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التدریسیة في كلیة واقسام التربیة  اتالهیئالرضا عن العمل لدى اعضاء التعرف إلى  مستوى -
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.بمقیاس الرضا عن العملجامعة الموصل

مــــنالبحــــث وتكــــون مجتمــــع، يالمــــنهج الوصــــفي باالســــلوب المســــحالبــــاحثون اســــتخدم 

عـددهم البـالغ و ، واقسام التربیة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل اعضاء الهیئات التدریسیة في كلیة 
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) ١٣٠اشـتملت علـى () عضوا تدریسیا ، اما عینة البحـث فقـد١٣٩البنات ، وبمجموع كلي قدره (

من مجتمـع البحـث ، بطریقة عمدیة همتم اختیار اذ ) تدریسیین ، ٩عضوا تدریسیا ، بعد استبعاد (

%) ، ٦٥) تدریسـیا وبنسـبة (٨٥وتم قسمة عینة البحث الى عینتین ، عینة البناء والبـالغ عـددها (

عــن  الرضــاوقــد اســتخدم مقیــاس %) ، ٣٥) تدریســیا وبنســبة (٤٥وعینــة التطبیــق البــالغ عــددها (
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معامـــل ، و بـــراون) -دلـــة (ســـبیرمانامع، و اختبـــار(ت)، و معامـــل االرتبـــاط البســـیط لــــ(بیرسون)و 

، النسبة المئویة و  ،المتوسط الفرضيو  ،سكما)–6(درجةو  ،لحساب الثبات (الفا)

وقد توصل الباحثون الى عدد من االستنتاجات هي ما یاتي : 

التدریســیة فــي كلیــة واقســام  اتا عــن العمــل العضــاء الهیئــالرضــمقیــاس عــدادتــم التوصــل ال-

التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .

بصورة عامـة التدریسیة في كلیة واقسام التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  اتاعضاء الهیئ-

.العمل الوظیفي قد یعطیهم الدافع لالداء والعطاء فيایجابيرضا یتمتعون بمستوى 

.ضا عن العملر ال قیاسبملمستویات ودرجات معیاریة لعینة البحث تم التوصل -
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Abstract:

The Research aimed at :

- Constructing work satisfaction measures of the teaching staff of the

College departments of physical Education in the University of Mosul.

- Recognizing the level of work satisfaction measures of the teaching staff

of the College departments of physical training in the University of

Mosul.

- Putting standard degrees of work satisfaction measures of the teaching

staff of the College/ departments of physical Education in the University

of Mosul.

The researchers have used the descriptive method of the scanning

style. The research society was the staff of the College/ departments of

physical Education in the University of Mosul. They were a total of (109)

lecturers in the college of physical Education, (22) lecturers in the

department of physical Education at the College of Basic Education, (8)
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lecturers in the department of physical Education at the College of Physical

Education for girls. They altogether form a total of (139) lecturers of

teaching staff.

The research society had included (130) lecturers, yet (9) were

excluded. They were chosen intentionally out of the research society . Then,

the specimen were divided into two samples: the building sample which

consisted of (85) lectures with a percentage of (65%); and the practicing

one that consisted of (45) lecturers with a percentage of (35%). The work

satisfaction measures, prepared by the researchers, were used as a tool to

collect the data. The building process included: identifying the measuring

fields, identifying the style of forming the measurement items, draft the

items of each field, in addition to following the scientific procedures and

steps of the measurement building which included the credibility of the

contents, the credibility of the experts and the credibility of the construction

. that is represented by :(the statistical analysis of the items using the styles

of the opposed groups and the internal coordination). The statistical methods

included : arithmetic mean, algorithm, standard deviation, Carl Pearson's

reagent, standard degree, Pearson's reagent, (T) test, Spearman& Brown's

formula, Alfa reagent, 6-Sigma degree, hypothetical medium and the

percentage.

The researchers concluded the following:

- The process of constructing the work satisfaction measures of the

teaching staff of the College departments of physical training in the

University of Mosul has been achieved.

- The staffs of the College departments of physical Education in the

University of Mosul generally enjoy a positive satisfaction level that

gives them the motivation for a good performance in their job.

- Levels and standards degrees have been achieved with the work

satisfaction measures.
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حثالتعریف بالب-١
واھمیتھمقدمة البحث١-١

تي ا، ویـاحد العوامـل االساسـیة لضـمان النجـاح فـي العمـل (المهنـة)عن العملیعد الرضا

واالتجاهـات التـي لـدى الفـرد نحـو (الفسیولوجیة ، والنفسـیة ، واالجتماعیـة) ،نتیجة تنوع الحاجات

د نفســـه ، مثـــل مســـتوى طموحـــه ، وخصائصـــه مهنتـــه ، وتأثیراتهـــا العدیـــدة والعوامـــل المتعلقـــة بـــالفر 

فاشباع حاجات الفرد یمكن ان تضمن رضاه عن عملـه ، والرضـا الشخصیة ، ومشاعره ومیوله ، 

التـي تنـتج مـن تحقیـق اهدافـه عن العمـل یـؤدي مـن ثـم الـى تحسـین وتطـویر اداء وانتاجیـة الفـرد ، 

للنواحي ، وتقبل الفرد تقبله بوضع عامو ، ویقصد بالرضا عن العمل ، بانه " االقتناع بالعمل وذاته

ل لیشمل اشباع حاجاته وتحقیق اماله واهدافـه وطموحاتـه ، وهـو اتجـاه المختلفة لظروف بیئة العم

 ١٩٩٦ایجابي یؤثر في الفرد اذ یشعر بالكفایة وتقدیر الذات وارتفـاع الـروح المعنویـة " (الزبـون ، 

وترجمتهـــا الـــى ،توظیـــف امكاناتـــه وقدراتـــه، مـــن خـــاللعـــن عملـــهیرضـــىوان الفـــرد ، ) ١٠٦، 

لــذلك فرضــا الفــرد یعبــر عــن " ، عــن الــذاتصــیل واالنجــاز ، والتعبیــر حقیقــة واقعیــة تــرتبط بالتح

القـول بصـدق مجموعة من االهتمامات بالظروف النفسیة والمادیة والبیئیة التـي تحمـل المـرء علـى

كل فرد داخل العمل مسار وظیفي یشكل ویوجد ل،)٣، ١٩٩٨(اني راض في وظیفتي)"(الغریري، 

في النهایة دوره وسلوكه الوظیفي الذي تم تحدیده من قبل االدارة او رؤساء االقسام او الزمالء .

، و محور حیاة االفراد العاملین ، ومن اهم الوسائل الشـباع حاجـاتهم ورغبـاتهمیعدالعملو       

ویعــد، أخــذ بعــدا كبیــرا فــي مجــال التربیــة الریاضــیةان الرضــا یو للطمــوح  واالجتهــاد ، یعــد بــذرة 

، احـد القیـادات فـي جامعـة الموصـلالریاضـیةالتربیـةة فـي كلیـة واقسـامتدریسـیال اتاعضاء الهیئ

الریاضیة المهمة ، والذي یتمثل بدورهم الریـادي والفعـال فـي المجتمـع ، والسـیما فـي مجـال التربیـة 

التدریسیة العلمیـة (النظریـة والعملیـة) ، والتدریبیـة الریاضـیة  همتوالتعلیم ، من حیث مهامهم وواجبا

هم عــن رضــاویعــد قیــادة الطلبــة فــي النشــاطات والمهرجانــات الریاضــیة واالجتماعیــة االخــرى ،و  ،

وسـلوكهم فـي العمـل " اذ ان تحقیـق التـوازن  همواتجاهـات هم، احد العوامل المؤثرة في حاجاتهم عمل

اسیة بمـا یتناسـب مـع مسـتوى الطمـوح والمثـابرة هـو مبـدأ مهـم مـن مبـادئ في اشباع الحاجات االس

لــه هــذا  قتحقیــق الــذات ، اذ یمثــل الرضــا الــوظیفي دالــة االنســان الســتقراره فــي عملــه ، ومــا یحقــ

) ١٦٣،  ١٩٨٣بینهـا " (بـدر ، فیمـاالعمل من حاجات في حیاته الیومیة التي تتباین نوعـا وكمـا

.

والمتمیـزة فـي میـدان العمـل الـوظیفي ، حیـث المهمـةمواضـیعمـن العمل یعد والرضا عن ال

سـواء و  فـي أي مؤسسـة سـواء كانـت تربویـة ام علمیـة ام ریاضـیة ،تناول مشاعر االنسان العامـلی

ازاء مؤثرات العمل الذي یؤدیه وظروف البیئة المحیطة به ، م موظفا ام عامال صغیرا كان مدیرا ا

لـذلك  اثمـن موجـودات مؤسسـات المجتمـع ، ویتوقـف علیـه نجاحهـا او فشـلها ،اذ یعد االنسان من
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یشــعر بهــا الفــرد العامــل فالرضــا الــوظیفي " یعبــر عــن محصــلة الشــعور االیجــابي او الســلبي الــذي 

، وفــــوق من ثالثــــة مســـتویات تقـــع فــــي المتوســـط، والــــذي یـــنعكس علـــى ادائــــه ، وضـــفـــي منظمتـــه

  . )٢٦،  ١٩٩٩اوي ، المتوسط ، ودون المتوسط " (الهند

ان معرفـــة مســـتوى الرضـــا عـــن العمـــل یعـــد وســـیلة فـــي معالجـــة ظـــروف العمـــل المختلفـــة ، 

وكشف الجوانب االیجابیة والسلبیة ، وتحسین طرائـق العمـل وتطویرهـا الـى نحـو افضـل ، وتحفیـز 

ضــا عــن دراســة الر بالبحــثاهمیــةتكمــن هنــامــن و ، العــاملین لبــذل اكبــر جهــد ممكــن مــن العمــل 

 اذ فـي جامعـة الموصـل ،الریاضـیةالتربیـةة في كلیـة واقسـامتدریسیال اتلدى اعضاء الهیئالعمل 

وان دراســــة الجوانــــب النفســــیة وتقــــویم ،ودرجــــة رضــــاهم عنهــــاتقــــدر حجــــم المهــــام التــــي یؤدونهــــا 

ذه احـــد هـــلكـــون الرضـــا انعكاســـاتها یعـــد مؤشـــرا الســـتعداداتهم وقـــدراتهم ومیـــولهم تجـــاه مهنـــتهم ، و 

، وبــذرة للطمــوح واالجتهــاد ، وحصــیلة جهــودهمالجوانــب التــي تجعلهــم محبــین ومهتمــین بمهنــتهم

مجال التربیة الریاضیة . في والمثابرة

التدریسـیة  اتاء الهیئـمقیـاس لقیـاس مسـتوى الرضـا عـن العمـل العضـا فانه یمكن اعداد لذ       

، ومــن احــد الوســائل والظروریــةیس المهمــةالمقــایكونــه مــنفــي كلیــة واقســام التربیــة الریاضــیة ،

المستخدمة في قیاس وتقویم مستوى رضاهم عن مهنتهم وضمن مجال عملهم الریاضي .

مشكلة البحث٢-١
ـــق  ـــدوافع النفســـیة التـــي تتعل یتطلـــب الوصـــول للتقـــدم المهنـــي التحقیـــق المنطقـــي والعلمـــي لل

لــدى اعضــاء دراســة مســتوى الرضــا عــن العمــل بصــورة وثیقــة فــي تقــویم الرضــا عــن العمــل ، وان 

التدریسیة في كلیة واقسام التربیة الریاضیة في جامعة الموصل یعد مؤشرا لتحدید مسـتوى  اتالهیئ

والواجبات التي یتوجب علیهم انجازها ، وان الصفات الشخصیة التي  تادائهم وانجازهم للمسؤولیا

ومــدى تقـبلهم النفســهم ى نجـاحهم فــي مهـامهمیتحلـون بهــا فـي رضــا واسـتقرار ، لــذلك یـنعكس علــ

وقدراتهم على االیفاء بمتطلبات المهنة ، وبالتالي یتولد الشعور بالرضا .

ویــرى البــاحثون ان رضــا الفــرد عــن العمــل لــیس متغیــرا ثابتــا بــل یتغیــر بتغیــر بیئــة وطبیعــة 

وتؤدي فـي النهایـة الـى مباشرة ،بصورة مباشرة او غیربالعملالعمل ، ویتاثر بالعوامل المرتبطة 

ان تلك العوامل تختلف اهمیتها النسـبیة مـن وقـت ، و لتحقیق ذاته نوعةاشباع حاجاته ورغباته المت

ان رضـا الفـرد عـن العمـل یتـاثر "ومن منظمـة الخـرى ، من فرد الخر و ومن مجتمع الخر الخر 

رة ، والتــي تــؤدي فــي النهایــة الــى بالعوامــل المرتبطــة بتلــك الوظیفــة بصــورة مباشــرة او غیــر مباشــ

اشـــباع حاجاتـــه ورغباتـــه المتعـــددة لتحقیـــق طموحــــه ، ســـواء تعلقـــت تلـــك العوامـــل بـــالفرد ذاتــــه او

ان العوامـــل المـــؤثرة فـــي الرضـــا الـــوظیفي تختلـــف اهمیتهـــا النســـبیة مـــن فـــرد و بالمنظمـــة اوالنـــادي ، 

فاالفراد یتباینون مـن حیـث ومن مجتمع الخر ، ومن وقت الخر ،،الخر ، ومن منظمة الخرى
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حملهــــم للصــــفات الشخصــــیة كالــــدوافع والحاجــــات والرغبــــات ، ممــــا یــــنعكس علــــى درجــــة تقیــــیمهم 

  ) .٥،  ١٩٩٨،  ي(الغر یر "لوظائفهم ومن ثم رضاهم عنها

، یتفـاوتون الریاضـیةالتربیـةة في كلیـة واقسـامتدریسیال اتاعضاء الهیئومن المعروف ان 

عملهــم ، لـذلك فـان التعـرف علـى جانـب الرضـا عــن نحـوواتجاهـاتهم ودرجـة میـولهم فـي حاجـاتهم 

العمـــل جـــدیر باالهتمـــام والدراســـة ، ویتطلـــب وســـائل تســـاعد فـــي ذلـــك ، ومـــن هـــذه الوســـائل تـــوفر 

مقیاس یقیس ذلك .           

:التساؤلین االتیینومن هنا برزت مشكلة البحث ویمكن اختصارها على شكل 

ة في كلیـة واقسـامتدریسیال اتالعضاء الهیئیوجد مقیاس یقیس مستوى الرضا عن العمل هل-

.في جامعة الموصلالریاضیةالتربیة

التربیــةة فــي كلیــة واقســامتدریســیال اتاعضــاء الهیئــمــا هــو مســتوى الرضــا عــن العمــل لــدى -

.في جامعة الموصلالریاضیة

ووضــع مقیــاس علمــي  العــداددراســة تهــدف للتوصــل ضــرورة اجــراءى البــاحثوناارتــلــذلك        

والدراسـات السـابقة ،تي بـدوره مكمـال للبحـوثامشـكلة البحـث االساسـیة ، والـذي یـكهذا ، باعتباره

في هذا المجال المهم .

