كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الرضا  (105تككنت عينة الدراسة مف )

 (476( التي أجراىا عمى عينة متككنة مف )1997كدراسة الفراج) ي لكؿ مف التخصص كالعمر،الكظيف

عضك مف أعضاء ىيئة التدريس المحاضريف كالمساعديف بفرع جامعة اإلماـ بالقصيـ كفرع الكمية التقنية 

ائية تبعا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحص إلى النتائجبيدؼ معرفة درجة الرضا الكظيفي لدييـ كتكصمت 

التي ىدفت لمتعرؼ عمى (stumpf,2003)ستيكمؼصص، الجنس، العمر، كدراسة خلمتغيرات المؤىؿ، الت

األنماط القيادية لدل المديريف في كالية نكرث كاركلينا، كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدل المكظفيف في 

كمتغيرات مستقمة عمى الرضا المؤسسات كأثر متغيرات الخدمة كالتخصص كمستكل التعميـ، الجنس كالعمر 

دراسة شايع بف عبد العزيز ك  ،الرضا الكظيفيالكظيفي، كأظيرت عدـ كجكد عبلقة بيف جنس المكظؼ في 

في المستكل العاـ لمرضا الكظيفي  إحصائيةذات داللة  كالتي تكصمت نتائجيا الى عدـ كجكد فركؽ (1998)

فركؽ  عدـ كجكد لييا البحثإالنتائج التي تكصمت  كمف أىـ (2009دراسة عثماف )ك ، لمتغير العمر يعزل

محمد  كدراسةالعمر، في االيدز تبعا لمتغير في الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف  إحصائيةذات داللة 

التي تناكلت مستكل الرضا الكظيفي لدل المكظفات اإلداريات في جامعة األميرة بنت عبد  (2014البييد)

ض المتغيرات الديمكغرافية كمف نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الرحماف كعبلقتو ببع

 بيف الرضا الكظيفي كمتغيرات الفئة العمرية كالمؤىؿ العممي.



 

216 
 

 :الخامسة مناقشة وتفسير نتائج الفرضية -

سي لمستشارم التكجيو المدر الدافعية لئلنجاز  درجاتتكجد فركؽ في كتشير ىذه الفرضية إلى أنو 

دافعية مربع لحساب الفركؽ في  مكا كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ حسب متغير العمر كالميني

( دالة إحصائيا عند 4( عند درجة حرية )27,16) 2أف قيمة كا تكصمت إلىالعمر، ك  اإلنجاز حسب متغير

الدافعية لئلنجاز  درجات، كبالتالي تكجد فركؽ دالة إحصائيا في 0,05>  0,000، حيث أف 0,01ك 0,05

لممستشاريف. حيث يتضح أف ىناؾ فركؽ في مستكيات الدافعية لئلنجاز بيف الفئات  متغير العمرحسب 

العمرية، كبشكؿ عاـ يكجد فرؽ جكىرم في مستكيات الدافعية لئلنجاز، حيث بمغت نسبة المستشاريف ذكم 

% 19,1افعية متكسطة، في حيف بمغت فقط % مف المعمميف ذكم د45,9%، كبمغت 35الدافعية المنخفضة 

 مف المعمميف ذكم دافعية مرتفعة.

سنة( ذكم مستكل دافعية  35إلى  25كيتضح بشكؿ خاص أف نسبة المستشاريف في فئة )مف 

سنة فما فكؽ(  46%، كفي فئة )مف 11,1سنة( بمغت  45إلى  36%، كفي فئة )مف 9,1منخفضة بمغت 

تكل الدافعية المتكسطة بيف الفئات العمرية، حيث بمغت النسبة في فئة %، ككذلؾ كجكد فركؽ في مس6,7

سنة فما  46%، كفي فئة )مف 37,5سنة(  45إلى  35%، كفي فئة )مف 72,7سنة(  35إلى  25)مف 

سنة(  35إلى  25%، كأيضا فركؽ في مستكل الدافعية المرتفعة، حيث بمغت نسبة فئة )مف 23,3فكؽ( 

كفي ىذا  %.70سنة فما فكؽ(  46%، كبمغت في فئة )مف 51,4سنة(  45إلى  35%، كفي فئة )مف 18,2

قمة لى إلى االنجاز إفي كتابو سيككلكجية الدافع ( 242، ص 2012)السياؽ أشار البركفيسكر بشير معمرية 

كعات نو لعؿ مكضكع الدافعية كعبلقتيا بالعمر، مف المكضأ ، قائبلالدراسات التي تناكلت مثؿ ىذه المتغيرات

 التي تحتاج الى مزيد مف الدراسات.

 ة:سادسمناقشة نتائج الفرضية ال -

مستشارم التكجيو كاإلرشاد  مستكياتكنصت الفرضية عمى أنو "ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف 

 متغير الجنس.حسب كالميني في الرضا الكظيفي 
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الرضا  مستكياتالذككر كاإلناث في  متأكد مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار )ت( لحساب الفركؽ بيفكل

( تكبر مستكل 0.31( كأف قيمة مستكل داللتيا المحسكبة )-1الكظيفي الذم أظيرت نتائجو أف قيمة )ت( )

( فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث مف 0.05الداللة المعتمدة )

دراسة شايع ك مع  نتيجة الفرضية كتتفؽ .ميني في رضاىـ الكظيفيمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كال

في المستكل العاـ  إحصائيةذات داللة  كالتي تكصمت نتائجيا الى عدـ كجكد فركؽ (1998بف عبد العزيز )

التي ىدفت ( 1999الرحيـ ) عبد كزىير الشريدم ىياـدراسة كؿ مف الجنس، ك  لمتغير لمرضا الكظيفي يعزل

 الكظيفي بالرضا كعبلقتو ربدأ محافظة في األساسية المدارس مديرم لدل القيادم السمكؾ أنماط عمى التعرؼ

، الرضا الميني في الجنسيف بيف فركؽ عدـ كجكدتكصمت إلى حيث المعمميف،  نظر كجية مف لممعمميف

 المدارس كمديرات لمديرم الكظيفي كالرضا الكظيفي األداء درجة بيف العبلقة " حكؿ العنزم اهلل عطا دراسةك 

 درجة في إحصائية داللة ذات فركؽنتائجيا الى عدـ كجكد تكصمت حيث " الشمالية الحدكد بمنطقة الثانكية

لممقياس، ككذا  الكمية الدرجة في ككذلؾ المتبعة المقياس أبعاد جميع فيس، إلى الجن تعزل الكظيفي الرضا

فعالية المرشديف النفسانييف حسب بعض المتغيرات  ( التي ىدفت إلى معرفة2001دراسة كلياـ كليبرماف )

بالكاليات المتحدة كتكصمت مف خبلليا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات المرشديف حسب 

( التي 1998متغير الجنس، كما تتفؽ أيضا مع دراسة كما تتفؽ أيضا مع دراسة شايع بف عبد العزيز )

رضا الكظيفي كالتفكير الناقد لدل األخصائييف االجتماعييف كاألخصائيات ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف ال

االجتماعيات بالمستشفيات الحككمية بمنطقة مكة المكرمة، حيث تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات 

 (Stumpf,2003)دراسة ستيكمؼك  مرضا الكظيفي يعزل لمتغير الجنس،داللة إحصائية في المستكل العاـ ل

ىدفت لمتعرؼ عمى األنماط القيادية لدل المديريف في الكالية نكرث كاركلينا، كعبلقتيا بالرضا الكظيفي التي 

لدل المكظفيف في المؤسسات كأثر متغيرات الخدمة، التخصص، كالمستكل التعميمي كالجنس كالعمر 