ف البحث  اھدا٣-١
التربیــةة فــي كلیــة واقســامتدریســیال اتالعضــاء الهیئــالرضــا عــن العمــل مقیــاس اعــداد  ١-٣-١

.في جامعة الموصللریاضیةا

ة في كلیة واقسامتدریسیال اتالهیئالرضا عن العمل لدى اعضاء التعرف على مستوى ٢-٣-١

.في جامعة الموصلالریاضیةالتربیة

الریاضــیةالتربیــةة فــي كلیــة واقســامتدریســیال اتالهیئــالعضــاء درجــات معیاریــةوضــع ٣ -٣-١

.العملبمقیاس الرضا عنفي جامعة الموصل

مجاالت البحث  ٤-١
فـــي  الریاضـــیةالتربیـــةة فـــي كلیـــة واقســـامتدریســـیال اتاعضـــاء الهیئـــالمجـــال البشـــري : ١-٤-١

.جامعة الموصل

  . ٢٠٠٧/  ٥ / ٢٤  ولغایة    ٢٠٠٦/  ٩/ ٢٥  المدة منالمجال الزماني :٢-٤-١

ریاضــیة فــي كلیــة م التربیــة الكلیــة التربیــة الریاضــیة واقســامها ، وقســالمجــال المكــاني :٣-٤-١

.الریاضیة في كلیة التربیة للبنات، وقسم التربیة التربیة االساسیة
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تحدید المصطلحات     ٥-١
الرضا عن العمل : -

االوجــه المختلفــة للوظیفــة الواحــدة ، تــاثیر االفــراد وردود افعــالهم العاطفیــة تجــاه"بانــهعــرف -

Kinicki(ي تجاه وظـائفهم "ویتضمن شعورهم االیجابي والسلب and Kreitner , 1989 ,

25(.

ه " مجموعــة مــن المشــاعر الوجدانیــة التــي یشــعر بهــا الفــرد نحــو العمــل الــذي یشــغله بــویقصــد -

مفهــوم ، وهــذه المشــاعر تكــون ایجابیــة او ســلبیة ، وبالتــالي فــان الرضــا عــن العمــل هوفوضــر 

)١٧٤،  ١٩٩٨عمل " (شهاب ، یعكس مدى تصور الفرد الشباع حاجاته في ال

التـــي یحصـــل علیهـــاالكلیـــةالدرجـــة:انـــه ب ااجرائیـــلرضـــا عـــن العمـــلالبـــاحثون اعـــرف وقـــد  -

اعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي كلیــة واقســام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل  جیب)ســت(الم

.المعد لهذا الغرض مقیاس الرضا عن العمل استجابتهم لفقرات في ضوء

االطار النظري والدراسات السابقة-٢
االطار النظري١-٢
مفھوم الرضا عن العمل واھمیتھ ١-١-٢

بل برغبتهم في اداء االعمـال ،االفراد في قدراتهم على القیام باالعمال فحسب فال یختل

یــة الحاجــات والرغبــات الداخل فهــي ةیــة بدرجــة قــوة تلــك العوامــل الدافعــایضــا ، وتختلــف تلــك الدافع

،ان جمعیهــــا تحركــــه نحــــو الهــــدف المحــــدد ســــواء كــــان بــــوعي تــــام اوال شــــعوري اذ،  لــــدى الفــــرد

تمثـل القـوة التـي تحـرك سـلوك الفـرد ، اذفالدافعیة بمعنى العامل الداخلي المؤثر على سلوك الفـرد 

، " وان وجـــود العوامـــل الدافعیـــة هـــو الـــذي یـــؤدي الـــى تحســـین العمـــل عمـــل معـــینوتســـتثیره الداء

االنتاج ، النها دوافع ذاتیة وتوفر شعورا ایجابیا لدى االفراد ، وتعطیهم فرصـا للتطـور الشخصـي و 

  .)٤٥،  ٢٠٠٠نتاجیة " (القریوتي ، مما یدفعهم لمزید من العمل وتحسین اال

ویـاتي موضـوع الرضــا عـن العمــل واحـدة مــن العوامـل االساســیة فـي الحفــاظ علـى مســتوى 

ة في مختلف مواقع العمل ومیادینه والسیما ان هـذا الشـعور غالبـا مـا مناسب من التطور واالنتاجی

) ، ٢١٧،  ١٩٩٥یكون تعبیرا عن جملة من المتغیرات المكونة والمحیطة لبیئة العمل (العمري ، 

ان رضـا الفـرد عــن العمـل هـو محصــلة و ویمثـل الرضـا ایضـا مشــاعر المـوظفین تجـاه اعمــالهم ، " 

امــا الرضــا عــن جانــب معــین مــن جوانــب العمــل ، فهــو محصــلة رضــاه عــن جوانــب العمــل كافــة ،

لنــوع وقــوة حاجــات الفــرد التــي یشــبعها هــذا الجانــب المعــین ومــدى مــا یتیحــه مــن وســائل اشــباع " 

  ) . ٥٢،  ١٩٨٦(عاشور ، 
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ان الرضــا الــوظیفي حظــي باهتمــام كبیــر مــن قبــل المختصــین بــاالدارة والســلوك التنظیمــي 

یاضي ، ویعـد احـد اهـم الموضـوعات التـي نالـت االهتمـام الكبیـر مـن قبـل وعلم النفس التربوي والر 

العلماء والباحثین في االدارة ودارسي االتجهات السلوكیة .

ویمكن تجسید اهمیة الرضا عن العمل من خالل جانبین هما ما یاتي :

في ، والتـي هـي مجموعـة العوامـل التـي یحققهـا الرضـا الـوظیاالهمیة السلوكیة واالجتماعیة :-

او یة التـي تمـارس داخـل المنظمـة هیئـة انمـاط سـلوكیة او صـور للعالقـات االنسـان ىتتبلور عل

خارجها .

وهـي التـي تتمثـل بتخفـیض تكـالیف نتـائج معینـة او االقتصـاد االهمیة المادیـة واالقتصـادیة :-

منظمــة ادیة للفــي النفقــات ، او زیــادة فــي مجــاالت معینــة ، اذ ســتحقق مــردودات مادیــة واقتصــ

، (الربیعـــي، وزیـــادة الفـــرص وتقلـــیص التهدیـــدات المحیطـــة بهـــاتمكنهـــا مـــن مجابهـــة التحـــدیات

٦١،  ١٩٩٨ . (  

) ، الذي یعد ١٩٤٣، وظهرت نظریات في الرضا عن العمل منها نظریة (ابراهام ماسلو

ســنیین شخصــیة معروفــة فــي علــم الــنفس المعاصــر لمــا امــده مــن اتجــاه جدیــد وحركــة جدیــدة فــي ال

ان النظریــات التــي تناولــت موضــوع الرضــا عــن العمــل قــد المعاصــرة فــي علــم الــنفس االنســاني ، و 

، الــذي یعــد اســاس نظریــات اســتندت فــي معظمهــا الــى نظریــة تــدرج الحاجــات لـــ(ابراهام ماســلو)

الدافع االنساني .

ماسلو)منظریة سلم الحاجات لـ(ابراھا٢-١-٢
یتحرك بسبب وجود حاجات غیر مشبعة الى حد ما ، لذلك الى ان السلوكماسلو)یشر (

) ، وتقــوم نظریــة (ماســلو) علــى ٢١٨،  ١٩٨٩فــان الفــرد ینــدفع الشــباع حاجــات اخــرى (جــراي ، 

لتحقیـق ) االیجابیة حول االنسان ، فهو یرى ان االنسان كـائن ممیـز یسـعى Yافتراضات نظریة (

(ماسلو) بنظریة (سلم الحاجـات) ، التـي تـرى ان اهداف مهمة اهما (تحقیق الذات) ، ویقترن اسم

للفرد حاجات متعددة ، فهو انسان یطلب المزید اذ انه ما یرضي حاجة واحدة حتى یطالب بغیرها 

، وتتشكل تلك الحاجات على شكل هرم تشـكل قاعدتـه حاجاتـه الطبیعیـة ، امـا الحاجـة التـي تقـف 

لذات والرغبات الذاتیـة ، وهـذه التقـل اهمیـة عـن في اعلى درجات هذا السلم فهي الحاجة لتحقیق ا

،  ٢٠٠٠بقیة الرغبات كحاجة االنسـان للثقـة بـالنفس ، وحاجتـه للكمـال ، واالسـتقالل (القریـوتي ، 

) ، وقد رتب (ماسلو) الحاجـات االنسـانیة الـى خمـس مسـتویات متعاقبـة فـي سـلمه الـذائع ٤٠-٣٩

:السیط (سلم ماسلو) ، وكما یلي

تنطلـق تعـد مجموعـة الحاجـات الفیزیولوجیـة المحـور الـرئیس الـذيلفسـیولوجیة :الحاجات ا-

فضال عن منه نظریة ماسلو في الدافعیة ، وتشمل هذه الحاجات الطعام والشراب والجنس ،

المأوى . 
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، كون بمـأمن مـن االخطـار المحیطـة بـهوهي تعبر عن حاجات الفرد في ان ین :احاجات االم-

والوقایة . والراتبت االمن والنظاموتشمل حاجا

بــان اخــرین یبادلونــه الــود تتضــمن حاجــة شــعور الفــرد حاجــات الحــب او حاجــات اجتماعیــة :-

.شخصي، وتشمل المودة والمیل ، واالنتماء للجماعة ، فضال عن الرضا والقبول الوالمحبة

فـي احتـرام الـذات او الـنفس تعكـس حاجـات رغبـة الفـردحاجات تقدیر الذات واحترام االخرین :-

ـــــرام  ـــــرام االخـــــرین، وتشـــــمل هـــــذه اآلخـــــرین ، واحت ـــــي احت ـــــه ف بصـــــورة مســـــتمرة ، وكـــــذلك رغبت

الحاجات،االعتباروالسمعة والشهرة فضالعن الحالة والمكانة االجتماعیة.

عنـدما یــتمكن الفـرد مــن اشــباع حاجاتـه الســابقة ، ســتظهر حاجــات تحقیــق او(تاكیــد) الــذات :-

اجــة االنجــاز وتحقیــق (تأكــد) الــذات ، التــي تعنــي ان الفــرد یرغــب فــي  تحقیــق مــا فــي علیــه ح

مخیلتــه ومــا یتمنــاه لنفســه ، ومــا یطمــح الیــه ، وذلــك مــن خــالل اداء العمــل الــذي یتوافــق مــع 

.)٢٠٠٦،٣١)(السیاف، ٢٠٠٢،١٣٥مود،(حستعداداتهقدراته ومؤهالته ومیوله واتجاهاته وا

:اتياضاف (ماسلو) نوعین من الحاجات هما ما یمسفضال عن هذه الحاجات الخ

یمكـــن ادراجهـــا تحـــت عنـــوان حـــب االســـتطالع او الفضـــول ، الحاجـــة الـــى الفهـــم والمعرفـــة :-

وتتمثـل برغبـة الفــرد للـتعلم واالكتشــاف والرغبـة فـي كشــف الغـامض او المجهــول ، وهـذا جانــب 

اساس في طبیعة االنسان . 

بعـض ل بالحاجة الى النظام والتنسیق وتذوق الجمال التـي نراهـا عنـدوتتمثالحاجات الجمالیة :-

وانهـا موجـودة فـي كـل ثقافـة غریـزة ،(ماسلو) بـان هـذه الحاجـات هـي ،ویرىالبالغین من االفراد

.یوضح لك )١(والشكل)،٢٦، ٢٠٠٠،يوعصر بدءا من عصر الكهوف(النقشبند

  )١الشكل (

م الهرمي للحاجات عند (ماسلو)یوضح النسق والتنظی

)٥٧،  ١٩٩١(االزیرجاوي ، 

physiologicalالحاجات الفسیولوجیة Air , water, food, sleeping

حاجات النقص

Deficiency Needs

Loveءالحب واالنتما and Longing ness

self-esteem and by others الذات واحترام االخرین     احترام 

safetyوالسـالمةالحاجة لالمـن and security needs freedom from

السعي وراء المعرفةحاجة تحقیق الذات

Fuarsuit of Know
Iedge

الحاجات االساسیة

Basic Needs

التذوق الجمالي
Appreciation of Beauty

Need
Forself

Actualizati
  ةالحاجات النمائی

Growth Needs
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لقد عد (ماسلو) في هرمه ان تحقیـق الـذات هـي قیمـة مـا یمكـن ان یصـبو الیـه المـرء ، و 

ان الحاجات نظمت وفق اهمیتها بالنسبة للفرد ، وتتوقف على مقدرة الفرد الشباع الحاجات العلیـا 

ات االكثـر اهمیـة ، وعلــى الـرغم مـن تسلسـل الحاجــات بطریقـة منسـقة ومعتمـدة علـى اشــباع الحاجـ

بشــكل هرمــي اال ان اشــباعها یحــدث فــي وقــت واحـــد ولــیس تسلســلیا ، ومــن الناحیــة النظریــة لـــن 

یصــبح لــدى الشــخص دافــع بســبب حاجــة مــا اال اذا كــان المســتوى الــذي یســبق هــذه الحاجــة قــد تــم 

  ) .٣٣-٣٢،  ٢٠٠٦اشباعه في الواقع (السیاف ، 

مفهوم ماسلو لمفهوم الدافعیـة ، فـي هـذا الصـدد عـن المفـاهیم االخـرى الشـائعة ، ویختلف 

)ماسلوـ(فرغم ان الكثیر یرون ان الدافعیة هي شئ یعمله شخص لشخص اخر ، اال انه بالنسبة ل

شــئ ذاتــي الیمكــن ان یكــون مفروضــا مــن الخــارج ، فهــو قــوة داخلیــة تــدفع الفــرد الن یقــوم بعمــل 

مـالدى االنسان هو تحقیق مـایطمح الیـه فـي حیاتـه او رسـالته فـي الحیـاة وهـذامعین ، واهم دافع 

  ) .٤١،  ٢٠٠٠(القریوتي ، بتحقیق الذات هاسما

الدراسات السابقة ٢-٢
Kreisدراسة (١-٢-٢ , 1982(

"جات لدى مدرسي المدارس االعدادیةالعالقة بین الرضا المهني واشباع الحا"

ـــین الرضـــا المهنـــي واشـــباع الحاجـــات لـــدى مدرســـي هـــدفت الدراســـة الـــى بحـــ ث العالقـــة ب

المدارس االعدادیة حسب (هرمیة ماسلو) ، اذ حاولت الدراسـة تحدیـد العالقـة بـین عشـرة متغیـرات 

دیمغرافیة هـي (الجـنس ، العمـر ، الحالـة االجتماعیـة (الزوجیـة) ، دخـل االسـرة ، مـدة الخدمـة ) ، 

باع الحاجات منها الحاجة لتحقیق الذات .وادراك اهمیة الرضا الوظیفي واش

) مدرســــة اعدادیــــة فــــي المــــدارس ١٨) مــــدرس فــــي (٢٠٠اشــــتملت عینــــة البحــــث علــــى (

النظامیة الكبیرة في الشمال الشرقي للوالیات التحدة ، واستخدم في الدراسـة اسـتبیان ضـم مجموعـة 

، واحتـــوى االســـتبیان  )١٩٥١مـــن الفقـــرات عـــن الرضـــا المهنـــي والمعـــد مـــن قبـــل (برایفلـــد وروث ، 

) ، وكــذلك اســئلة ١٩٥٣) مــن قائمــة اشــباع الحاجــات فــي العمــل لـــ(شافر ، Dایضــا علــى الجــزء (

) فرضـیات عـن الخارطـة الهرمیـة للعالقـة بـین الرضـا الـوظیفي واشـباع ٦دیمغرافیة ، وتـم اختبـار (

) ٣، وتــــم اختبــــار (الحاجـــة الــــى (االمــــن واالنتمــــاء واحتــــرام الـــذات واالســــتقاللیة وتحقیــــق الــــذات) 

فرضیات باستخدام اختبار (ت) ، اذ قبلت فرضیتان بینما رفضت الفرضیة الثالثة ، اذ تبین زیـادة 

درجات الرضا الوظیفي بازدیاد عدد الحاجات المشبعة لدى المدرسین ، تم استخدام تحلیل التبـاین 

افیـــة والرضـــا الـــوظیفي ، واالنحـــدار المتعـــدد التـــدریجي فـــي فحـــص العالقـــة بـــین المتغیـــرات الدیمغر 

  :  هفضال عن االختبار التائي، واشارت النتائج الى ان
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د عالقـــة دالـــة بـــین متغیـــرات (الجـــنس ودخـــل االســـرة ومـــدة الخدمـــة وحجـــم المدرســـة وعـــدم و وجـــ-

االصابة باالمراض) ومتغیر الرضا الوظیفي .

وجود عالقة دالة بین الحالة الزوجیة وتحقیق الذات .-

نــه علــى الــرغم مــن وجــود العالقــة بــین الرضــا الــوظیفي واشــباع الحاجــات اال انــه لــیس تبــین ا-

بالضرورة اشباع الحاجات بصورة هرمیة .

یــزداد كلمــا اقترنــت حاجــات ان الرضــا الــوظیفي یعتمــد علــى اشــباع حاجــات الفــرد ، وان الرضــا-

Kreisمع مایحصل علیه من خالل عمله في التدریس(المعلم(المدرس) , 1982 ,17-52(.

)٢٠٠٠دراسة (التكریتي والعبیدي ، ٢-٢-٢
" الرضا عن مهنة التربیة الریاضیة وعالقته بمستوى الطموح لدى مدربي االلعاب الریاضیة في 

جامعة الموصل "

التعــرف الــى مســتوى الرضـا ، والطمــوح لــدى مــدربي االلعــاب الریاضــیة هـدفت الدراســة الــى

فضـال عـن التعـرف علـى العالقـة بـین الرضـا ومسـتوى الطمـوح لـدى مـدربي في جامعة الموصل ،

االلعاب الریاضیة في جامعة الموصل .

تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي باالســـلوب المســـحي ، واشـــتملت عینـــة البحـــث علـــى مـــدربي 

مدیــة ) مــدربا تـم اختیــارهم بطریقـة ع١٣االلعـاب الریاضـیة فــي جامعـة الموصــل ، والبـالغ عـددهم (

من مجتمع البحث ، واشتملت اداتـا البحـث علـى مقیـاس الرضـا عـن مهنـة التربیـة الریاضـیة المعـد 

) ، ومقیـاس مسـتوى الطمـوح للراشـدین المعـد مـن قبـل ١٩٧٦من قبل (یحیى محمـد عبـده مهنـي ، 

) ، الــذي قــام الباحثــان بتعــدیلهم لكــي یتالءمــا وعینــة البحــث ، امــا ١٩٦١(كامیلیــا عبــد الفتــاح ، 

الوســـائل االحصـــائیة فقـــد اســـتخدم : الوســـط الحســـابي المـــرجح ، واالنحـــراف المعیـــاري ، ومعامـــل 

، وتوصل الباحث الى عدد بیرمان براوناالختالف ، والنسبة المئویة ، والوزن المئوي ، ومعادلة س

من االستنتاجات هي ما یاتي :

ة الموصـل اذ بلـغ الـوزن وجود رضا جید عن المهنة لدى مـدربي االلعـاب الریاضـیة فـي جامعـ-

.٧٣،٤٦المئوي للرضا ( (%

وجود مستوى طموح جید جدا لدى مدربي االلعاب الریاضیة في جامعة الموصل اذ بلغ الوزن -

%) . ٨٤,٣٠المئوي للرضا (

وجود ارتبـاط معنـوي بـین الرضـا عـن المهنـة ومسـتوى الطمـوح لـدى مـدربي االلعـاب الریاضـیة -

.)١٥٨-١٤١،  ٢٠٠٠والعبیدي ، (التكریتيفي جامعة الموصل 
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)٢٠٠٣دراسة (الغول وابو خریص ، ٣-٢-٢
الرضا الوظیفي وعالقته بالكفاءة التدریسیة لدى معلمي التربیة البدنیة لبعض المدارس "

"االعدادیة والثانویة

هــدفت الدراســة الــى بنــاء اداة لقیــاس الرضــا الــوظیفي والكفــاءة فــي التــدریس لــدى معلمــي 

البدنیة بالمرحلتین االعدادیة والثانویة ، فضال عن التعرف على درجة الرضا الوظیفي تبعا التربیة 

لمتغیرات (نوع وجنس المعلم ، والمؤهل العلمي ، ومدة الخبرة) .

) معلمـــآ ومعلمـــة للتربیـــة ٦٥عینـــة الدراســـة مـــن (وتألفـــتتـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي ، 

ثانوي ، تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث ، اما البدنیة بمرحلتي التعلیم االعدادي وال

الوسائل االحصائیة فقد استخدم : المتوسـط الحسـابي ، واالنحـراف المعیـاري ، واالختبـار التـائي ، 

:ومعامل االرتباط ، واشارت النتائج الى

.وجود ارتباط غیر دال احصائیا بین كل من الرضا الوظیفي والكفاءة في التدریس-

عدم وجود فروق دالة احصائیا في درجة الرضا الوظیفي بین المعلمین والمعلمات -

وجود فروق دالة احصـائیا فـي درجـة الرضـا الـوظیفي بـین حملـة شـهادة البكـالوریوس ، وحملـة -

شهادة الدبلوم ولصالح االخیر.

لمــرحلتین عــدم وجــود فــروق دالــة احصــائیا فــي درجــة الرضــا الــوظیفي والخبــرة فــي العمــل بــین ا-

  . )٢٩-١٩،  ٢٠٠٣(الغول وابو خریص ، 

اجراءات البحث -٣
منھج البحث  ١-٣

.طبیعة البحث و  لمالءمته يتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسح

ھمجتمع البحث وعینت٢-٣
مجتمع البحث  ١-٢-٣

تربیة الریاضـیة فـي اعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة واقسام ال على اشتمل مجتمع البحث

) انـاث ، ٢٢ذكـور ، و( )١١٧مـنهم (،) عضـوا تدریسـیا١٣٩والبالغ عددهم (جامعة الموصل ،

) ٢٢(كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، و) تدریســــي فــــي ١٠٩(مــــنهم (:یــــه الالتالكلیــــات مــــوزعین علــــى 

التربیـــة قســم) تدریســي فــي ٨(فــي كلیــة التربیــة االساســیة ، وقســم التربیــة الریاضــیةتدریســي فــي 

.ذلك یبین )١والجدول (الریاضیة في كلیة التربیة للبنات) ، 
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  )١الجدول (

یبین تفاصیل مجتمع البحث

الكلـیةت
عدد افراد التدریسیین عدد

الكلي المجتمع

النسبة 

المئویة اناث  ذكور

%٩٥١٤١٠٩٧٨كلیة التربیة الریاضیة١

%٢٠٢٢٢١٦ربیة االساسیةقسم التربیة الریاضیة في كلیة الت٢

%٢٦٨٦قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة للبنات٣

%١١٧٢٢١٣٩١٠٠الكلـيوعمـالمج

االساسیةالبحث ةعین٢-٢-٣
) تدریســیین ، مــنهم ٩) عضــوا تدریســیا ، بعــد اســتبعاد (١٣٠اشـتملت عینــة البحــث علــى (

) ٣(، والبــاقي م خدمــة تقــل عــن ســنة واحــدة فــي العمــل الــوظیفي اســتبعدوا الن لــدیه) تدریســین٦(

" یختـار الباحـث افـراد  انأي بطریقة عمدیـة ، عینة البحثتم اختیارالباحثون ، اذ  هم تدریسیین

العینة حسب ما یراه مناسـبا لتحقیـق هـدف معـین ، لـذلك یـتم اختیـار االفـراد لتحقیـق مـراد البحـث " 

، واستخدم %) من مجتمع البحث كعینة بناء٦٥م اختیار نسبة () ، وت٣٧،  ٢٠٠١(طشطوش ، 

%) مـن مجتمـع البحـث كعینـة بنـاء ٥٠القسم الباقي كعینة تطبیق ، وفي العادة یتم اختیـار نسـبة (

قــانون مطلـــق او قاعـــدة  دعینــة تطبیـــق ، ومـــن المالحــظ انـــه ال یوجـــك، ویســتخدم النصـــف االخـــر 

عینــة بنــاء وعینــة تطبیــق علــى هــذا االســاس ، اذ ان عامــة تضــبط نســبة تقســیم عینــة البحــث الــى

هنــاك عـــدة تقاســـیم مختلفــة لعینـــة البحـــث بحســـب طبیعــة البحـــث ، تـــم اســتخدامها فـــي بعـــض مـــن 

(ذنـون ) ، ٣٦،  ١٩٧٨الدراسات والبحـوث السـابقة فـي هـذا المجـال منهـا دراسـة (عبـد اهللا ، 

) ، (الســیاف ٢٣،  ٢٠٠٥و(الحیـالي ، ) ١٢،  ٢٠٠٥) ، و(النعیمــي ، ٥٥،  ٢٠٠٢والعراقـي ، 

علــى اســاس ن لــم یضــعوا حــدا معینــا واالخصــائیین ان البــاحثی) ، والمحصــلة "٤٦،  ٢٠٠٦، 

البـاحثین بالدراسـات علمي او احصائي یحدد الحجم المناسـب للعینـة ، ولكـن یسترشـد عـدد مـن

لتـي تسـتخدم نفـس اسـلوب السابقة ان وجدت في تحدید حجـم عینـة البحـث خاصـة تلـك الدراسـات ا

) ، وكما یاتي :١٣٠-١٢٩،  ٢٠٠٠(ملحم ، البحوث الذي یرید الباحث استخدامه "

عینة البناء  ١-٢-٢-٣
عینــةمــن عمدیــة، تــم اختیــارهم بطریقــة تدریســیاعضــوا )٨٥اشــتملت عینــة البنــاء علــى (

ار (اللقـــب العلمـــي ، وقـــد روعـــي فـــي اثنـــاء االختیـــ%) ،٦٥ویمثلـــون نســـبة (،االساســـیةالبحـــث

التخصص ، مدة الخدمة ، العمر ، الجنس ، مكان العمل) ، وذلك لكي تمثل عینة البنـاء مجتمـع 
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) تدریسیین من عینة البناء الجراء التجربة االستطالعیة ١٠اذ تم اختیار (البحث تمثیال صادقا ،

ق البنــــاء (التحلیــــل ) تدریســــیا الجــــراء صــــد٧٠للمقیـــاس ، وتــــم اســــتبعادهم مــــن عینــــة البحــــث ، و(

االحصــائي للفقــرات) (عینــة تمییــز) ، والثبــات ، واســتبعدوا كــذلك مــن عینــة البحــث ، وتــم اســتبعاد 

) تدریسیین لعدم الحصول على استماراتهم .٥(

عینة التطبیق ٢-٢-٢-٣
عینــة%) مــن٣٥نســبة (ویمثلــون ، تدریســیا عضــوا )٤٥اشــتملت عینــة التطبیــق علــى (

ان تلـك النسـبة ممثلـة لمجتمـع البحـث ، اذ " یقتـرح عـدد مـن المنظـرین ان یكـون باعتبارالبحث ،

نســبیا"ر %) مــن افــراد مجتمــع صــغی٢٠عــدد افــراد العینــة الدراســیة فــي الدراســات الوصــفیة بنســبة(

.) یبین ذلك٢والجدول (،الرضا عن العملمقیاسلغرض تطبیق،)٢٠٠٠،١٣٠(ملحم ، 

)٢الجدول (
والتطبیقعینة البناءیبین تفاصیل 

الكلیـة
عینة عینـة البنـاء

التطبیق

العدد 

  الكلي
عینة التجربة 

االستطالعیة

عینة الصدق 

والثبات
المستبعدون

  ١٠٥  ٣٦  ٥  ٥٧  ٧  كلیة التربیة الریاضیة

  ١٧  ٦  -  ٩  ٢  قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة االساسیة

  ٨  ٣  -  ٤  ١  ربیة للبناتقسم التربیة الریاضیة في كلیة الت

  ١٣٠  ٤٥  ٥  ٧٠  ١٠المجموع

%١٠٠  %٣٥  %٤  %٥٤  %٧  عینة البحثالنسبة المئویة من 

اداة البحث٣-٣
واقسـام نظرا لعدم وجـود مقیـاس للرضـا عـن العمـل العضـاء الهیئـة التدریسـیة فـي كلیـة 

Allen)یشـیرذا المقیاس ، اذ التربیة الریاضیة في جامعة الموصل ، قام الباحثون ببناء ه and

yen) مراحل رئیسیة هيي مقیاس تمر باربعاالى ان عملیة بناء:

.التخطیط للمقیاس وذلك بتحدید المجاالت التي تغطي فقراته .١

.صیاغة فقرات كل مجال  .٢

.تطبیق الفقرات على عینة ممثلة لمجتمع البحث  .٣

Allen)اجراء تحلیل لفقرات المقیاس ( .٤ and yen , 1979 , 118- 119.
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تحدید مجاالت المقیاس  ١-٣-٣
بالموضـوعوالدراسات السابقة الخاصـةادبیات البحوث واالطر النظریةمن خالل مراجعة 

قیــد البحــث ، فضـــال عــن االطــالع علـــى المصــادر العلمیــة ، الحـــظ البــاحثون ان هنــاك نظریـــات 

ل جمیع جوانب ومحتوى الموضـوع ، علمـا ان النظریـات تتناول موضوع الرضا عن العمل اذ تشم

یعـد اسـاس نظریـات    الـذي  )ولابراهـام ماسـ(قد استندت في معظمها الى نظریة تدرج الحاجات لــ

.بما یخدم البحثعملیات بناء المقیاس وتوظیفها الدافع االنساني ، وتم االستعانة بها في