ؤىؿ لممكظؼ كمستكل كأظيرت النتائج كجكد عبلقة بيف مستكل الم، كمتغيرات مستقمة عمى الرضا الكظيفي

الرضا الكظيفي، كأظيرت كجكد عبلقة بيف الحكافز المادية كالرضا الكظيفي لممكظفيف كأظيرت عدـ كجكد 
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الى عدـ  نتائج الدراسة بينت(ك 2003دراسة الطريفي ) ككذلؾ، عبلقة بيف جنس المكظؼ كالرضا الكظيفي

 كمف أىـ (2009دراسة عثماف )س، ك ير الجنالرضا الكظيفي تعزل لمتغفي  إحصائيةذات داللة  كجكد فركؽ

في الرضا الكظيفي لدل المرشديف  إحصائيةفركؽ ذات داللة  عدـ كجكد البحث تكصؿ إليياالنتائج التي 

دراسة العاجز الذككر، ك النفسييف في مجاؿ االيدز تبعا لمتغير النكع إال في بعد العبلقة مع الزمبلء لصالح 

ى العبلقة بيف درجة ممارسة المرشديف التربكييف بالمدارس الحككمية في ( التي ىدفت لمتعرؼ عم2014)

محافظة غزة ألخبلقيات المينية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي كأثر كؿ مف المتغير )الجنس( حيث أسفرت 

 نتائجيا عف عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير الجنس.

كاإلرشاد المدرسي كالميني يعممكف تحت كترجع الباحثة نتائج الدراسة إلى أف جميع مستشارم التكجيو 

قكانيف مشتركة كبنية تنظيمية كاحدة كظركؼ عمؿ كاحدة رغـ اختبلؼ المناطؽ الجغرافية، باإلضافة إلى 

تساكم الحقكؽ كالكاجبات، كنمط التككيف فأيا كاف الجنس مستشار التكجيو كاإلرشاد فيك يستفيد مف نفس 

 .العمؿ الذم يستفيد منو زمبلءه فيالتككيف 

 :بعةمناقشة الفرضية السا -

مستشارم التكجيو لدل  لئلنجازالدافعية  مستكياتتكجد فركؽ دالة إحصائيا  كنصت الفرضية عمى أنو "ال

فتكصمت ، الجنس" كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )ت( حسب متغيرالمدرسي كالميني 

أكبر عف مستكل الداللة  0.16لتيا المحسكبة التي ىي ( كأف قيمة دال- 1.40إلى أف قيمة )ت( بمغت )

كمعناه أف الفركؽ غير دالة إحصائيا عند مستكل  0.05مف  أكبر 0.16أم أف 0.05المعتمدة الذم ىك 

، فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث مف مستشارم 0.05الداللة 

 ( تناكلت2007دراسة بكذكف )كالميني في دافعيتيـ لئلنجاز، كىذا ما يتفؽ مع التكجيو كاإلرشاد المدرسي 

 التكجيو مستشارم لدل لئلنجاز بالدافعية كعبلقتيا اإلرشادية العممية نحك االتجاه مكضكع الحالية الدراسة

 االتجاه في جنسيفال بيف فركؽ تكجد إلى أنو ال الدراسة نتائج تكصمت الكاد، بكالية كالميني المدرسي كاإلرشاد

 Ranzan etكىذا ما يتفؽ أيضا مع نتائج دراسة )رمزاف كقاليفالدراسة،  عينة لدل اإلرشادية العممية نحك
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Galin, 1990-1991 التي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف السعادة كدافعية االنجاز بيف الذككر كاإلناث لدل )

تائجيا عف عدـ كجكد فركؽ في مستكل دافعية اإلنجاز طمبة الماجستير بقسـ أزاد اإلعبلمية حيث أسفرت ن

( في متغير الجنس كالمؤىؿ العممي، كدراسة أبك جراد 2011يعزل لمتغير الجنس، كدراسة سمارة كآخركف )

 كدراسة ادسيؿ ككامبؿ  ،( في متغير الجنس كالخبرة لدل المرشديف التربكييف بمحافظة قطاع غزة2015)

2008(Adsul et Karbale)  التي ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف الجنس كالخمفية االقتصادية كاختبلؼ

الطبقات لدل طبلب الدراسات العميا بمدينة سنغالي التابعة لكالية ماىرا راشترا، حيث تكصمت نتائجيا إلى 

 دراسة حيدرة كحيدة التي تكصمت نتائجياك ، عدـ كجكد فركؽ في مستكل دافعية االنجاز تعزل لمتغير الجنس

التكجيو  مستشارم لدل الجنسلمتغير  تعزل اإلنجاز دافعية فيإحصائية  داللة ذات إلى عدـ كجكد فركؽ

 (.2018حيدرة، )كاإلرشاد 

دراسة سمارة كآخركف" كالتي ىدفت لمتعرؼ عمى درجة تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا، كالتي  ككذا

 لدلالجنس  ريلمتغ تعزل اإلنجاز ةيدافع في ةيائإحص داللة ذات فركؽ أسفرت نتائجيا عف عدـ كجكد

 .(36، ص2018)حيدرة، ا يالدن ةياألساس المرحمة معممي

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى طبيعة دافعية االنجاز كخصائص الشخصية االنجازية في العمؿ  

األفراد سكاء ذككرا أك إناثا فدافعية االنجاز تعتبره قكة داخمية لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد، فنجدىا لدل 

النجازم في العمؿ أنيـ يشعركف بالسعادة كالرضا مف مجرد اكىذا إضافة إلى أف مف خصائص ذكم السمكؾ 

تحقيؽ نتائج انجاز ناجحة بصرؼ النظر عف أم عكائد خارجية لحصكليـ مثبل عمى مكافأة بناء عمى النجاح 

حقيقة العمؿ الشاؽ في مجاؿ التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني كىذا رغـ  (226الحناكم سمطاف، ص)الذم حققكه 

لمكصكؿ إلى مرتبات التعرؼ كاالمتياز مما يستفيد عدـ تأثر الدافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد 

 بالمتغير الجنس.

يني، كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أىمية محتكل العمؿ لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالم

 كالذم يمكنو بالقياـ بأدكاره بمستكل يمبي حاجيات الفئات المستيدفة داخؿ المؤسسة التربكية.
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 (Tenny son)كنظران لتشعب تدخبلتو عمى مستكيات عدة نجد الدراسة التي قاـ بيا تني سكف. 

انكيات ( التي ىدفت إلى معرفة أدكار المرشديف داخؿ المؤسسات التربكية في العديد مف الث(1989

"بمنكسكتا" كتكصمت نتائجيا إلى أف ىناؾ عبلقة محدكدة بيف الكيفية التي يدرؾ بيا المرشدكف أدكارىـ 

كتكقعات البرنامج اإلرشادم المدرسي لدكر المرشد كأف ىذا األخير ال يستطيع أف يقـك بدكره كما ينبغي 

ذ مف جية أخرل، كما اقترح الباحث آلية بسبب تزايد الحاجة إلى خدمات اإلرشاد مف جية ككثرة عدد التبلمي

اإلرشاد الجماعي حتى يتمكف المرشد مف تمبية أك تحقيؽ االحتياجات التي ال تتحقؽ عف طريؽ اإلرشاد 

الفردم التي بالمقابؿ نجدىا تتكافؽ مع المعطيات التي يعمؿ فييا مستشار التكجيو كاإلرشاد في ظؿ تزايد 

 لميامو في جميع المجاالت. الحاجة إلى خدماتو كصعكبة تغطية

كما قاـ أتكسكف بإلقاء الضكء عمى العكامؿ المحددة لئلنجاز القائـ عمى سمكؾ المخاطرة كأشار إلى إف 

مخاطرة االنجاز في عمؿ ما تحددىا أربعة عكامؿ منيا عامبلف متعمقاف بخصائص الفرد كعامبلف يرتبطاف 

 (.113ة، ص )خميفبخصائص الميمة، أك العمؿ المراد انجازه 

 :ثامنةمناقشة الفرضية ال -

 لدل الرضا الكظيفيفي مستكيات كنصت الفرضية إلى تكقع "عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا 

 حساب التخصص "كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ حسب متغيرمستشارم التكجيو المدرسي كالميني 

، كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي 1.86( بمغت Fكتكصمت إلى أف قيمة )، (ANOVA) األحادم التبايف

كمعناه أف الفركؽ غير دالة  0.05مف  أكبر 0.15أم أف  0.05، تكبر عف الحد المطمكب الذم ىك 0.15

، فيذه النتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات 0.05إحصائيا عند مستكل الداللة 

 تكصمت إليو دراسة محمد عميماتكىذا ما يتفؽ مع ما  الرضا الكظيفي كفقا لمتغير التخصص العممي،

كالتي  (2010دراسة حناف الخميفي )ك ، stumph 2003)) كدراسة ستيمكؼ (،1997) كدراسة الفراج(، 1994)

فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المعممات في الدرجة الكمية لمرضا تكصمت نتائجيا الى عدـ كجكد 

تكصمت الى  ( التي1994دراسة محمد عميمات )ك ، لفرعية تبعا لمتغير التخصصعاده االكظيفي كجميع أب



 

221 
 

( 1997) ، كدراسة الحجاجيالتخصصكجكد فركؽ دالة إحصائيا في الرضا الكظيفي ترجع الى كؿ مف عدـ 

التي ىدفت إلى التعرؼ عؿ الرضا الكظيفي لمعممي المكاد االجتماعية بالمرحمة المتكسطة بمدينة الرياض 

معمما كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد  (105قتو ببعض المتغيرات، حيث تككنت عينة الدراسة مف )كعبل

 .فركؽ دالة إحصائيا في الرضا الكظيفي لكؿ مف التخصص

عمؿ الالنفس  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف رغـ اختبلؼ التخصص العممي مف عمـ النفس كعمـ 

لنفس التككيف كنفس  يفخاضع ـالتكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني إلى أنيظيـ كعمـك التربية لمستشار تنالك 

مناقشة  .إلى ىذه النتيجة أكصمنا ما تيـ فيذاالمياـ رغـ اختبلؼ قدراتيـ كميكلالقكانيف كيقكمكف كميـ بنفس 

 :تاسعةالفرضية ال

مستشارم لدل نجاز دافعية االفي مستكيات صائيا الفرضية إلى تكقع "عدـ كجكد فركؽ دالة إحكنصت 

 التبايفاستخداـ كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ " متغير التخصصحسب التكجيو المدرسي كالميني 

كأف قيمة داللتيا المحسكبة التي ىي  0.23بمغت  (F)إلى أف قيمة  النتيجة تكصمت، (ANOVA) األحادم

غير دالة  كمعناه أف الفركؽ 0.05مف  أكبر 0.23أم أف  0.05تكبر عف الحد المطمكب الذم ىك  0.79

 مستكياتبيف  عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيافيذه النتيجة تدؿ عمى  0.05مستكل الداللة إحصائيا عند 

 التخصص العممي. حسب متغيردافعية اإلنجاز 

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في دافعية   (Babelan2010, Bruce 2006) دراسة كأيدت نتيجة ىذا الفرض 

. (348، ص 2012)كمكر، عف بعد از تعزل لمتغير التخصص لدل الطمبة الذيف يدرسكف في نظاـ التعميـ االنج

 لدل اإلنجاز دافعية عمى الكظيفي الرضا محددات تأثير عمى لمتعرؼ دراسة حيدرة كحيدة التي ىدفتك 

 داللة ذات ركؽكالتي تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد ف كالميني، المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم

 التكجيو مستشارم لدل كالتخصص المينية الخبرةت سنك  لمتغيرات تعزل اإلنجاز دافعية في إحصائية

 (.2018)حيدرة، كاإلرشاد 
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ال تتعمؽ بشكؿ أساسي بنكع التخصص الذم درسو مستشار التكجيو  لئلنجازكتفسر الباحثة ذلؾ بأف دافعية 

لخبرات كالمكاقؼ كالظركؼ التي يمر بيا المستشار ىي نفسيا في كؿ بؿ بالخبرة التي يمر بيا، كلما كانت ا

، فتشابو ظركؼ العمؿ كالبيئة ألفراد لئلنجازالتخصصات، تبلشت معيا الفركؽ بينيـ في مستكل الدافعية 

العينة سكاء كاف تخصصيـ عمـ النفس أك عمـك التربية أك عمـ النفس عمؿ كتنظيـ كالظركؼ العممية 

 كما ،لئلنجازيكمية داخؿ الثانكية كخارجيا، أدل إلى تشابو ردكد أفعاليـ ككذا مستكل دافعيتيـ كالمشكبلت ال

 مستشار مف تتطمب المينة بيذه لمقائـ كالمينية النفسية كالخصائص كاإلرشاد، التكجيو مينة أخبلقيات أف

 الثقة مفكبير  بقدر لتمتع مثبل كالسمككية كالنفسية المعرفية بالجكانب كاالىتماـ التحمي كاإلرشاد التكجيو

 تظير كاالجتماعية كالتي المينية حياتو في تعترضو العراقيؿ التي عمى كالصبر المسؤكلية كتحمؿ بالنفس

 تكاجو التي مع المشكبلت التعامؿ في مياراتو ككذا العراقيؿ، ىذه مع التعامؿ عمى قدرتو ىك لصمكد خبلدم

 حقيقة ىي كىذه ليا، المناسبة الحمكؿ إليجاد كبؤ الد كالسعي اعي،كاالجتم الدراسي محيطيـ في المرشديف

 مما كاالمتياز، مراتب التفكؽ إلى لمكصكؿ كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مجاؿ في كالممتع الشاؽ العمؿ

 في المتمثمة كالكظيفية الشخصية بالمتغيرات كاإلرشاد التكجيو لدل مستشارم اإلنجاز دافعية تأثر عدـ يفسر

 . (219، ص 2018حيدرة، ) العممي المؤىؿك  كالتخصص الخبرة كالسف، الجنس

 :عاشرةمناقشة الفرضية ال -

لدل الرضا الكظيفي  مستكياتإلى تكقع "عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف كنصت الفرضية  

ىذه الفرضية تـ  كلمتأكد مف صدؽ متغير المؤىؿ العممي" حسبمستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني 

كأف قيمة داللتيا المحسكبة  1.30 بمغت، (F)أف قيمة  كتكصمت إلى، (ANOVA) األحادم التبايفاستخداـ 

كمعناه أف الفركؽ ، 0.05مف  أكبر 0.27أم أف  0.05تكبر عف الحد المطمكب الذم ىك  0.27التي ىي 

عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف ، فيذه النتيجة تدؿ 0.05غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 

 الرضا الكظيفي كفقا لمتغير المؤىؿ العممي. درجات



 

223 
 

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة الرضا عف  (1997) مع دراسة  العمادم نتيجة الفرضية كقد اتفقت   

عدـ ئج إلى العمؿ لدل معممي كمعممات التعميـ العاـ بدكلة قطر كعبلقتو ببعض المتغيرات كتكصمت النتا