ء الرضا عن العمل ، لـوحظ بصـورة عامـة وجـود الجراء عملیة مسح لنظریات واراونتیجة 

عدة حاجات مختلفة للرضا عن العمل عنـد االفـراد ، اذ تـم اختیـار الحاجـات الرئیسـیة المهمـة بـین 

النظریــات ، وبمــا یــتالءم وطبیعــة مجتمــع البحــث باعتبارهــا مجــاالت للبحــث ، ونتیجــة لتحلیــل تلــك

ــــم تحدیــــد ( ــــك النظریــــات واالراء ، ت ــــر عــــن مجــــاالت البحــــث ) مجــــ٥محتــــوى تل االت رئیســــیة تعب

) یبین ذلك  ٣%) فاكثر نتیجة التحلیل ، والجدول (٧٥اذ حصلت على نسبة اتفاق (،االساسیة 

  )٣الجدول (

یبین تحلیل محتوى نظریات واراء العلماء ومجاالت او(حاجات) الرضا عن العمل حسب 

)*(المصادر والدراسات والبحوث العلمیة 

العلماءاراء ونظریات
الحاجات 

الفسیولوجیة

حاجات   

  نااالم

حاجات الحب 

او حاجات 

اجتماعیة

حاجات تقدیر 

الذات واحترام 

االخرین

حاجات 

تحقیق او 

تاكید الذات

حاجة 

الفهم 

والمعرفة

الحاجات 

الجمالیة

) االفتراضات السلبیة Y-Xنظریة (

واالیجابیة حول االنسان


ات           نظریة سلم الحاج

  )١٩٤٣لـ(ابراهام ماسلو ، 


نظریة العوامل الوقائیة والعوامل 

الدافعیة (العاملین)              

لـ(فردیل هیرزبیرغ)



والنمو واالنتماءالوجودنظریة

  لـ(ألد رفر)


نظریة ترى الخبرات السابقة للثواب 

اب كاساس للدافعیةوالعق


فكتور فروم ، نظریة التوقع نموذجي

  )١٩٦٨ولولر ،  ر) ، و (بورت١٩٦٤


)(مكلیالند وانكنسونلنظریة الحاجات

ــــــاوي ، *( ) ، (جــــــراي ، ١٤٣،  ١٩٨٨،  ت) ، (الغــــــز یــــــوا٢٨،  ١٩٨٦) ، (عســــــكر ، ٢٨٩،  ١٩٧٤) (الحن

، )١٣٥،  ٢٠٠٢(حمــود ، )،٤٩-٣٧،  ٢٠٠٠، (القریــوتي ، )٢٦،  ٢٠٠٠)، (النقشــبندي ، ٢١٨، ١٩٨٩

) .٤١-٣٧،  ٢٠٠٦) ، (الطائي ، ٣٨-٣٠،  ٢٠٠٦) ،  (السیاف ، ٢٨٩-٢٨٧،  ٢٠٠٤(العمیان ، 
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العلماءاراء ونظریات
الحاجات 

الفسیولوجیة

حاجات   

  نااالم

حاجات الحب 

او حاجات 

اجتماعیة

حاجات تقدیر 

الذات واحترام 

االخرین

حاجات 

تحقیق او 

تاكید الذات

حاجة 

الفهم 

والمعرفة

الحاجات 

الجمالیة

لـ( آدمز ، نظریة العدالة او (المساواة)

١٩٦٣(  


ي تحدید االهداف نظریة المشاركة ف

  لـ(هولوك)


  ٢  ٧  ٩  ٨  ٨  ٧  ٤مجموع التكرارات

  %٢٢  %٧٨  %١٠٠  %٨٨  %٨٨  %٧٨  %٤٤النسبة المئویة

ثم تم اعادة صیاغة المجاالت لتتالءم وطبیعـة مجتمـع البحـث ، اذ اشـتملت علـى جوانـب 

ومجاالت البحث ، والمجاالت هي :       

قاللیة في العمل .االمان واالست-١

الحاجات االجتماعیة والتعاون في العمل .-٢

تقدیر الذات واحترام االخرین .-٣

الطموح والمثابرة في العمل .-٤

الفهم والمعرفة .-٥

الـى عـدد مـن السـادة وجـه مغلـق ومفتـوحاسـتبیانعرضت المجاالت اعـاله علـى شـكلثم 

بویـــة والنفســـیة واالداریـــة ، والعلـــوم الریاضـــیة، العلـــوم التر فـــي مجـــال )(ذوي الخبـــرة واالختصـــاص

اشـار فیـه الـى هـدف الدراسـة ، وطلـب ابـداء الـرأي حـول مـدى صـالحیةومجال القیـاس والتقـویم ،

مـــن خـــالل (حـــذف او تعـــدیل او اضـــافة) أي ، المجـــاالت اعـــاله ومـــدى مالءمتهـــا لعنـــوان البحـــث

، اذ یشـیر (الغریـب) الـى ) یبین ذلك١(، والملحق مجال اخر یرونه مناسبا للموضوع قید البحث 

) اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص  (

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةا.د. ودیع یاسین التكریتي

الموصلالتربیة الریاضیةادارة وتنظیما.د. راشد حمدون ذنون

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویما.د. هاشم احمد سلیمان

الموصلالتربیةعلم النفس التربويا.م.د. كامل عبد الحمید

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویما.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلالتربیةادارة  تربویةا.م.د. عبد المجید احمد

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيوتارا.م.د. ناظم شاكر ال

الموصلالتربیةعلم النفس التربويا.م.د. اسامة حامد محمد

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. ثیالم یونس عالوي

الموصلالتربیةعلم النفس التربويا.م.د. سمیر یونس

الموصللریاضیةالتربیة اادارة وتنظیما.م.د. ریاض احمد

الموصلالتربیةادارة تربویةا.م.د. محمد علي عباس

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيا.م.د. زهیر یحیى
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انــه " یــتم تحلیــل الكتــب والمنــاهج ، وذلــك حتــى یتفــق االختبــار ومفرداتــه مــع المــادة العلمیــة ، مــع 

ــــداء الــــراي فیمــــا وضــــع مــــن  ــــة التــــي یغطیهــــا االختبــــار ، الب استشــــارة الخبــــراء فــــي المــــادة العلمی

اراء السـادة بعـد تحلیـل، و  )٦٠١ ، ١٩٨٥موضوعات والحكم على مدى صالحیتها " (الغریب ، 

علــى صــالحیة المجــاالت ومالءمتهــا وطبیعــة  %)١٠٠قــد حصــل اتفــاق بنســبة (تبــین انــه الخبــراء 

.مجتمع البحث 

المقیاس تحدید اسلوب صیاغة فقرات٢-٣-٣
المطـــور، " اذ تعـــد (لیكــرت)اســـلوبوصـــیاغتها علــى  فقــراتفــي اعـــداد ال وناعتمــد البـــاحث

لیكــرت) مــن اكثــر الطــرق اســتخداما ، وتتمیــز بانهــا تحتــوي علــى وســائل تمكــن مــن قیــاس طریقــة (

،)٢١، ١٩٨١ات التــي یتضــمنها المقیاس"(موســى، درجــة الموافقــة بالنســبة لكــل وحــدة مــن الوحــد

Multipشبیهة باسلوب االختیار من متعدد ( ووه choiceویطلـب سـتجیب فقـرات ) ، اذ یقدم للم

ختیار بدیل واحد من بین عدة بدائل لها اوزان مختلفة .منه تحدید اجابته با

فقرات كل مجال صیاغة ١-٢-٣-٣
بعــد تحدیــد مجــاالت المقیــاس تطلــب اعــداد الصــیغة االولیــة للمقیــاس ، اذ تمــت صــیاغة 

مــن خــالل عــدد مــن الفقــرات علــى وفــق مجــاالت المقیــاس وبمــا یــتالءم وطبیعــة مجتمــع البحــث ، 

ـــ ـــى االســـس ال ـــاییس ،االعتمـــاد عل ـــاء المق ـــة حـــول اســـالیب بن واردة فـــي البحـــوث والدراســـات العلمی

واالطــالع علــى المصــادر العلمیــة ، وادبیــات البحــوث ، والدراســات وبعــض المقــاییس الســابقة ذات 

وصــیاغة فقــرات المقیــاس بصــیغتها االولیــة مــنتــم اعــداد،العالقــة بمجــال البحــث الســابق ذكرهــا 

) فقــــرة ســــلبیة ، موزعــــة علــــى مجــــاالت المقیــــاس ٣٨ایجابیــــة ، و() فقــــرة ٤٨فقــــرة ، منهــــا ( )٨٦(

:تي اما یفقرات المقیاسوقد روعي في اعداد وصیاغة (الخمسة) السابق تحدیدها ، 

ان ال تكون الفقرة طویلة تؤدي الى الملل -

  ) .١٣٤،  ١٩٨٩ان تكون الفقرة قابلة لتفسیر واحد (ابو عالم وشریف ، -

ة احد ابعاد المقیاس ومرتبطة معهان تقیس الفقر -

  ) .٩٧،  ١٩٩٠ان تكون الفقرة بصیغة المتكلم (كاظم ، -



احمد حازم وآخران

٢٨٨

المقیاسصدق ٣-٣-٣
ـــاس الـــذي  ـــاییس ، والمقی ـــاء المق ان الصـــدق هـــو احـــد الخصـــائص (الســـایكومتریة) فـــي بن

مـن یتصف بالصدق كما یرى (ستانلي وهو بكنز) هو " المقیاس الذي یحقق الوظیفـة التـي وضـع

Stanleyاجلها " ( and Hopkins , 1972 , ) ، وقـد تحقـق البـاحثون مـن صـدق المقیـاس 101

عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري .

المحتوىصدق١-٣-٣-٣
ویطلق علیه الصدق بحكـم التعریـف  فاالهتمـام االسـاس فیـه ینصـب علـى كـل مجـال مـن

وكـذلك التصـمیم المنطقـي لفقـرات كـل مجـال مجاالت المقیـاس ومـدى احتوائـه علـى فقـرات مناسـبة 

) ، وقــد تحقــق هــذا الصــدق فــي اداة البحــث مــن خــالل ٣٠٦،  ١٩٨٠(فــرج ، ومــدى تغطیتــه لــه 

توضــیح مفهــوم كــل مجــال مــن مجــاالت المقیــاس ، وكــذلك تصــنیف فقــرات كــل مجــال ، اذ یشــیر 

امكانیـــة تمثیـــل ) الـــى ان " صـــدق المحتـــوى لالختبـــار یعتمـــد بصـــورة اساســـیة علـــى مـــدى الحكـــیم(

االختبار لمحتویات عناصره ، وكذلك المواقف والجوانب التي یقیسها تمثـیال صـادقا ومتجانسـا وذا 

) ، ویعتقـد ٢٣،  ٢٠٠٤، الحكـیممعنویة عالیة لتحقیق الهدف الذي وضع مـن اجلـه االختبـار " (

مجاالت المقیاس طالعهم وتحدیدهم وتعریفهم االباحثون انهم قد توصلوا الى صدق المحتوى عبر 

، وصــیاغة فقراتــه " بعــد ان اعتمــد علــى التحلیــل وهــو اساســا عملیــة منطقیــة تعتمــد علــى االجتهــاد 

  ) . ٥٦،  ١٩٨٩الشخصي " (ثورندایك وهیجن ، 

الظاھريصدقال٢-٣-٣-٣
تــم ،بصــورتها االولیــة هاوصــیاغتها واعــداد فقــرة) ٨٦المقیــاس البالغــة ( فقــراتبعــد اعــداد 

والنفســیة العلــوم التربویــة)  فــي مجــالعــدد مــن الســادة ذوي الخبــرة واالختصــاص(عرضــها علــى

)(اصاسماء السادة ذوي الخبرة واالختص  

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةا.د. ودیع یاسین التكریتي

الموصلالتربیة الریاضیةيتعلم حركأ.د. جاسم محمد الرومي

الموصلالتربیة الریاضیةادارة وتنظیمأ.د. راشد حمدون ذنون

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. هاشم احمد سلیمان

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلالتربیةادارة  تربویةأ.م.د. عبد المجید احمد

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. ثیالم یونس عالوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. ایثار عبد الكریم

الموصلالتربیةعلم النفس التربويأ.م.د. سمیر یونس

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. مكي محمود الراوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویممدأ.م.د. ضرغام جاسم مح

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. سبهان محمود الزهیري

الموصلالتربیة الریاضیةادارة وتنظیمأ.م.د. ریاض احمد

الموصلالتربیة االساسیةقیاس وتقویما.م.د. سعد فاضل عبد القادر

الموصلالتربیة الریاضیةيعلم النفس الریاضأ.م.د. زهیر یحیى
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لغــــرض تقویمهــــا والحكــــم علــــى مــــدى واالداریــــة ، والعلــــوم الریاضــــیة ، ومجــــال القیــــاس والتقــــویم ،

حـذف (واجـراء التعـدیالت المناسـبة مـن خـالل ومالءمتها للمجال الذي خصصـت لـه ،صالحیتها

، فضــال عــن ذكــر وبمــا یــتالءم ومجتمــع البحــث )فقــراتعــدد مــن ال افةاو اضــاو اعــادة صــیاغة

االجابـــة المقترحـــة ، اواضـــافة وتحدیـــد الســـلم البـــدیل لالجابـــة الـــذي یرونـــه مناســـبا صـــالحیة بـــدائل

) یبـین ذلـك ٢اذ یعد هذا االجراء وسیلة مناسبة للتاكـد مـن صـدق المقیـاس ، والملحـق (للمقیاس ،

ــــى انــــه، اذ یشــــیر ــــى عــــدد مــــن (عــــویس) ال " یمكــــن ان نعــــد االختبــــار صــــادقا بعــــد عرضــــه عل

یقــیس المختصــین والخبــراء فــي المجــال الــذي یقیســه االختبــار ، فــاذا اقــر الخبــراء ان هــذا االختبــار

) ، " ٥٥ ، ١٩٩٩(عـویس ، السلوك الذي وضع لقیاسـه ، یمكـن للباحـث االعتمـاد علـى حكـم الخبـراء "

Fergsonمن الصدق الظاهري " (ویمكن اعتماد صدق المحكمین نوعا  , 1981 , 104. (

مـن خــالل خبـراءتـم اسـتخراج صـدق التحلیـل اسـتجابات ومالحظـات السـادة الخبــراءوبعـد 

تم قبول الفقرات التي اتفق علیها  اذ ،المقیاس فقرات صالحیةحولخبراءالنسبة المئویة التفاق ال

 ون)ر اذ یشـیر (بلـوم واخـیل بعـض الفقـرات ، وقد تم حذف وتعـد،خبراء ال %) فاكثر من اراء٧٥(

الـى انـه "علـى الباحـث ان یحصــل علـى نسـبة اتفـاق للخبـراء فــي صـالحیة الفقـرات وامكانیـة اجــراء 

(بلـوم "فاكثر من تقدیرات الخبراء في هذا النوع مـن الصـدق %)٧٥التعدیالت بنسبة التقل عن (

) یبین ذلك .٤، والجدول () ١٢٦،  ١٩٨٣، واخرون

  )٤لجدول (ا

المقترحةالرضا عن العملمقیاس فقرات مجاالتعلى  خبراءیبین نسبة اتفاق ال

رقم 

  الفقرة

مجال االمان 

واالستقاللیة في العمل

مجال الحاجات االجتماعیة 

والتعاون في العمل

مجال تقدیر الذات 

واحترام االخرین

مجال الطموح والمثابرة 

في العمل
مجال الفهم والمعرفة

د عد

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

١٠٠  ١٥  %٨٠  ١٢%١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  .١%  

٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤%١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  .٢%  

٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  %٨٠  ١٢  %١٠٠  ١٥  %٦٦  ١٠  .٣%  

٩٣  ١٤  %٨٦  ١٣%١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  .٤%  

٨٦  ١٣  %٥٣  ٨  %٥٣  ٨  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  .٥%  

١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤%١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  %٥٣  ٨  .٦%  

١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %٧٣  ١١  %٨٠  ١٢  %٩٣  ١٤  .٧%  

٩٣  ١٤  %١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٨٠  ١٢  %٨٦  ١٣  .٨%  

١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٨٦  ١٣  %١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  .٩%  

٨٦  ١٣  %٩٣  ١٤%١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %٥٣  ٨  .١٠%  

٨٠  ١٢  %٦٠  ٩%١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  .١١%  

٩٣  ١٤  %٨٦  ١٣  %٨٦  ١٣  %٦٦  ١٠  .١٢%      

١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  %١٠٠  ١٥  .١٣%      

٨٦  ١٣%١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  .١٤%      
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رقم 

  الفقرة

مجال االمان 

واالستقاللیة في العمل

مجال الحاجات االجتماعیة 

والتعاون في العمل

مجال تقدیر الذات 

واحترام االخرین

مجال الطموح والمثابرة 

في العمل
مجال الفهم والمعرفة

د عد

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

عدد 

الخبراء

النسبة 

المئویة

١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٨٠  ١٢  %٨٠  ١٢  .١٥%      

١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٧٣  ١١  %٩٣  ١٤  .١٦%      

٦٦  ١٠  %٩٣  ١٤  %٨٦  ١٣  %٩٣  ١٤  .١٧%      

٨٦  ١٣  %٩٣  ١٤  %٨٠  ١٢  .١٨%          

٩٣  ١٤      %٩٣  ١٤  .١٩%          

٨٦  ١٣  .٢٠%                  

٩٣  ١٤  .٢١%                  

 ٣) فقـرات ، وهـم الفقـرات ذوات االرقـام (١٠انه قـد تـم حـذف () :٤یتبین من الجدول (

) مــن مجــال الحاجــات ١٦لعمــل ، والفقــرة (االمــان واالســتقاللیة فــي ا) مــن مجــال ١٢،  ١٠،  ٦، 

) مــن مجــال تقــدیر الــذات واحتــرام االخــرین ، ٧،  ٥االجتماعیــة والتعــاون فــي العمــل ، والفقــرتین (

) مــــن مجــــال الطمــــوح والمثــــابرة فــــي العمــــل ، اذ حــــذفت جمیعهــــا لعــــدم ١٧،  ١١،  ٥والفقــــرات (

حصولها على نسبة االتفاق المقبولة والمقررة .

، كمــا مبــین فــي  فقــرة) ٧٦( الرضــا عــن العمــلمقیــاس  فقــراتهــذا االجــراء یكــون عــدد وب

والتحلیـــل ، للمقیـــاساجـــراء التجربـــة االســـتطالعیةعملیـــة، تـــم االعتمـــاد علیهـــا فـــي )٣الملحـــق (

.االحصائي للفقرات 

للمقیاسالتجربة االستطالعیة  ٤-٣-٣
من ما لتجنب تاثر المجیب بنمط كل مجالبعد توزیع فقرات المقیاس توزیعا عشوائیا منتظ

تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة ،وبعد اعداد التعلیمـات الخاصـة بـه بصـورتها االولیـةالمجاالت ، 

" تعــــد التجربــــة االســــتطالعیة تــــدریبا علمیــــا للباحــــث للوقــــوف علــــى تدریســــیین ، اذ ) ١٠قوامهــــا (

،  ١٩٩٠ (المنـــدالوي ،بــارات لتفادیهـــا " الســلبیات واالیجابیـــات التـــي تقابلــه اثنـــاء اجـــراء االخت

:ما یاتي االستطالعیة، وكان الغرض من اجراء التجربة )١٠٧

ودرجة استجابتهم لها . فقراتمدى وضوح ال-

التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس .-

االجابة عن التساؤالت واالستفسارات .-

  . فقراتاعداد الصورة النهائیة لل-

.ثونتشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تصادف الباح-

مدى مالءمة بدائل االجابة للمقیاس .-

في االجابة على المقیاس .ختبرماحتساب زمن االجابة والوقت الذي یستغرقه ال-
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،المقیــاس فقــراتي غمــوض حــول اة التجربــة االســتطالعیة عــدم وجــود وقــد اظهــرت نتیجــ

) دقیقــة ، وبمعـــدل٢٠ - ١٠المقیــاس بـــین ( فقـــرات لمحــدد لالجابـــة علــىوقــد بلـــغ معــدل الوقـــت ا

) دقیقة .١٥(

صدق البناء (التحلیل االحصائي للفقرات)  ٥-٣-٣
ویســـمى ایضـــا بصـــدق المفهـــوم او الصـــدق التكـــویني ، ویقصـــد بـــه مـــدى قیـــاس االختبـــار 

او االبعـــاد التـــيلتكــوین فرضـــي او ســـمة معینـــة ، وتـــتلخص طریقـــة ایجــاده فـــي تحدیـــد المجـــاالت 

) ، ویمثـــل ١٣٦-١٣٥،  ٢٠٠٢یتكـــون منهـــا المفهـــوم طبقـــا لنظریـــة معینـــة (الظـــاهر واخـــرون ، 

سیكولوجیة او صفة او خاصیة الیمكـن مالحظتهـا وانمـا یسـتدل علیهـا مـن السـلوكیات البناء سمة

:) ، اذ تم الكشف عن صدق البناء باسلوبین هما٢٧٦،  ٢٠٠٠المرتبطة بها (ملحم ، 

Discrimination(التمییـز للفقـراتصدق المفردة عن طریق حسـاب قـوة ایجاد- Power(:

لمعرفـة " قــدرة االختبــار عملیــة التحلیـل االحصــائي لفقراتــهاجــراءمـن مواصــفات المقیــاس الجیـد 

، فعـة مـن السـمة او القـدرة مـن ناحیـةالمقترح على التفریق بین االفراد الذین یتمتعـون بدرجـة مرت

"وبـــین االفـــراد الـــذین یتمتعـــون بدرجـــة منخفضـــة مـــن نفـــس الســـمة او القـــدرة مـــن ناحیـــة اخـــرى

ـــــرة باســـــتخدام اســـــلوب اذ ، ) ٢٤٤،  ٢٠٠٦، رضـــــوان( ـــــز لكـــــل فق ـــــم ایجـــــاد خاصـــــیة التمیی ت

ذوي الرضــا العــالي ، وذوي ان قـدرة الفقــرة علــى التمییـز بــین االفـرادو المجـوعتین المتضــادتین ، 

من المؤشرات الدالة على صدق المقیاس .الرضا الواطئ ، 

االتســاق الــداخلي بوالــذي یــدعى،والدرجــة الكلیــة للمقیــاسایجــاد قــوة االرتبــاط بــین الفقــرات-

Internal(للمقیـــاس  Consistency( او مـــا یســـمى بصـــدق الفقـــرات  ، " اذ تعـــد هـــذه ،

وتم التاكد من ذلـك مـن ) ، ٣٨٦،  ١٩٩٩الطرائق مؤشرات احصائیة لصدق البناء " (عودة ، 

ان معامـل التمییـز یفیـد فـي معرفـة مـدى الفـروق فـي االداء بـین خالل حساب معامـل التمییـز " 

كــد الباحــث مــن صــدق االختبــار الــداخلي والخــارجي "افــراد فــي الصــفة المقاســة فضــال عــن تاال

الفقــرات باالتســاق الــداخلي بــین المقیــاسفضــال عــن تمتــع، ) ١١٥،  ١٩٩٠(االمــام واخــران ، 

وفیما یاتي وصف السالیب التحلیل االحصائي المستخدمة في التحقق من صدق بناء المقیاس 

.

تینالمتطرفاو تین المتضادتیناسلوب المجموع١-٥-٣-٣
مقیـاس الممیـزة فـي بنـاء فقراتللكشف عن التین المتضادتین تم استخدام اسلوب المجموع

جم العینة المناسبة لتحلیل الفقـرات ، قـام البـاحثون بمراجعـة ادبیـات ولتحدید ح،الرضا عن العمل

،  ١٩٩١البحــوث وبعــض الدراســات الســابقة الخاصــة ببنــاء المقــاییس ، منهــا دراســة (المحمــداوي ،
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) ، و(الغــول وابــو خــریص ، ٤٣،  ٢٠٠١) ، و(الزهیــري ، ٣٠،  ١٩٩٧) ، (الحــاج ســعید ، ٢٣

، ٢٠٠٦، و(الســـــــیاف ، )٧٤، ٢٠٠٥، و(الكـــــــواز ،  )٥٣،  ٢٠٠٥) ، و(طبیـــــــل ، ٦٢، ٢٠٠٣

) فـردا ٣٠لوحظ ان عدد افـراد عینـة التمییـز تباینـت فكانـت () ،٧١،  ٢٠٠٦) ، و(الطائي ، ٥٠

قــانون مطلــق او قاعــدة عامــة تضــبط الحــد االدنــى لعــدد الممتحنــین مــن  دفــاكثر ، اذ انــه " ال یوجــ

على ان تحلیـل الفقـرات یتطلـب عـدد كبیـر نسـبیا اجل اجراء دراسة تحلیل الفقرات  بل هناك اتفاق 

ان  همبعضـاذ یرى من االراء ، عدد   ) ، " وهناك ٢١٠،  ٢٠٠٤من المفحوصین " (النبهان ، 

یـرى الـبعض االخـر ان االجـراء المسـتخدم حجم المجتمع هو الذي یحـدد حجـم العینـة ، فـي حـین

) ، اذ تـم تطبیـق المقیـاس٧٤،  ٢٠٠٥ز ، (الكـوا      في التحلیل هو الذي یحدد حجم العینـة " 

) عضــوا تدریســیا ، ونظــرا ٧٠قوامهــا (التمییــز البــالغ) ، علــى عینــة٣، الملحــق (بصــورته االولیــة

" تقسـیم افـراد العینـة لصغر حجم عینة التمییز الحالیة ، والضفاء الصیغة االحصائیة المناسبة تـم

فتین منهمـــا ، ولتحقیـــق ذلـــك نرتـــب درجـــات الـــى مجمـــوعتین متطـــرفتین او اخـــذ مجمـــوعتین متطـــر 

(من االعلى الى االدنى) ثم نقسمها الى مجموعتین متسـاویتین " (ملحـم ، ترتیبا تنازلیاالممتحنین

ــــار نســــبة (٢٣٦،  ٢٠٠٠ ــــتم اختی ــــدنیا لتمــــثال ٢٧) ، وفــــي العــــادة ی ــــا وال ــــدرجات العلی %) مــــن ال

لـیس بالضـرورة ان تكـون ") الـى انـهخـروناو فقـد اشـار (الزوبعـي  لذلك المجموعتین المتطرفتین ،

ین، العینة كبیرة ، وعنـدها ینصـح المختصـون بتقسـیم العینـة بعـد ترتیـب الـدرجات تنازلیـا الـى نصـف

، والنصـف االخـر یمثـل المجموعـة الـدنیا ، امـا اذا كانـت العینـة كبیـرة االول یمثل المجموعة العلیـا

(الزوبعـي %) مـن الـدرجات الـدنیا " ٢٧علیـا ، و(%) مـن الـدرجات ال٢٧فانه باالمكان اخذ نسبة (

" علــى ترتیــب الممتحنــین تنازلیـا ثــم تحدیــد اعلــى كمــا ویؤكــد (النبهـان)) ،٢٠، ١٩٨١ ،اخـرونو 

) ١٩٦،  ٢٠٠٤%) اذا كان عدد المفحوصین قلیال " (النبهان ، ٥٠%) ، واقل نسبة (٥٠نسبة (

ـــدن٥٠اذ اختیـــرت نســـبة (،  یا لتمـــثال المجمـــوعتین المتطـــرفتین ، وقـــد %) مـــن الـــدرجات العلیـــا وال

اباتهم علـى بعد ان رتبت درجاتهم ترتیبا تنازلیا في ضوء اجتدریسیا) ٣٥تضمنت كل مجموعة (

قیمـــة اختبـــار (ت) المحتســبة الختبـــار داللـــة الفــروق بـــین متوســـطات ت المقیـــاس ، واعتمــد فقــرات

المقیــــاس ، وذلــــك باســــتخدام البرنــــامج  فقــــراتمــــن  فقــــرةاجابــــات المجمــــوعتین العلیــــا والــــدنیا لكــــل 

) علــى Spssبـــ(الحقیبة االحصــائیة للعلــوم االجتماعیــة) والــذي یرمــز لــه بـــ(االحصــائي المعــروف

) یبین ذلك .٥الحاسوب االلي ، والجدول (
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  ) ٥الجدول (

یبین نتائج االختبار التائي لحساب التمییز

داللة الفروقمعامل التمییزقرةالفرقم داللة الفروقمعامل التمییزالفقرةرقم 
غیر معنوي٣٩١.٢٥٢معنوي١٢.٥٣٣
معنوي٤٠٢.٦١غیر معنوي٢٠.٤٣١
معنوي٤١١.٩٣غیر معنوي٣٠.٤٣٦
معنوي٤٢١.٨٢٧معنوي٤٢.٠٣٦
غیر معنوي٤٣١.٤٩١معنوي٥٤.٧٤٢
معنوي٤٤٤.٤٠٧غیر معنوي٦١.٢٠٤
ويمعن٤٥٢.٠٧٥معنوي٧٢.٨٤٥
غیر معنوي٤٦١.١٩٣معنوي٨٢.١٠٤
معنوي٤٧٤.٦٣٦معنوي٩٤.٢٦٧
غیر معنوي٤٨١.٢٩غیر معنوي١٠١.٥٧٢
غیر معنوي٤٩١.٤٨٢معنوي١١٣.٧٥١