( التي 2014) تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كدراسة نكرة محمد البمييدكجكد فركؽ في الرضا الكظيفي 

تكصمت ، حيث تناكلت مستكل الرضا الكظيفي لممكظفات اإلداريات في جامعة األميرة بنت عبد الرحماف

ؿ العممي كالفئات العمرية، أيضا إلى عدـ كجكد فركؽ داؿ إحصائيا في الرضا تبعا لمتغير المؤىنتائجيا 

 ،( التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ في الرضا تبعا لمتغير المؤىؿ العممي2017) دراسة حميمة أمزاؿ

إحصائيا في الرضا تبعا لمتغير  إلى عدـ كجكد فركؽ دالةتكصمت التي  (2018) كدراسة دريكش راضية

( التي ىدفت إلى مستكل 2016) كسف معبل كىبل سميمافالمؤىؿ العممي، كدراسة ريـ سممكف كفؤاد صبيرة، س

إلى ، كأسفرت نتائجيا ي التربية الفنية في مدينة طرطكسدافعية االنجاز كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل معمم

 (، كالعريمي1997) (، كالفراج1996) عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي، كدراسة العمادم

رتفع كذكم نتائجيا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الرضا الكظيفي ذكم المؤىؿ الم( التي أظيرت 1998)

 عدـ كجكد البحث تكصؿ اليياالنتائج التي  كمف أىـ (2009دراسة عثماف )، ك المؤىؿ العممي المنخفض

ؿ في االيدز تبعا لمتغير كالمؤىفي الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف  إحصائيةفركؽ ذات داللة 

 .العممي

اختبلؼ درجات مؤىميـ العممي مف ليسانس ماستر، دكتكراه مف رغـ و بالإلى أن كتعزك الباحثة ىذه النتائج

( كبداية في رحمتيـ المينية فيذا 12) أف القانكف األكؿ لمتكظيؼ يشترط مستكل الميسانس فقط في الدرجةإلى 

 ـ يقؿ كينخفض مف البداية. ال يراعي فركقيـ في المستكل ما يجعؿ مستكل الرضا عندى

 :لحادية عشرمناقشة الفرضية ا -

مستشارم لدل دافعية االنجاز مستكيات  كنصت الفرضية إلى تكقع عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

 التبايفالمؤىؿ العممي كلمتأكد مف صدؽ ىذه الفرضية تـ استخداـ  حسب متغيرالتكجيو المدرسي كالميني 

 0.07، كأف قيمة داللتيا المحسكبة ىي 2.63( بمغت Fصمت إلى أف قيمة )كتك  (،ANOVA) األحادم
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فيذه النتيجة تدؿ عمى  0.05، كمعناه أف الفركؽ غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.05أكبر، مف 

 المؤىؿ العممي. حسب متغيردافعية اإلنجاز  مستكياتعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف 

( التي تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد 2018) ي اتفقت مع ذلؾ نجد دراسة حيدرة كحيدةالتكمف الدراسات    

 العممي كالمؤىؿ ةيالمين كالخبرة كالسف الجنس تعزل لمتغيرات اإلنجاز ةيدافع في ةيإحصائ داللة ذات فركؽ

تقدير معممي  دراسة سمارة كآخركف" كالتي ىدفت لمتعرؼ عمى درجة" كاإلرشاد، ككذا ويالتكج مستشارم لدل

 اإلنجاز ةيدافع في ةيإحصائ داللة ذات فركؽ المرحمة األساسية الدنيا، كالتي أسفرت نتائجيا عف عدـ كجكد

ريـ سممكف  ، ككذا دراسة(36، ص2018)حيدرة ايالدن ةياألساس المرحمة معممي لدل العممي المؤىؿ ريلمتغ تعزل

ىدفت إلى مستكل دافعية االنجاز كعبلقتو بالرضا  ( التي2016) كفؤاد صبيرة، سكسف معبل كىبل سميماف

إلى عدـ كجكد فركؽ بالنسبة  نتائجيا تكصمت، حيث ي التربية الفنية في مدينة طرطكسالكظيفي لدل معمم

 لمتغير المؤىؿ العممي.

 مؿالع في اإلنجازية الشخصية كخصائص اإلنجاز، دافعية طبيعة إلى النتيجة ىذه الباحثة حيدرة كىيبة كتعزك

 تعتبر فدافعية اإلنجاز الذاتية العكامؿ مف أكثر كمكضكعية منظمة بطريقة األداء عمى الفرد بقدرة تتأثر التي

 جيد، كأقؿ كسرعة عالية بكفاءة بميامو لمقياـ عكامؿ عدة تحركيا كاإلرشاد التكجيو مستشار لدل داخمية قكة

 مستشار لمياـ الدقيؽ التنظيـ تتطمب التي نفسيا كالتكجييية اإلرشادية العممية طبيعة العكامؿ  ىذه كمف

 جميع بيف لتكامؿا تحقيؽ إلى األخير ىذا فيسعى المستيدفة، كالفئات التعميمية المستكيات كؿ عمى التكجيو

 (.219، ص 2018 ،)حيدرة كمتكامؿ سميـ نمك إلى بو كالكصكؿ التمميذ إلرضاء إال لشيء ال يقدميا التي الخدمات

 عاـ:االستنتاج ال

حيث في فرضيات الدراسة، تكقعناه ما يتضح مما تقدـ أف نتائج الدراسة الحالية سارت في اتجاه 

أظيرت عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف درجات الرضا الكظيفي كدرجات دافعية االنجاز لدل مستشارم 

تكجيو المدرسي كالميني كأف مستكل الرضا الكظيفي لدل مستشارم ال ،التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني

كما لـ تظير فركقا منخفض، كأف مستكل دافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو المدرسي كالميني متكسط،  
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الجنس، التخصص الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز كفقا مستكيات إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في 

دافعية االنجاز حسب متغير العمر، حيث أسفرت  العممي، كالمؤىؿ العممي، كالعمر، ما عدا في مستكيات

نتائج الفرضية عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكيات دافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو 

 المدرسي كالميني حسب متغير العمر.

أف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لمستشارم التكجيو كاالرشاد المدرسي كما نشير أيضا الى 

 لميني لو عبلقة مباشرة بكضعيـ الميني كطبيعة المياـ كالظركؼ التي يعممكف بيا.كا

 كما أف الدافعية لئلنجاز لدل ىذه الفئة تزداد حسب متغير العمر لحديثي التكظيؼ كتنخفض 

لذكم االقدمية لككف الجدد يأتكف إلى العمؿ بدافعية كشغؼ الكتشاؼ المينة كأدكارىـ بينما القدماء 

دافعيتيـ بعدما يكتشفكف نقص فرص الترقية كضعؼ األجر كصعكبة أداء المياـ ميدانيا كغيرىا مف تنخفض 

 استنتاجات في ىذا االتجاه. 
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 خاتمة:ال

المكضكع الذم تناكلتو الباحثة الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية االنجاز لدل مستشارم التكجيو  يمثؿ

التربكية الجزائرية عامة كالتكجيو كاإلرشاد المدرسي مة ك لمنظفائدة الكاإلرشاد المدرسي كالميني انجاز كبيرا 

ريجي خ يثدحقدر كبير في تتساىـ بأف الخدمات التي تقدميا ىذه المكارد البشرية كما كالميني خاصة، 

النظاـ التربكم مف خبلؿ مساىمتيا الجادة في تككيف كتنمية أجياؿ المستقبؿ المذيف يكاكبكف عصر العكلمة 

 مة كبطمكحاتيـ الكبيرة.امليد العبا

 تأثر بالدافعية لئلنجاز.تال عينة الدراسة كلقد بينت نتائج الدراسة أف الرضا الكظيفي لدل 

كما بينت الدراسة أنو ليس لمتغير الجنس، كالمؤىؿ العممي كالتخصص العممي أثرا معنكيا عمى كؿ 

 يو كاإلرشاد. مف الرضا الكظيفي كدافعية اإلنجاز لدل مستشارم التكج

ف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى أف مستشارم التكجيو كاإلرشاد  كىذه النتيجة المتكصؿ إلييا كا 

لمكصكؿ بالتبلميذ إلى مستكيات عميا مف التفكؽ كاالمتياز فرصة تدفعيـ المدرسي كالميني عمييـ أف يأخذكا 

الدراسي كالميني ألنو بذلؾ قد  ـىالشخصي الذم يعتبر نقطة انطبلؽ في مشكار  ـمف أجؿ تحقيؽ مشركعي

 لمكاكبة سرعة العكلمة.  كاالقتصادية  يككف أنشأ أجياال كفئة لمنيكض بالتنمية الكطنية

كانطبلقا مما سبؽ يمكف القكؿ أف المساىمة العممية لمدراسة الحالية تكمف في أف كظيفة التكجيو 

ية تحتاج إلى دراسة كاممة لكؿ مدخبلتيا كعممياتيا، كاإلرشاد المدرسي كالميني في المنظكمة التربكية الجزائر 

بناءا عمى النتائج العممية لمدراسة التي بينت أف الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز لدل ىذه الفئة شبو منعدمة 

يا لمتكيؼ فعمى الكزارة التكفؿ بيذه الفئة الميشمة فكرا لككنيا ىي التي تنشأ أجياؿ مؤىمة عمميا كمدربة عمم

  كعميو نقترح عمى الباحثيف كالممارسيف في الميداف ما يأتي: جميع مجاالت الحياةمع 

 اعاد النظر في القانكف األساسي لسمؾ التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني ػ*حث الكزارة عمى 
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تكفير فرص الترقية لمستشارم التكجيو ضمف المناصب اإلدارية لمثانكيات كالمتكسطات ال سيما منصب  *

ير متكسط كثانكية إلى جانب الترقية داخؿ السمؾ إلى رتبت مستشار رئيسي كمفتش التكجيو كمدير مركز مد

 .التكجيو .......الخ

 تحميؿ كظيفة التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني جذريا.*

 إبراز المكقع التنظيمي لمستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.*

 لحاجيات مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني. بناء برنامج تككيني يستجيب*

ضافة مساعديف يتشارككف المياـ.*  التقميؿ مف خدمات مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني كا 

محاكلة كضع مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني في كؿ مؤسسة تعميمية مف أجؿ تحقيؽ ىدفو *

 كىك تحقيؽ المشركع الشخصي لمتمميذ.جمو أاألسمى الذم كجو مف 

 دعـ مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بدكرات تككينية كندكات عممية تثير دافعيتيـ لئلنجاز.*

إضافة مستشار تكجيو مساعد في كؿ مؤسسة كخاصة المدارس األكثر عدد لخفض ضغط العمؿ عمى ىذه *

 الفئة.

 ادم كالمعنكم بعد انجاز مياميـ مباشرة.مكافأة المستشاريف بالجانبيف الم*

 تجييز البنية المكانية بالتجييزات الضركرية الحتياجات العمؿ اإلرشادم.*

 القياـ بتسييبلت لممستشار لمحكار مع العائبلت كاألساتذة لمتقرب أكثر مف التمميذ مف أجؿ سيكلة مساعدتو.*

الباحثيف غير التي تـ تناكليا في ىذه ك  ؿ الميتميفمف قبتكجيو اقتراحيا في سمؾ الالدراسات التي يمكف *

 الدراسة كالتي يمكف أف تككف ذات تأثير عمى دافعية مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني: 

 بناء برنامج إرشادم لتنمية الرضا الكظيفي لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.-

 عية االنجاز لدل مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني.بناء برنامج إرشادم إلثارة داف-

إذف بفضؿ ىؤالء لك أحسننا التكفؿ بيـ سكاء مف الجانب المادم أك العممي فقد نككف بذلؾ قطعنا شكطا    

ىاما لنككف مف بيف الدكؿ المتقدمة التي لما أعطت أكلكية ليذا العنصر البشرم صارت في القمة. ففي 
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فمماذا ال نرتقي  ،فكافحك ـ الصعكبات كالعراقيؿ التي يكاجيكنيا في أداء مياميـ إلى أنيـ مازالكا يالجزائر رغ

 بيـ كنشجع ىذه الطمكحات لمكصكؿ بيا إلى العبل.
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 .الرضا الوظيفيالصورة األّولية لمقياس  (:01ؽ رقـ )ممح

 تٌزي وزو –جامعة مولود معمري 

 واالجتماعٌة كلٌة العلوم االنسانٌة 

 قسم العلوم االجتماعٌة فرع علوم التربٌة

 

 مقٌاس الرضا الوظٌفً

 :المستوى التعلٌمً                             :                                                          الجنس

 المهنة:                                                                                           التخصص:

 التعلٌمات

نحك بعض المكضكعات أك  فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تشير الى شعكرؾ كأفكارؾ كتصرفاتؾ

 )أكافؽ(، ا جيدا، ثـ تجيب عمييا بكضع عبلمة )+( كممة )أكافؽ بشدة(،المطمكب أف تقرأىالمكاقؼ ك 

 )ال أكافؽ بشدة( حسب انطباؽ العبارة عميؾ. أك)ال أكافؽ(، )محايد(،

 أجب عف كؿ العبارات. -

 ، إجابتؾ ستحاط بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.فتأكد أ -

 

 

 

 

ـ معنا                                        نشكر تعاونك
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 العبارات الرقـ

 

أوافؽ 
 بشدة

ال  ال أوافؽ محايد أوافؽ
أوافؽ 
 بشدة

1 

 

يفتقر عممي اإلرشادم إلى المساعدة مف قبؿ الييئة 
 التدريسية

     

      تتضايؽ اإلدارة مف عممي اإلرشادم 2

      تكميؼ المرشد بمياـ إدارية 3

الىتماـ بمشاكؿ انسحب لمعمؿ الكتابي أكثر مف ا 4
 الطمبة

     

أشعر بالراحة بعد تنفيذ ميامي اإلرشادية كفؽ الخطة  5
 المحددة

     

      أقدـ الخدمة اإلرشادية لمف حكلي 6

      أشعر أف مينتي ذات قيمة إنسانية ك اجتماعية كبيرة 7

      ال أشجع مف يرغب بالعمؿ اإلرشادم 8

      بتيأحب عممي ألنو يتناسب مع رغ 9

      أحب عممي بالرغـ مف مشكبلتو 10

      أشعر بالخجؿ ألنني أحمؿ اسـ المرشد التربكم 11

      أكاضب عمى حضكر المؤتمرات كالندكات 12

      أفكر بترؾ عممي بأقرب كقت 13

      عممي يجعمني أكاجو المشكبلت كأعمؿ عمى حميا 14

      نيأشعر بالقمؽ حكؿ مستقبمي المي 15

      أخطط لعممي اإلرشادم 16

     أشعر بالفخر كاالعتزاز لككني المرشد المدرسي  17
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 كالميني.