غیر معنوي٥٠٠.٣١٦غیر معنوي١٢٠.٢٤٣

معنوي٥١١.٦٩٦معنوي١٣٢.٢٢٧

غیر معنوي٥٢١.٥٤٣معنوي١٤٢.٦٩٥

معنوي٥٣٢.٢٤١ر معنويغی١٥١.٥٦

غیر معنوي٥٤١.٦٢٤معنوي١٦٣.١٨٣

غیر معنوي٥٥٠.٩٥معنوي١٧٢.٤٥١

معنوي٥٦٣.٧٤٦غیر معنوي١٨١.٦١٩
معنوي٥٧٣.٠٥غیر معنوي١٩١.٣١٦

معنوي٥٨١.٧٣٢معنوي٢٠٢.٢٣٤

معنوي٥٩٤.٦٦٦غیر معنوي٢١٠.٣٨

عنويم٦٠٣.٥٣٤غیر معنوي٢٢٠.٧٧٢

معنوي٦١٢.٤٧٧غیر معنوي٢٣٠.٧٤٥

غیر معنوي٦٢٠.٥٨٦غیر معنوي٢٤١.٣٩٣

معنوي٦٣٣.١٤٦معنوي٢٥٢.٠٦

غیر معنوي٦٤١.٢٠٤غیر معنوي٢٦١.١٨٣

معنوي٦٥٣.٥٥٩غیر معنوي٢٧١.٥٩٧

غیر معنوي٦٦٠.٣٣٣معنوي٢٨٣.٤٣٤

معنوي٦٧١.٧٤معنوي٢٩٣.٣

معنوي٦٨٤.١٠٧غیر معنوي٣٠١.٣٠٤

معنوي٦٩٤.٦٤٧معنوي٣١١.٩٨

غیر معنوي٧٠١.٦٣معنوي٣٢٣.٥٩٣

معنوي٧١٢.٣٠٩غیر معنوي٣٣١.١٨٢

معنوي٧٢٣.٠٩٢غیر معنوي٣٤١.٦٢٦

معنوي٧٣٢.٢٧٧معنوي٣٥٣.٧٢

معنوي٧٤٢.٦٠١غیر معنوي٣٦١.٢٣٤

معنوي٧٥١.٦٨١معنوي٣٧٣.٨٥٩

معنوي٧٦٣.٥٩٨غیر معنوي٣٨١.٥٣٦

  ) ١.٦٧١) ، قیمـــة (ت) الجدولیـــة تســـاوي (٦٨)، وامـــام درجـــة (٠.٠٥( معنـــوي عنـــد مســـتوى معنویـــة  *

  ) . ٤٥٦،  ١٩٨٤(الراوي ، 
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، )٤.٧٤٢ – ٠.٢٤٣(المقیـاس تراوحـت بـین  فقـراتان القـیم التائیـة ل:)٥یبین الجـدول (

) ٠.٠٥(وامـام مسـتوى معنویـة، )٦٨ة امام درجة حریـة (وعند الرجوع الى قیمة (ت) الجدولی

ماعــدا ،اثبتــت قــدرة تمییزیــةفقــرة ) ٤٤) ، وفــي ضــوء ذلــك یتضــح ان (١.٦٧١نجــد انهــا تســاوي (

لم تثبت قدرة تمییزیة ، تم االسـتدالل علیهـا مـن خـالل مقارنـة قیمـة (ت) المحتسـبة مـع  فقرة) ٣٢(

الجدولیـــة ، فقـــد تـــم حـــذف ) المتحســـبة اقـــل مـــن قیمـــة (ت) وبمـــا ان قیمـــة (تقیمتهـــا الجدولیـــة ،

ضعیفة التمییز . فقراتال

اسلوب معامل االتساق الداخلي  ٢-٥-٣-٣

تجانسـه الـى الحصـول علـى تقـدیر " یؤدي فحص االتسـاق الـداخلي للمقیـاس ، او معامـل

ن هـذا االسـلوب اذ ا، تم استخراج معامـل االتسـاق ) ، و ٣٥،  ١٩٩٩لصدقه التكویني " (باهي ، 

الــذي یقیســه البعــد الســلوكي نفســه  فقــرةقــیس كــل تبحیــث فقراتــه" یقــدم لنــا مقیاســا متجانســا فــي 

،  ١٩٩٠(كـاظم ، المقیـاس " فقـراتالمقیاس ككل ، فضـال عـن قدرتـه علـى ابـراز التـرابط بـین 

قـرة بالدرجـة الكلیـة فبعد استبعاد الفقرات غیر الممیزة تـم ایجـاد معامـل ارتبـاط درجـة كـل ف) ،١٠١

" بصدق االتساق الداخلي ویسمى،تدریسیا) عضوا٧٠للمقیاس لنفس عینة التمییز البالغة (

یـتم قیاسـه مـن خـالل حسـاب معامـل االرتبـاط بـین المفـردة والمجمـوع الكلـي للمحـاور  اذ مقیاس ،لل

مـــل االرتبـــاط البســـیط ) ، وقـــد تـــم اســـتخدام معا٦٨،  ٢٠٠١" (فرحـــات ، لمقیـــاسالدرجـــة الكلیـــة ل

(بیرســون) لتحقیــق ذلــك ، باســـتخدام البرنــامج االحصــائي المعـــروف بـــ(الحقیبة االحصــائیة للعلـــوم 

ذلك .بین ) ی٦) على الحاسوب االلي ، والجدول (Spssاالجتماعیة) والذي یرمز له بـ (
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  )٦الجدول (

باستخدام أسلوب ن العملالرضا عوالدرجة الكلیة لمقیاس  فقراتیبین معامل االرتباط بین ال

االتساق الداخلي

  داللة الفروقمعامل االرتباط  الفقرةرقم   داللة الفروقمعامل االرتباط  الفقرةرقم 

معنوي٤٤٠.٥٥٨معنوي١٠.٥٢٦

معنوي٤٥٠.٢٩٣معنوي٤٠.٢٦٧

معنوي٤٧٠.٥١٦معنوي٥٠.٥٧٩

معنوي٥١٠.٢٦٦معنوي٧٠.٤١٣

غیر معنوي٥٣٠.١٦٤معنوي٨٠.٤٠

معنوي٥٦٠.٤١٦معنوي٩٠.٥٣٧

معنوي٥٧٠.٤٦معنوي١١٠.٦٢١

معنوي٥٨٠.٣١٧معنوي١٣٠.٢٤٩

معنوي٥٩٠.٦٧٨معنوي١٤٠.٤٧٥

معنوي٦٠٠.٥٨٣معنوي١٦٠.٢٨٨

معنوي٦١٠.٤٢٩معنوي١٧٠.٣٦٧

معنوي٦٣٠.٤٣٩معنوي٢٠٠.٢٥٤

  ويمعن٦٥٠.٣٩معنوي٢٥٠.٤٤٣

معنوي٦٧٠.٣٣٧معنوي٢٨٠.٥٥٦

معنوي٦٨٠.٤٧٣معنوي٢٩٠.٥٨

معنوي٦٩٠.٦٦٣معنوي٣١٠.٤٣٨

معنوي٧١٠.٤٤٢معنوي٣٢٠.٤٤٥

معنوي٧٢٠.٤٤٣معنوي٣٥٠.٥٣١

معنوي٧٣٠.٢٦٨معنوي٣٧٠.٥٦٤

معنوي٧٤٠.٢٢٨معنوي٤٠٠.٥٣

معنوي٧٥٠.٢٢١غیر معنوي٤١٠.١٨١

معنوي٧٦٠.٤٢٦معنوي٤٢٠.٤٥٧

  ) ٠.٢١٤) ، قیمـة (ت) الجدولیـة تسـاوي (٦٨) وامـام درجـة حریـة (٠.٠٥( معنوي عند مسـتوى معنویـة *

  ) .٤٦٣،  ١٩٨٤(الراوي ، 
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المقیـاس والدرجـة الكلیـة للمقیـاس  فقـراتان قـیم معامـل االرتبـاط بـین ) :٦یبین الجدول (

نــد الرجــوع الــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة ) ، وع٠.٦٧٨ – ٠.١٦٤تراوحــت بــین (

 )٠.٢١٤تسـاوي () نجـد ان قیمـة (ر) الجدولیـة٠.٠٥() ، وامام مسـتوى معنویـة٦٨حریة (

.

،تمییزیـةلـم تثبـت قـدرةفقـرتین اثبتت قدرة تمیزیة ، و  فقرة) ٤٢ان ( بینوفي ضوء ذلك یت

ر) المتحسبة مع قیمتها الجدولیة ، وبما ان قیمـة (ر) تم االستدالل علیها من خالل مقارنة قیمة (

وعلى هذا االسـاس ،ضعیفة التمییزفقرات المحتسبة اقل من قیمة (ر) الجدولیة ، فقد تم حذف ال

واســلوب ،التــي تــم حــذفها باســلوب المجموعــات المتطرفــةغیــر الممیــزةالمقیــاس فقــراتفــان عــدد 

.) یبین ذلك٧كال االسلوبین ، والجدول (ب فقرة) ٣٤معامل االتساق الداخلي هي (

  )٧الجدول (

االتساق و المحذوفة بأسلوبي المجموعات المتطرفة (غیر الممیزة) فقراتیبین مجموع واراقام ال

المقیاس  فقرات الداخلي حسب

المقیاسفقرات 
المحذوفة(غیر الممیزة) فقراتال

المتبقیة فقراتال
اسلوب االتساق الداخليبباسلوب المجموعات المتطرفة

)٧٦ - ١ (

  فقرة
١٥،  ١٢ ، ١٠،  ٦ ، ٣ ، ٢ 

، ٢٣،  ٢٢،  ٢١ ، ١٩، ١٨ 

 ،٣٠،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤  ،

٣٩،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣ 

 ،٤٩،  ٤٨،  ٤٦،  ٤٣  ،

٦٢،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٥٠ 

 ،٧٠،  ٦٦،  ٦٤  

١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٥،  ٤،  ١  ٥٣،  ٤١ 

 ،٢٠،  ١٧،  ١٦،  ١٤،  ١٣  ،

٣٢،  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٥  ،

٤٤،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٧،  ٣٥  ،

٥٧،  ٥٦،  ٥١،  ٤٧،  ٤٥  ،

٦٣،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨  ،

٧١،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥  ،

٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢  

  فقرة ٤٢    فقرة ٢     فقرة ٣٢   ٧٦المجموع

مؤلفــا مــن فقراتــهحصــائي لوبهــذا یصــبح المقیــاس بصــورته النهائیــة بعــد عملیــة التحلیــل اال

  . )٤الملحق ( في بینكما م،  فقرة) ٤٢(

ثبات المقیاس  ٦-٣
Gronbach)االنسـجام او االتسـاق فـي النتـائج " " الـى  الثباتیشیر  , 1960 , 126) ،

(عـودة ویعني " الدقة في تقدیر العالمة الحقیقیة للفرد على السمة التي یقیسها االختبـار "         

) ، ولغــرض الحصــول علــى ثبــات المقیــاس اســتخدم البــاحثون الطــرق ١٩٤،  ١٩٩٢، وملكــاوي

االتیة :
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التجزئة النصفیة طریقة ١-٦-٣
وتسـمى بمعامـل التجزئة النصفیة ، باسـلوب الفقـرات الفردیـة والزوجیـة ،طریقة  تستخدما

الفقرات  تحذف ان دبعاستمارة شملت عینة التمییز ، )٧٠(، اذ تم تصحیح ایضاالثبات الداخلي

ات التسلسـالت ذیمثل الفقـرات االولالنصفالى نصفین ،قسمتثم،الممیزة من المقیاس غیر

الزوجیة ، بحیث اصـبح لكـل فـرد درجتـان الفردیة ، والنصف الثاني یمثل الفقرات ذات التسلسالت

(الكـواز ، ا دراسـةقد استخدمت هذه الطریقـة فـي بعـض الدراسـات منهـعلما انه، (فردیة وزوجیة)

درجـاتبـینتم معالجتها احصائیا باستخدام معامل االرتباط البسیط (بیرسـون)و  ) ،٧٦،  ٢٠٠٥

 ان " ، ویشــیر (ابــو حطــب) الــى )٠.٧٢فظهــرت قیمــة (ر) المحتســبة تســاوي (،المقیــاسنصــفي

ختبار فقط االرتباط بین درجات كل من نصفي االختبار یعتبر بمثابة االتساق الداخلي لنصف اال

) ، ولكــي نحصــل علــى تقــدیر غیــر متحیــز ١١٦،  ١٩٩٣ولــیس لالختبــار ككــل " (ابــو حطــب ، 

معامل الثبات الكلي براون) ، اذ بلغت قیمة -لثبات االختبار بكامله تم استخدام معادلة (سبیرمان

) ٠.٧٥" ان معامل الثبـات اذا بلـغ (وهو دال احصائیا مما یدل على ثبات المقیاس ،) ،٠.٨٤(

  ) .١٢٠،  ١٩٨٩واخرون ،  ه(سمار فاعلى فانه یعد ثبات عالي "

طریقة معامل آلفا ٢-٦-٣
وهي الطریقة التي اقترحها (كرونباخ آلفا) لتقـدیر ثبـات االتسـاق الـداخلي لالختبـار عنـدما 

ي فـیتم تصحیح الفقرات بشكل ثنائي ، وان هذه الطریقة " تتمتع بااهمیة خاصة كونها تسـتخدم  ال

ــــارات المقالیــــة والم " وفقــــرات  ،)٢٤٨،  ٢٠٠٤وضــــوعیة"(النبهان ، حســــاب معامــــل ثبــــات االختب

 ١االستبانات التي تتطلب اجابتها االختیار من بین بدائل متعددة ، وتكون درجاتهـا متدرجـة مـن (

  ) .٠.٨٩اذ بلغت قیمة معامل الثبات آلفا () ،١٠٠،  ٢٠٠٦) مثال " (عالم ، ٥الى 

وتصحیحھ  مقیاسالوصف٧-٣
الرضا عن العمل العضاء الهیئة التدریسیة فـي كلیـة واقسـام التربیـة الریاضـیة فـي مقیاس 

، العمـل الرضـا عـنمسـتوى قیـاسیهدف الى تـوفیر اداة قیـاس صـادقة وثابتـة لجامعة الموصل ،

ین فــي ، موزعــة علـى (خمـس) مجـاالت ، كمـا مبـ فقـرة) ٤٢تـالف المقیـاس بصـورته النهائیـة مـن (

مرتبة تنازلیا على مقیاس بدائل خمسةالمقیاس من خالل  فقرات، وتتم االجابة على ) ٨الجدول (

وتكــون االوزان تبعــا لمضــمون الفقــرة ، لیكــرت الخماســي (دائمــا ، غالبــا ، احیانــا ، نــادرا ، ابــدا) ،

لفقـرة السـلبیة بـین ) درجة ، والعكس صحیح بالنسبة ل١-٥الفقرة االیجابیة تعطى لها االوزان بین (
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) درجـة ، امـا الدرجـة الكلیـة الـدنیا ٢١٠وتكون الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هـي () درجة ، ٥-١(