أشعر بالضيؽ الف متطمبات عممي اإلرشادم تفسر  18
 خطأ

     

      حيكيةك  أبدأ عممي بكؿ نشاط  19

      أفضؿ عممي اإلرشادم عمى األعماؿ األخرل 20

      ف دكرم ميما فعمت مف كاجباتينتقص اآلخريف م 21

      يمجأ إلي المدرسيف في سبيؿ مساعدتيـ في مشاكميـ 22

      انعداـ الحكافز المقدمة إلى المرشد 23

      انعداـ اىتمامات إدارات المدارس بالعممية اإلرشادية 24
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ـ )  .الرضا الوظيفيادة المحكميف لمقياس نسبة االتفاؽ )الصدؽ الظاىري( بيف الس (:02ممحؽ رق

 العبارة بعد التعديؿ وفقا لرأي المحكميف نسبة االتفاؽ العبارة قبؿ تعديميا لغويا الرقـ

 / %100 يفتقر عممي اإلرشادم إلى المساعدة مف قبؿ الييئة التدريسية 01

 / %100 تتضايؽ اإلدارة مف عممي اإلرشادم 02

 / %100 ريةتكميؼ المرشد بمياـ إدا 03

 / %90 انسحب لمعمؿ الكتابي أكثر مف االىتماـ بمشاكؿ الطمبة 04

 / %100 أشعر بالراحة بعد تنفيذ ميامي اإلرشادية كفؽ الخطة المحددة 05

 أقدـ الخدمة اإلرشادية لمف ىك بحاجة ليا %100 أقدـ الخدمة اإلرشادية لمف حكلي 06

  %100 جتماعية كبيرةأشعر أف مينتي ذات قيمة إنسانية كا 07

 ال أشجع مف يرغب في العمؿ اإلرشادم. %100 ال أشجع مف يرغب بالعمؿ اإلرشادم 08

أحب عممي اإلرشادم ألنو يتناسب مع  %100 أحب عممي ألنو يتناسب مع رغبتي 09

 رغباتي

 / %100 أحب عممي بالرغـ مف مشكبلتو 10

 / %100 كمأشعر بالخجؿ ألنني أحمؿ اسـ المرشد الترب 11

 / %20 أكاظب عمى حضكر المؤتمرات كالندكات 12

 أفكر بترؾ عممي في أقرب كقت  %100 أفكر بترؾ عممي بأقرب كقت 13

 / %100 عممي يجعمني أكاجو المشكبلت كأعمؿ عمى حميا 14

 / %100 أشعر بالقمؽ حكؿ مستقبمي الميني 15
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 / %100 أخطط لعممي اإلرشادم 16

 / %100 ر ك االعتزاز لككني مرشدا تربكياأشعر بالفخ 17

%100 أشعر بالضيؽ الف متطمبات عممي اإلرشادم تفسر خطأ 18  / 

%100 أبدأ عممي بكؿ نشاط كحيكية 19  / 

%100 أفضؿ عممي اإلرشادم عمى األعماؿ األخرل 20  / 

%90 ينتقص اآلخريف مف دكرم كمرشد ميما فعمت مف كاجبات 21  / 

%100 مدرسيف في سبيؿ مساعدتيـ في حؿ مشاكميـيمجأ إلي ال 22  / 

%80 انعداـ الحكافز المقدمة إلى المرشد 23  / 

%50 انعداـ اىتماـ إدارات المدارس بالعممية اإلرشادية 24  / 
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 .الرضا الوظيفيالصورة النيائية لمقياس  (:03ممحؽ رقـ )

 تٌزي وزو –جامعة مولود معمري 

 نسانٌة واالجتماعٌةكلٌة العلوم اال

 قسم العلوم االجتماعٌة فرع علوم التربٌة

 

 مقٌاس الرضا الوظٌفً

 :المستوى التعلٌمً                             :                                                          الجنس

 التخصص:                                المهنة:                                                           

 التعلٌمات

فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تشير الى شعكرؾ كأفكارؾ كتصرفاتؾ نحك بعض المكضكعات أك 

المكاقؼ كالمطمكب أف تقرأىا جيدا، ثـ تجيب عمييا بكضع عبلمة )+( كممة )أكافؽ بشدة(، )أكافؽ(، 

 فؽ بشدة( حسب انطباؽ العبارة عميؾ.)محايد(، أك)ال أكافؽ(، )ال أكا

 أجب عف كؿ العبارات. -

 إجابتؾ ستحاط بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. فتأكد أ -

 

 

 

             نشكر تعاونكم معنا        
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 العبارات الرقـ

 

أوافؽ 
 بشدة

ال  ال أوافؽ محايد أوافؽ
أوافؽ 
 بشدة

اعدة مف قبؿ الييئة يفتقر عممي اإلرشادم إلى المس 1
 التدريسية

     

      تتضايؽ اإلدارة مف عممي اإلرشادم 2

      تكميؼ المرشد بمياـ إدارية 3

انسحب لمعمؿ الكتابي أكثر مف االىتماـ بمشاكؿ  4
 الطمبة

     

أشعر بالراحة بعد تنفيذ ميامي اإلرشادية كفؽ الخطة  5
 المحددة

     

      لمف حكلي أقدـ الخدمة اإلرشادية 6

      أشعر أف، مينتي ذات قيمة إنسانية كاجتماعية كبيرة 7

      ال أشجع مف يرغب بالعمؿ اإلرشادم 8

      أحب عممي ألنو يتناسب مع رغبتي 9

      أحب عممي بالرغـ مف مشكبلتو 10

      أشعر بالخجؿ ألنني أحمؿ اسـ المرشد التربكم 11

      أقرب كقتأفكر بترؾ عممي ب 12

      عممي يجعمني أكاجو المشكبلت كأعمؿ عمى حميا 13

      أشعر بالقمؽ حكؿ مستقبمي الميني 14

      أخطط لعممي اإلرشادم 15

أشعر بالفخر كاالعتزاز لككني المرشد المدرسي  16
 كالميني.
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أشعر بالضيؽ الف متطمبات عممي اإلرشادم تفسر  17
 خطأ

     

      بدأ عممي بكؿ نشاط كحيكيةأ 18

      أفضؿ عممي اإلرشادم عمى األعماؿ األخرل 19

      ينتقص اآلخريف مف دكرم ميما فعمت مف كاجبات 20

      يمجأ إلي المدرسيف في سبيؿ مساعدتيـ في مشاكميـ 21

      انعداـ الحكافز المقدمة إلى المرشد 22
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 لإلنجاز. يةالصورة األّولية لمقياس الدافع (:04) ممحؽ رقـ

 تٌزي وزو –جامعة مولود معمري 

 واالجتماعٌة  اإلنسانٌةكلٌة العلوم 

 قسم العلوم االجتماعٌة فرع علوم التربٌة

 

 قٌاس دافعٌة االنجازم

 المستوى التعلٌمً:          الجنس:                                                                             

 المهنة:                                                                                           التخصص:

 التعلٌمات

فٌما ٌلً مجموعة من العبارات التً تشٌر إلى شعورك وأفكارك وتصرفاتك نحو بعض الموضوعات أو 

جٌدا، ثم تجٌب علٌها بوضع عالمة )+( أمام كلمة)ال(، )قلٌال(، )متوسطا(،   المواقف والمطلوب أن تقرأها

 حسب انطباق العبارة علٌك.

 أجب عن كل العبارات. -

 تأكد أن إجابتك ستحاط بسرٌة تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً. -

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                             

 نشكر تعاونكم معنا                                                                                                      
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 الدرجة البند رقـ  
  أفضؿ القياـ بما أكمؼ بو مف أعماؿ عمى أكمؿ كجو. 1
  أشعر أف التفكؽ غاية في حد ذاتو. 2
  أبذؿ جيدا كبيرا حتى أصؿ إلى ما أريد. 3
  أحرص عمى تأدية الكاجبات في مكاعيدىا. 4
  أفكر كثيرا في المستقبؿ عف الماضي  كالحاضر. 5
ـ بالتحدم ك الصعكبة. 6   أحب أداء األعماؿ التي تتس
  ليس مف الضركرم أف أحصؿ عمى أعمى التقديرات. 7
  المثابرة شيء ىاـ في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 8
  ء جدكؿ زمني..أحدد ما أفعمو في ضك  9
  أفكر في انجازات الماضي عف المستقبؿ 10
  ال ييمني أف أفشؿ في أداء عمؿ ما. 11
  أرفض األعماؿ التي تتطمب التي تتطمب المزيد مف التفكير كالبحث.    12
  عندما أبدأ في عمؿ ما مف الضركرم االنتياء منو. 13
  ا مع اآلخريف.أحرص عمى االلتزاـ بالمكاعيد التي أرتب بي 14
  أشعر أف التخطيط لممستقبؿ مف أفضؿ الطرؽ لتفادم الكقكع في المشكبلت.   15
  أشعر أ، الراحة مف أىـ األشياء في الحياة. 16
  أشعر بالسعادة عند معرفتي ألشياء جديدة. 17
  عندما أفشؿ في عمؿ أتركو كأتجو لغيره. 18
  يف مكاعيد حددتيا.كبني كثيرا ما تحكؿ المشاغؿ كالظركؼ بي 19
  مف الضركرم اإلعداد كالتخطيط المسبؽ لما سنقـك بو  مف أعماؿ في المستقبؿ. 20
  ألتـز بالدقة في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 21
  أحاكؿ دائما االطبلع ك دراسة المراجع. 22
  أشعر بالسعادة عندما أفكر في حؿ مشكمة ما لفترات طكيمة. 23
  افظة عمى المكاعيد شيء مقدس بالنسبة لي.المح 24
  أفشؿ في أدائي لؤلعماؿ التي ال يسبقيا استعداد كتييؤ ليا.  25
  أتضايؽ إذا فعمت شيئا ما بطريقة رديئة. 26
  أشعر أف المقررات الدراسية غير كافية لتنمية معارفي. 27
  أتفانى في حؿ المشكبلت الصعبة ميما أخذت مف كقت. 28
  عندما أحدد مكعدا فاني أجيء في الكقت المحدد بالضبط. 29
  أفضؿ التفكير في أشياء بعيدة المدل. 30
  أعطى اىتماما ك تركيزا عاليا لؤلعماؿ التي أقـك بيا.  31
  أسعى باستمرار لتحسيف مستكل أدائي. 32
   اشعر أف االستمرار في بذؿ الجيد لحؿ المشكبلت الصعبة مضيعة لمكقت. 33
  أتعامؿ مع الكقت بجدية تامة. 34
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  ال أىتـ بالماضي كما يشتمؿ عميو مف أحداث.  35
  أفضا األعماؿ التي ال تحتاج لجيكد كبيرة. 36
  الحاجة لمعرفة الجديد ىي أفضؿ الرؽ لتقدمي. 37
  االستمرار كالمثابرة مف أنسب الطرؽ لحؿ المشكبلت الصعبة. 38
  لعماؿ أف يتـ عمى حساب كقت عمؿ آخر.ال اسمح لعمؿ مف ا 39
  يزعجني األشخاص الذيف ال ييتمكف بمستقبميـ.  40
  أداء الكاجبات كاألعماؿ يمثؿ عبئا بالنسبة لي. 41
  أكتفي بما أدرسو في المنيج مف المكضكعات. 42
  أشعر بالرضا عند مكاصمة العمؿ لفترة طكيمة في حؿ المشكبلت التي تكاجيني. 43
  يزعجني أف يتأخر أحد عف مكعده معي. 44
  اشعر بالسعادة عندما أخطط لئلعماؿ التي أنكم القياـ بيا.  45
  أحب قضاء كقت الفراغ في القياـ ببعض المياـ أك األعماؿ لتنمية مياراتي ك قدراتي. 46
  أستمتع بالمكضكعات كاألعماؿ التي تتطمب ابتكار حمكؿ جديدة. 47
  كير بجدية لساعات طكيمة.أفضؿ التف 48
  مف الصعب أف أزكر أحدا إال بمكعد سابؽ. 49
  التخطيط لممستقبؿ مف أفضؿ السبؿ لتكفير الكقت كالجيد. 50
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 لإلنجاز. يةالدافع نسبة االتفاؽ )الصدؽ الظاىري( بيف السادة المحكميف لمقياس(: 05ممحؽ رقـ )

رة بعدؿ التعديؿ وفقا العبا نسبة االتفاؽ العبارة رقـ
 لرأي المحكميف

 / %100 أفضؿ القياـ بما أكمؼ بو مف أعماؿ عمى أكمؿ كجو. 1
 / %100 أشعر أف التفكؽ غاية في حد ذاتو. 2
 / %100 أبذؿ جيدا كبيرا حتى أصؿ إلى ما أريد. 3
 / %100 أحرص عمى تأدية الكاجبات في مكاعيدىا. 4
 / %90 الماضي كالحاضر. أفكر كثيرا في المستقبؿ عف 5
ـ بالتحدم كالصعكبة. 6  / %100 أحب أداء األعماؿ التي تتس
 / %90 ليس مف الضركرم أف أحصؿ عمى أعمى التقديرات. 7
 / %90 المثابرة شيء ىاـ في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 8
 / %90 أحدد ما أفعمو في ضكء جدكؿ زمني. 9
 / %100 .المستقبؿأفكر في انجازات الماضي عف  10
 / %100 ال ييمني أف أفشؿ في أداء عمؿ ما. 11
 / %90 أرفض األعماؿ التي تتطمب التي تتطمب المزيد مف التفكير كالبحث.    12
 / %90 عندما أبدأ في عمؿ ما مف الضركرم االنتياء منو. 13
 / %100 أحرص عمى االلتزاـ بالمكاعيد التي أرتب بيا مع اآلخريف. 14
 / %90 أشعر أف التخطيط لممستقبؿ مف أفضؿ الطرؽ لتفادم الكقكع في المشكبلت.   15
 / %100 الراحة مف أىـ األشياء في الحياة. فأشعر أ 16
 / %90 أشعر بالسعادة عند معرفتي ألشياء جديدة. 17
 / %90 عندما أفشؿ في عمؿ أتركو كأتجو لغيره. 18
 / %100 ركؼ بيني كبيف مكاعيد حددتيا.كثيرا ما تحكؿ المشاغؿ كالظ 19
مف الضركرم اإلعداد كالتخطيط المسبؽ لما سنقـك بو مف أعماؿ في  20