.) درجة٤٢( هيفللمقیاس 

  )٨الجدول (

مقیاس الرضا عن العملمجاالت علىفقرات الیبین توزیع 

المجموعتسلسل الفقراتالمجاالت  ت

ملاالمان واالستقاللیة في الع  .١
٣٠، ٢٦، ٢٥، ١٦، ١٠، ٧، ١ ،

٤٠،  ٣٧،  ٣٥  
١٠  

٢.  
ـــــة والتعـــــاون  الحاجـــــات االجتماعی

في العمل

٣١،  ٢٧،  ٢٤،  ٢١،  ١٩،  ١٧،  ١١،  ٤ 

 ،٤١، ٣٨،  ٣٦،  ٣٣  
١٢  

٤٢٦، ٣٩، ٢٨، ١٤، ٨، ٥تقدیر الذات واحترام االخرین.٣

٣٤٨، ٣٢، ٢٩، ٢٢، ١٥، ٩، ٦، ٢الطموح والمثابرة في العمل.٤

٢٣٦، ٢٠، ١٨، ١٣، ١٢، ٣الفهم والمعرفة.٥

٤٢المجموع الكلي للفقرات

الرضا عن العمللتطبیق النھائي لمقیاس ا  ٤-٣
ودون تحدیـد وقـت ، تدریسـیاعضـوا )٤٥مقیاس على عینـة التطبیـق البالغـة (التم تطبیق 

م كراســات المقیــاس ، وتــم شــرح طریقــة االجابــة علــىثابــت لالجابــة علــى المقیــاس ، وزعــت علــیه

، وتــم التأكیــد امــا كــل فقــرة وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبا)وذلــك بوضــع عالمــة (المقیــاس ،

، علمـا ان االجابـة تكـون علـى كراسـة امانـةالمقیـاس بكـل دقـة و  فقـراتعلیهم لالجابـة علـى جمیـع 

) اسـتمارة ٤٤، اذ تم الحصول على (المختبرین ن المقیاس نفسه ، ثم تم جمع كراسات المقیاس م

المختبــروبهــذا تكــون درجــة ،، وتــم تصــحیحها ، واســتبعدت اســتمارة واحــدة لعــدم الحصــول علیهــا 

.المقیاس جمیعا  فقراتعلى المقیاس هي مجموع درجاته على 

  :ة ائل اإلحصائیالوس ٥-٣
وسط الحسابي متال  -

المنوال-

  ياالنحراف المعیار -

معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون ) -

الدرجة المعیاریة-

(بیرسون) معامل االرتباط البسیط لـ-
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  . )٢٧٢ - ١٠١،  ١٩٩٩ (التكریتي والعبیدي ، ت)اختبار(-

براون)-دلة (سبیرمانامع-

  ) .١٣٨ - ١١٢،  ٢٠٠٦(رضوان ، لحساب الثباتمعامل (الفا)-

Kirkendallسكما) (–6درجة ( - and Others , 1986 , 31. (

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨المتوسط الفرضي (عالوي ، -

  ) .٩٠-٨٨،  ٢٠٠١عمر واخران ، النسبة المئویة (-

عرض النتائج ومناقشتھا   -٤
لرضــا عــن العمــل العضــاء الهیئــة امقیــاس باعــدادمــن خــالل هــذه الدراســة  ونقــام البــاحث

اجـراءات ، وقد تم ذلـك مـن خـالل اقسام التربیة الریاضیة في جامعة الموصلالتدریسیة في كلیة و 

.لبحثا االول من هدفالخاصة ببناء المقیاس ، وبذلك تحقق 

الرضا عن العملعرض نتائج عینة البحث لمقیاس ١-٤
تــم تطبیقــه علــى والــذي  الرضــا عــن العمــل ،مــن صــالحیة مقیــاس ونكــد البــاحثابعــد ان ت

لعینــة البحــث وان التوزیــع طبیعــي (معتــدل) عــن المقیــاسمــة ءتــم التاكــد مــن مال،یــقعینــة التطب

ومنحنى التوزیع الطبیعي (االعتدالي) ، والجـدول ،طریق معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون)

) یبین ذلك .٩(

  )٩( الجدول

معامل االلتواء وسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال و متیبین المتوسط الفرضي وال

الرضا عن العملعینة البحث في مقیاس  تالجابا

العینةالمقیاس
وحدة 

القیاس

وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

طبیعي*١٦٣.٤٣١٢.٣١٥٩٠.٣٦درجة٤٤الرضا عن العمل

،  ١٩٨٠)(االطرقجـــي ، ١+وقـــع معامـــل االلتـــواء بـــین (للعینـــة اذا ةمالئمـــختبـــاراتالیعـــد االلتـــواء طبیعیـــا ، وا*

٢٠٦-٢٠٤. (   
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عینة البحثالرضا عن العمل لدىالتعرف إلى مستوىعرض نتائج ٣-٤
عینــة البحــث ، قــام البــاحثون بایجــاد المتوســط عنــد الرضــا عــن العمــلالجــل تقــویم مســتوى 

وسوف یصنف الرضـا الـى رضـا ایجـابي الفرضي للمقیاس ، ومقارنته بالمتوسط الحسابي لدیهم ،

، ورضــا ســلبي ، علــى اســاس ان متوســط العینــة الــذي یفــوق المتوســط الفرضــي للمقیــاس بصــورة 

معنویة هو رضا ایجابي ، فیما تمثل القیمة غیر المعنویة رضا ضمن حـدود المتوسـط الفرضـي ، 

اما القیم االدنى من المتوسط الفرضي فتمثل رضا سلبي ، وكما یاتي :

  )١٠الجدول (

عینة البحث بمقیاس  الرضا والمتوسط الفرضي المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريیبین

عن العمل

العینةالمقیاس
وحدة 

القیاس

وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

طبیعي*  ٠.٣٦*٢٠.٢  ١٢٦  ١٦٣.٤٣١٢.٣  ٤٤الرضا عن العمل

الراوي ، ( )١.٦٨٤) ، قیمة (ت) الجدولیة = (٤٣) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( ي عند مستوى معنویة معنو *

٤٥٦،  ١٩٨٤ . (  

علـى فقـرات  عینـة البحـثان قیمـة المتوسـط الحسـابي الجابـات ) :٥یتبین من الجـدول (

، وعنــد اختبــار  )١٢.٣) ، وبــانحراف معیــاري قــدره (١٦٣.٤٣قــد بلــغ (الرضــا عــن العمــل مقیــاس 

) ، ١٢٦) البـــالغ (*معنویـــة الفـــروق بـــین متوســـط درجـــات العینـــة ، والمتوســـط الفرضـــي للمقیـــاس(

) ، عند مسـتوى معنویـة ٢٠.٢وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة بلغت قیمة (ت) المحتسبة (

 )الفـــرق  ) ، ممـــا یـــدل علـــى ان١.٦٨٤، وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة البالغـــة ( )٠.٠٥

التربیـة واقسـامفـي كلیـةاعضاء الهیئـة التدریسـیةیدل على ان معنوي لصالح عینة البحث ، وهذا

ایجـابي قـد یعطـیهم رضا عن العملبمستوى  ونتمتعیبصورة عامة في جامعة الموصلالریاضیة

.العمل الوظیفي الدافع لالداء والعطاء في

علیـــه علـــى وفـــق مقیـــاس اإلجابـــةوتكـــون فقـــرة ، )٤٢یتكـــون مـــن (لمقیـــاسا :مقیـــاس) المتوســـط الفرضـــي لل*(

÷عـدد الفقــرات ×  ) ، وبمـا ان المتوسـط الفرضــي = مجمـوع اوزان البـدائل١، ٢، ٣، ٤، ٥( التـدرجخماسـي

  ) ١٤٦،  ١٩٩٨(عالوي ، عدد البدائل 

درجة . ١٢٦ = ٥ ÷ ٤٢ × ١+٢+٣+٤+٥وسط الفرضي = المت

اذ ان هناك العدید من الدراسات والبحوث فـي مجـاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي للتقـویم 

) ، ٣٦ -٣٤،  ١٩٩٨) ، (الزغبـــــــــــي ، ٥٥،  ١٩٩٧) ، (الشـــــــــــیخو ، ١٣٩-١٣٨،  ١٩٨٩منهـــــــــــا (عـــــــــــودة ، 

  ) .٨٩ -٨٥،  ٢٠٠٦) ، (الطائي ، ٤٩،  ٢٠٠٤) ، (النعمة ، ٥٣،  ٢٠٠٢(االشریفي ، 
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٢-٤�ν έϋѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎΟέΩѧϟ�ϊ ѧο ϭϭ�ΕΎϳϭΗγϣϟة ل�Ι ѧΣΑϟ�Δѧϧϳϋ�ΞΎѧΗϧ�ϲѧϓ�α ΎѧϳϘϣ
الرضا عن العمل

ونتیجـــة لعـــدم وضـــوح الرؤیـــا مـــن خـــالل الـــدرجات الخـــام قـــام ،اســـتكماال الهـــداف البحـــث

" اذ تســاعد هــذه ، لغــرض تقویمهــا ،لعینــة البحــثدرجــات معیاریــة و مســتویات بوضــع ونالبــاحث

ا یجعلها اكثر موضـوعیة فـي اثنـاء المستویات في تفسیرالدرجات الخام وتعطیها معنى له داللة مم

، وكما یاتي : )١٠٢ ، ١٩٩٧استخدامها في عملیة التقویم " (الجوادي ، 

  ) ١١الجدول (

الرضا والنسبة المئویة لعینة البحث في مقیاس تدریسیینیبین المستویات المعیاریة وعدد ال

عن العمل

المئویةالنسبةتدریسیینعدد الالمستوى المعیاريالدرجة الخام

%٢٤.٥جید جدافاكثر١٨٩

%٥١١.٤جید١٨٨-١٧٦

%١٤٣١.٨متوسط١٧٥-١٦٤

%١٤٣١.٨مقبول١٦٣-١٥٢

%٩٢٠.٥ضعیف١٥١-١٣٩

صفر%-ضعیف جدافاقل١٣٨

%١٢.٣٤٤١٠٠ع =١٦٣.٤٣َس =

بین ما یاتي :ت )١١( الجدولومن 

%) ، امـــا ٤.٥) تكـــرار ، وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها (٢لـــى (حصـــل المســـتوى (جیـــد جـــدا) ع

%) ، وحصــــل ١١.٤) تكــــرار ، وبنســــبة مئویــــة مقــــدارها (٥المســــتوى (جیــــد) فقــــد حصــــل علــــى (

%) ، بینما حصـل المسـتوى ٣١.٨) تكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها (١٤المستوى (متوسط) على (

%) ، وحصـــل المســـتوى (ضـــعیف) ٣١.٨) تكـــرار ، وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها (١٤(مقبـــول) علـــى (

حصل المستوى (ضـعیف جـدا ) لم ی%) ، واخیرا ٢٠.٥) تكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها (٩على (

) ٤٤%) ، وذلـك مـن مجمـوع العینـة المتكونـة مـن (صفرتكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها ( ايعلى 

  %) .١٠٠یمثلون النسبة المئویة (و  عضوا تدریسیا ،
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)١٢الجدول (
لعینة البحثسكما)  – 6ودرجة (الدرجات الخام والدرجات المعیاریة یبین

ت
الدرجة 

الخام
الدرجة 
المعیاریة

درجة
سكما) – 6(

ت
الدرجة 

الخام
الدرجة 
المعیاریة

درجة
سكما) – 6(

٠.٠٣٤٩٤٩-١٢٠٠٢.٩٧٣١١٠٠٣٨١٦٣
٠.١١٦٢٤٨-٢١٩٩٢.٨٩١٨٩٨٣٩١٦٢
٠.١٩٧٥٤٧-٣١٩٨٢.٨١٠٥٩٧٤٠١٦١
٤٥  ٠.٢٧٨٨-١٩٧٢.٧٢٩٢٩٥٤١١٦٠  ٤  
٤٤  ٠.٣٦٠١-١٩٦٢.٦٤٧٩٩٤٤٢١٥٩  ٥  
٠.٤٤١٤٤٣-١٩٥٢.٥٦٦٦٩٣٤٣١٥٨  ٦
٠.٥٢٢٧٤١-١٥٧  ٤٤  ٧١٩٤٢.٤٨٥٣٩١
٠.٦٠٤٤٠-١٥٦  ٤٥  ٨١٩٣٢.٤٠٤٩٠
٠.٦٨٥٣٣٩-١٥٥  ٤٦  ٩١٩٢٢.٣٢٢٧٨٩

٠.٧٦٦٦٣٧-١٠١٩١٢.٢٤١٤٨٧٤٧١٥٤
٠.٨٤٧٩٣٦-١١١٩٠٢.١٦٠١٨٦٤٨١٥٣
٠.٩٢٩٢٣٥-١٢١٨٩٢.٠٧٨٨٨٥٤٩١٥٢
١.٠١٠٥٣٣-١٣١٨٨١.٩٩٧٥٨٣٥٠١٥١
٠.١٠٩١٨٣٢-١٤١٨٧١.٩١٦٢٨٢٥١١٥٠
١.١٧٣١٣٠-١٥١٨٦١.٨٣٤٩٨١٥٢١٤٩
١.٢٥٤٤٢٩-١٦١٨٥١.٧٥٣٦٧٩٥٣١٤٨
١.٣٣٥٧٢٨-١٤٧  ٥٤  ١٧١٨٤١.٦٧٢٣٧٨
١.٤١٧٢٦-١٤٦  ٥٥  ١٨١٨٣١.٥٩١٧٧
١.٤٩٨٣٢٥-١٤٥  ٥٦  ١٩١٨٢١.٥٠٩٧٧٥
١.٥٧٩٦٢٤-٢٠١٨١١.٤٢٨٤٧٤٥٧١٤٤
١.٦٦٠٩٢٢-٢١١٨٠١.٣٤٧١٧٢٥٨١٤٣
١.٧٤٢٢٢١-٢٢١٧٩١.٢٦٥٨٧١٥٩١٤٢
١.٨٢٣٥٢٠-٢٣١٧٨١.١٨٤٥٧٠٦٠١٤١
١.٩٠٤٨١٨-٢٤١٧٧١.١٠٣٢٦٨٦١١٤٠
١.٩٨٦١١٧-٢٥١٧٦١.٠٢١٩٦٧٦٢١٣٩
٢.٠٦٧٤١٦-٦٣١٣٨  ٦٦  ٢٦١٧٥٠.٩٤٠٦
٢.٢٣١٣-١٣٦  ٦٤  ٦٤  ٢٧١٧٤٠.٨٥٩٣
٢.٣١١٣١١-١٣٥  ٦٥  ٢٨١٧٣٠.٧٧٨٦٣
٢.٣٩٢٦١٠-١٣٤  ٦٦  ٢٩١٧٢٠.٦٩٦٧٦٢
٢.٤٧٣٩٩-٣٠١٧١٠.٦١٥٤٦٠٦٧١٣٣
٢.٥٥٥٢٧-٣١١٧٠٠.٥٣٤١٥٩٦٨١٣٢
٦  ٢.٦٣٦٥-٦٩١٣١  ٣٢١٦٩٠.٤٥٢٨٥٨  
٥  ٢.٧١٧٨-٧٠١٣٠  ٥٦  ٣٣١٦٨٠.٣٧١٥  
٢.٧٩٩١٣-٧١١٢٩  ٥٥  ٣٤١٦٧٠.٢٩٠٢
٢.٨٨٠٤٢-٣٥١٦٦٠.٢٠٨٩٥٠٧٢١٢٨
٢.٩٦١٧١-٣٦١٦٥٠.١٢٧٦٥٢٧٣١٢٧
صفر٣-٣٧١٦٤٠.٠٤٦٣٥١٧٤١٢٦

١٢.٣ع = ١٦٣.٤٣َس =
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االستنتاجات والتوصیات   -٥
نتاجاتاالست١-٥

تي :اما ی ونمن خالل ما تم عرضه لنتائج البحث الحالي استنتج الباحث

الرضا عن العمل العضاء الهیئة التدریسیة في كلیة واقسـام التربیـة مقیاس عدادتم التوصل ال-

الریاضیة في جامعة الموصل .