 المستقبؿ.
90% / 

 / %100 ألتـز بالدقة في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 21
 / %20 أحاكؿ دائما االطبلع كدراسة المراجع. 22
 / %100 ما لفترات طكيمة.أشعر بالسعادة عندما أفكر في حؿ مشكمة  23
 / %90 المحافظة عمى المكاعيد شيء مقدس بالنسبة لي. 24
 / %80 أفشؿ في أدائي لؤلعماؿ التي ال يسبقيا استعداد كتييؤ ليا.  25
 / %100 أتضايؽ إذا فعمت شيئا ما بطريقة رديئة. 26
 / %90 أشعر أف المقررات الدراسية غير كافية لتنمية معارفي. 27
 / %100% أتفانى في حؿ المشكبلت الصعبة ميما أخذت مف كقت. 28
 / %80 عندما أحدد مكعدا فاني أجيء في الكقت المحدد بالضبط. 29
 / %90 أفضؿ التفكير في أشياء بعيدة المدل. 30
 / %100 أعطى اىتماما كتركيزا عاليا لؤلعماؿ التي أقـك بيا.  31
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 / %90 أدائي.أسعى باستمرار لتحسيف مستكل  32
 / %80 اشعر أف االستمرار في بذؿ الجيد لحؿ المشكبلت الصعبة مضيعة لمكقت.  33
 / %90 أتعامؿ مع الكقت بجدية تامة. 34
 / %100 ال أىتـ بالماضي كما يشتمؿ عميو مف أحداث.  35
 / %80 ألعماؿ التي ال تحتاج لجيكد كبيرة.ؿ اأفض 36
 / %90 أفضؿ الرؽ لتقدمي. الحاجة لمعرفة الجديد ىي 37
 / %100 االستمرار كالمثابرة مف أنسب الطرؽ لحؿ المشكبلت الصعبة. 38
 / %90 ال اسمح لعمؿ مف العماؿ أف يتـ عمى حساب كقت عمؿ آخر. 39
 / %90 يزعجني األشخاص الذيف ال ييتمكف بمستقبميـ.  40
 / %90 أداء الكاجبات كاألعماؿ يمثؿ عبئا بالنسبة لي. 41
 / %100 أكتفي بما أدرسو في المنيج مف المكضكعات. 42
أشعر بالرضا عند مكاصمة العمؿ لفترة طكيمة في حؿ المشكبلت التي  43

  .تكاجيني
100% / 

 / %90 يزعجني أف يتأخر أحد عف مكعده معي. 44
 / %100 اشعر بالسعادة عندما أخطط لئلعماؿ التي أنكم القياـ بيا.  45
قضاء كقت الفراغ في القياـ ببعض المياـ أك األعماؿ لتنمية مياراتي  أحب 46

 كقدراتي.
80% / 

 / %100 أستمتع بالمكضكعات كاألعماؿ التي تتطمب ابتكار حمكؿ جديدة. 47
 / 90 أفضؿ التفكير بجدية لساعات طكيمة. 48
 / %70 مف الصعب أف أزكر أحدا إال بمكعد سابؽ. 49
 / %70 بؿ مف أفضؿ السبؿ لتكفير الكقت كالجيد.التخطيط لممستق 50
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 لإلنجاز. يةالدافع الصورة النيائية لمقياس (:06ممحؽ رقـ )

  تٌزي وزو  –جامعة مولود معمري 

 واالجتماعٌة   اإلنسانٌةكلٌة العلوم 

 قسم العلوم االجتماعٌة فرع علوم التربٌة

 

 قٌاس دافعٌة االنجازم

 المستوى التعلٌمً:                                                                          الجنس:             

 المهنة:                                                                                           التخصص:

 التعلٌمات

كأفكارؾ كتصرفاتؾ نحك بعض المكضكعات أك فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تشير الى شعكرؾ 

)متكسطا(،  )قميبل(، المكاقؼ كالمطمكب أف تقرأىا جيدا، ثـ تجيب عمييا بكضع عبلمة )+( أماـ كممة)ال(،

 حسب انطباؽ العبارة عميؾ.

 أجب عف كؿ العبارات. -

 إجابتؾ ستحاط بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. فتأكد أ -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 انشكر تعاونكم معن                                                                                                                     
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 متكسطا قميبل ال البند رقـ
    أفضؿ القياـ بما أكمؼ بو مف أعماؿ عمى أكمؿ كجو. 1
    أشعر أف التفكؽ غاية في حد ذاتو. 2
    أبذؿ جيدا كبيرا حتى أصؿ إلى ما أريد. 3
    أحرص عمى تأدية الكاجبات في مكاعيدىا. 4
    أفكر كثيرا في المستقبؿ عف الماضي  كالحاضر. 5
ـ بالتحدم كالصعكبة. 6     أحب أداء األعماؿ التي تتس
    ليس مف الضركرم أف أحصؿ عمى أعمى التقديرات. 7
    المثابرة شيء ىاـ في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 8
    أفعمو في ضكء جدكؿ زمني. أحدد ما 9
    أفكر في انجازات الماضي عف المستقبؿ 10
    ال ييمني أف أفشؿ في أداء عمؿ ما. 11
    أرفض األعماؿ التي تتطمب التي تتطمب المزيد مف التفكير كالبحث.    12
    عندما أبدأ في عمؿ ما مف الضركرم االنتياء منو. 13
    بالمكاعيد التي أرتب بيا مع اآلخريف.أحرص عمى االلتزاـ  14
    أشعر أف التخطيط لممستقبؿ مف أفضؿ الطرؽ لتفادم الكقكع في المشكبلت.   15
    الراحة مف أىـ األشياء في الحياة. فأشعر أ 16
    أشعر بالسعادة عند معرفتي ألشياء جديدة. 17
    عندما أفشؿ في عمؿ أتركو كأتجو لغيره. 18
    كثيرا ما تحكؿ المشاغؿ كالظركؼ بيني ك بيف مكاعيد حددتيا. 19
    مف الضركرم اإلعداد كالتخطيط المسبؽ لما سنقـك بو  مف أعماؿ في المستقبؿ. 20
    ألتـز بالدقة في أدائي ألم عمؿ مف األعماؿ. 21
    أشعر بالسعادة عندما أفكر في حؿ مشكمة ما لفترات طكيمة. 22
    فظة عمى المكاعيد شيء مقدس بالنسبة لي.المحا 23
    أتضايؽ إذا فعمت شيئا ما بطريقة رديئة. 24
    أشعر أف المقررات الدراسية غير كافية لتنمية معارفي. 25
    أتفانى في حؿ المشكبلت الصعبة ميما أخذت مف كقت. 26
    عندما أحدد مكعدا فاني أجيء في الكقت المحدد بالضبط. 27
    أفضؿ التفكير في أشياء بعيدة المدل. 28
    أعطى اىتماما كتركيزا عاليا لؤلعماؿ التي أقـك بيا.  29
    أسعى باستمرار لتحسيف مستكل أدائي. 30
    أتعامؿ مع الكقت بجدية تامة. 31
    ال أىتـ بالماضي كما يشتمؿ عميو مف أحداث.  32
    لجيكد كبيرة.األعماؿ التي ال تحتاج  ؿأفض 33
    الحاجة لمعرفة الجديد ىي أفضؿ الرؽ لتقدمي. 34
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    االستمرار كالمثابرة مف أنسب الطرؽ لحؿ المشكبلت الصعبة. 35
    ال اسمح لعمؿ مف العماؿ أف يتـ عمى حساب كقت عمؿ آخر. 36
    يزعجني األشخاص الذيف ال ييتمكف بمستقبميـ.  37
    ألعماؿ يمثؿ عبئا بالنسبة لي.أداء الكاجبات كا 38
    أكتفي بما أدرسو في المنيج مف المكضكعات. 39
    أشعر بالرضا عند مكاصمة العمؿ لفترة طكيمة في حؿ المشكبلت التي تكاجيني. 40
    يزعجني أف يتأخر أحد عف مكعده معي. 41
    اشعر بالسعادة عندما أخطط لئلعماؿ التي أنكم القياـ بيا.  42
أحب قضاء كقت الفراغ في القياـ ببعض المياـ أك األعماؿ لتنمية مياراتي ك  43

 قدراتي.
   

    أستمتع بالمكضكعات كاألعماؿ التي تتطمب ابتكار حمكؿ جديدة. 44
    أفضؿ التفكير بجدية لساعات طكيمة. 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