بصـورة عامـة امعـة الموصـل اعضاء الهیئة التدریسـیة فـي كلیـة واقسـام التربیـة الریاضـیة فـي ج-

.العمل الوظیفي قد یعطیهم الدافع لالداء والعطاء فيایجابيرضا یتمتعون بمستوى 

.ضا عن العملر ال قیاسبمتم التوصل لمستویات ودرجات معیاریة لعینة البحث -

التوصیات٢-٥
همة في المجتمع .نواة م ماالهتمام بتدریسي التربیة الریاضة في جامعة الموصل باعتباره-

العمـــل علـــى تنشـــیط عملیـــة البحـــث العلمـــي فـــي مجـــاالت الرضـــا الـــوظیفي ، وانعكاســـاته علـــى -

مجمل العمل ودرجة الرضا عنه ، والهدف من ذلك خلق االنسان العملي الناجح ، والمحافظـة 

علیة ، وتحسین ادائه الفني وتطویر ادائه العملي الوظیفي .

لمـــؤثرة فـــي الرضـــا ستســـاعد علـــى رفـــع مســـتوى الرضـــا عـــن العمـــل ، معرفـــة بعـــض العوامـــل ا-

والهدف من ذلك هو تحقیـق اقصـى درجـة مناسـبة مـن الرضـا للفـرد ضـمن مـا یتیحـه لـه العمـل 

فـــي كلیـــة واقســـام التربیـــة الریاضـــیة ، وكــــذلك فـــي بـــاقي كلیـــات الجامعـــة ، او فـــي مؤسســــات 

المجتمع .
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المصـادر
.بة االنجلو المصریة ، القاهرة، مكت ٣لتقویم النفسي ، ط) : ا١٩٩٣ابو حطب ، واخران (.١

) : الفــــروق الفردیــــة وتطبیقاتهــــا ١٩٨٩ابــــو عــــالم ، رجــــاء محمــــد وشــــریف ، نادیــــة محمــــود (.٢

، دار العلم للطباعة والنشر ، الكویت . ٢التربویة ، ط

ـــنفس التربـــوي ، دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٩١االزیرجـــاوي ، فاضـــل محســـن (.٣ ـــم ال ) : اســـس عل

والنشر ، جامعة الموصل .

) : تــاثیر االســالیب القیادیــة لرؤســاء اندیــة ٢٠٠٢االشــریفي ، ریــاض احمــد اســماعیل یحیــى (.٤

اطروحــة دكتــوراه الدرجــة االولــى الریاضــیة فــي االلتــزام التنظیمــي العضــاء هیئاتهــا االداریــة ، 

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار  ١) : الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق االحصــائیة ، ط١٩٨٠علــي ( االطرقجــي ، محمــد.٥

الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت .

) : التقـویم والقیـاس ، دار الحكمـة للطباعـة والنشـر ١٩٩٠االمام ، مصطفى محمود واخـران (.٦

، بغداد .

ـــة ١٩٨٣بـــدر ، حامـــد (.٧ ـــة التـــدریس والعـــاملین بكلی التجـــارة ) : الرضـــا الـــوظیفي العضـــاء هیئ

) ، السـنة ٣واالقتصـاد والعلـوم السیاسـیة بجامعـة الكویـت ، مجلـة العلـوم االجتماعیـة ، العـدد (

)١١. (  

) : تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد ١٩٨٣بلــوم ، بنیــامین واخــرون (.٨

امین المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة .

) : التطبیقــات االحصــائیة فــي ١٩٩٩بیــدي ، حســن محمــد عبــد (التكریتــي ، ودیــع یاســین والع.٩

بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : الرضا عن مهنة التربیـة الریاضـیة ٢٠٠٠التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، نغم محمود (.١٠

عـة الموصـل ، بحـث منشـور وعالقته بمستوى الطموح لدى مـدربي االلعـاب الریاضـیة فـي جام

التربیــة الریاضـــیة ، ) ، كلیــة ١٨) ، العــدد (٦فــي مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضـــیة ، المجلــد (

.جامعة الموصل

) : القیــاس والتقــویم فــي علــم الــنفس والتربیــة ، ١٩٨٩ثورنــدایك ، روبــرت وهــیجن ، الیزابیــث (.١١

الكتاب االردني ، عمان .ترجمة عبد اهللا زید الكیالني وعبد الرحمن عدس ، مركز

) : االشراف مـدخل علـم السـلوك التطبیقـي الدراة النـاس ، ترجمـة ولیـد ١٩٨٩جراي ، جیري (.١٢

عبد اللطیف هوانه ، مطابع معهد االدارة العامة ، الریاض .
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) : بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ١٩٩٧الجـــوادي ، عبـــد الكـــریم قاســـم (.١٣

تربیة الریاضیة جامعة الموصل ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة لطالب كلیة ال

الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : اتجاهات طالب كلیة التربیة الریاضـیة نحـو مـادة ١٩٩٧الحاج سعید ، زیاد طارق حامد (.١٤

تیر المصــارعة وعالقتهــا بفــن االداء وبعــض القــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة ، رســالة ماجســ

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

، قیــاس واالحصــاء فــي المجــال الریاضــي) : االختبــارات وال٢٠٠٤، علــي ســلوم جــواد (الحكــیم.١٥

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة القادسیة ، دار الطیف للطباعة ، القادسیة . 

، دار الصـــفا للنشـــر والتوزیـــع ،  ١نظیمـــي ، ط) : الســـلوك الت٢٠٠٢حمـــود ، خضـــیر كـــاظم (.١٦

عمان .

) : السلوك التنظیمي ، دار الجامعات المصریة ، االسكندریة . ١٩٧٤الحناوي ، محمد (.١٧

ســالیب معالجــة الصــراع التنظیمــي مــن) : ا٢٠٠٥الحیــالي ، عبــد القــادر محمــود قــادر علــي (.١٨

العـــراق ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر قبـــل المـــالك االداري والتـــدربي فـــي المنظمـــات الریاضـــیة فـــي 

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : بنـــاء مقیــــاس للكفایــــات القیادیــــة ٢٠٠٢ذنـــون ، راشــــد حمــــدون والعراقـــي ، نجــــم عبــــد اهللا (.١٩

) ، العــدد ٨للمشــرف الریاضــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة ، المجلــد (

الریاضیة ، جامعة الموصل .) : كلیة التربیة ٣١(

) : المـدخل الـى االحصـاء ، مدیریـة مطبعـة الجامعـة ، جامعـة ١٩٨٤الراوي ، خاشـع محمـد (.٢٠

الموصل .

) : المناخ التنظیمي واثره في الرضـا الـوظیفي دراسـة تطبیقیـة ١٩٩٨الربیعي ، نادیة صادق (.٢١

رة واالقتصـــاد ، جامعـــة فـــي دیـــوان وزارة الصـــحة ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیـــة االدا

بغداد .

المــدخل الــى القیــاس فـي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ) : ٢٠٠٦رضـوان ، محمــد نصــر الـدین (.٢٢

، مركز الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة . ١ط

، عمان . ١) : المرشد النفسي التربوي مسؤولیاته وواجباته ، ط١٩٩٦الزبون ، سلیم (.٢٣

ــــائز (.٢٤ ــــي ، ف ــــة المســــاهمة العامــــة ) : مســــتوى١٩٩٨الزغب رضــــا الشــــركات الصــــناعیة االردنی

واهتماماتهــا تجــاه تســویق منتجاتهــا خــارج االردن ، بحــث منشــور فــي مجلــة ابحــاث الیرمــوك ، 

) ١٤سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد (

  ن .) ، جامعة الیرموك ، اربد ، االرد٢، العدد (
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) : بنـاء مقیـاس للتصـرف الخططـي للمهـارات ٢٠٠١الزهیري ، سـبهان محمـود احمـد شـهاب (.٢٥

المفتوحة والمغلقة بـالتنس وعالقتـه بالـذكاء وعـدد مـن مظـاهر االنتبـاه ، اطروحـة دكتـوراه غیـر 

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

االختبارات والمقاییس النفسیة ، دار الكتب  ) :١٩٨١الزوبعي ، عبد الجلیل ابراهیم واخرون (.٢٦

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

، مكتبــة دار  ٢)  : مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط١٩٨٩ســماره ، عزیــز واخــرون (.٢٧

الفكر للثقافة والنشر والتوزیع ، عمان .

رضا عن العمل لدى ) : السلوك القیادي وعالقته بال٢٠٠٦السیاف ، نقي حمزة جاسم عبدو (.٢٨

مدرســي التربیــة الریاضــیة فــي مدینــة الموصــل ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة 

الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : معجـــم مصـــطلحات االدارة العامـــة ، دار النشـــر ، مؤسســـة ١٩٩٨شـــهاب ، ابـــراهیم بـــدر (.٢٩

، بیروت ، عمان . ١٠الرسالة ، ط

) : الســــمات الشخصــــیة لمــــدربي المنتخبــــات الوطنیــــة ١٩٩٧الشــــیخو ، جالــــد فیصــــل حامــــد (.٣٠

اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة العراقیة وعالقتها بنمط القیادة في اتخاذ القـرار ، 

الریاضیة ، جامعة الموصل .

، الـدار ١)  : مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة ، ط٢٠٠٢الظـاهر ، زكریـا محمـد واخـرون (.٣١

لدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان .العلمیة وا

ـــي اوحیـــد (.٣٢ ـــة فـــي ضـــوء الرضـــا ٢٠٠٦الطـــائي ، بثینـــة حســـین عل ) : تقـــویم المهـــارات القیادی

الـــوظیفي لـــدى اعضـــاء الهیئـــات االداریـــة والمـــدربین فـــي اندیـــة المنطقـــة الشـــمالیة ، اطروحـــة 

ة ، جامعة الموصل .دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضی

الخططــــي فــــي الثلــــث التفكیــــر اختبــــاربنــــاء) : ٢٠٠٥طبیــــل ، علــــي حســــین محمــــد احمــــد (.٣٣

منشـورة ،رسالة ماجستیر غیر، الدرجة الممتازة بكرة القدملالعبيوعالقته بالذكاء الهجومي 

، جامعة الموصل .الریاضیةالتربیةكلیة

عاینـة االحصـائیة ، دار الشـروق للنشـر ، ) : اساسیات الم٢٠٠١طشطوش ، سلیمان محمد (.٣٤

عمان .

) : ادارة القوى العاملة ، الدار الجامعیة .١٩٨٦عاشور ، احمد صقر (.٣٥

) : بناء مقیـاس للتكیـف االجتمـاعي اطلبـة المرحلـة االعدادیـة ١٩٧٨عبد اهللا ، فیصل نواف (.٣٦

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

) : اتجاهـــات فــي زیــادة دافعیـــة العنصــر البشــري فـــي مجــال العمـــل ، ١٩٨٦علــي (عســكر ، .٣٧

  ) .٢٦) ، السنة (٥٢مجلة االدارة العامة ، العدد (
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، دار  ١) : االختبارات والمقاییس التربویة والنفسیة ، ط٢٠٠٦عالم ، صالح الدین محمود (.٣٨

الفكر للنشر والتوزیع ، االردن ، عمان .

، دار المعارف للطباعة  ٣) : مدخل علم النفس الریاضي ، ط١٩٩٨عالوي ، محمد حسن (.٣٩

والنشر ، القاهرة .

ـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ط٢٠٠١عمـــر ، واخـــران (.٤٠ ، دار  ٢) : االحصـــاء التعلیمـــي فـــي التربی

الفكر العربي ، القاهرة .

جلــة ) : الرضــا عــن الــوظیفي لــدى العــاملین فــي الجامعــة االردنیــة ، م١٩٩٥العمــري ، بســام (.٤١

) ، عمان٥) ، العدد (٢٢دراسات العلوم االنسانیة ، المجلد (

، دار  ٢) : الســلوك التنظیمــي فــي منظمــات االعمــال ، ط٢٠٠٤العمیــان ، محمــود ســلیمان (.٤٢

وائل للنشر ، عمان .

اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو االمتحانـــات المدرســـیة والعوامـــل  ) :١٩٨٩عـــودة ، احمـــد ســـلیمان (.٤٣

نشور في مجلة ابحاث الیرموك ، سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، المؤثرة فیها ، بحث م

) ، جامعـة الیرمـوك ، اربـد ، ٤) ، العـدد (٥عمادة البحث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد (

  االردن .

) : القیـاس والتقـویم فـي العملیـة التدریسـییة ، جامعـة الیرمـوك ، ١٩٩٩عودة ، احمد سلیمان (.٤٤

عمان .

) : اساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي ١٩٩٢، احمـــد ســـلیمان وملكـــاوي ، فتحـــي حســـین ( عـــودة.٤٥

، مكتبة الكتاني للتوزیع ، االردن . ١التربیة والعلوم االنسانیة ، ط

) : دلیل البحث العلمي ، دار الفكـر العربـي للطباعـة ١٩٩٩عویس ، خیر الدین علي احمد (.٤٦

والنشر ، القاهرة .

التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي ، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة ،  ) :١٩٨٥الغریـــب ، رمزیـــة (.٤٧

  القاهرة .

) : الرضــا الـوظیفي واثــره فــي الصـراع فــي المؤسســات ١٩٩٨، حســن احمـد فرحــات ( يیـر الغر .٤٨

المصرفیة ، دراسـة تطبیقیـة فـي مصـرف الرافـدین ، اطروحـة دبلـوم عـالي غیـر منشـورة ، كلیـة 

.االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد

) : العوامـــل المـــؤثرة فـــي مســـتوى رضـــا معلمـــي ومعلمـــات ١٩٨٨، محمـــد ابـــراهیم ( تیـــواالغز .٤٩

  .)٣٤د الجامعات العربیة ، العدد (، مجلة اتحااعیات في محافظة الكرك عن مهنتهماالجتم

) : الرضــــا الـــوظیفي وعالقتــــه ٢٠٠٣الغـــول ، كمــــال علـــي وابــــو خـــریص ، خدیجــــة یوســـف (.٥٠

لمــي التربیــة البدنیـــة بــبعض المــدارس االعدادیــة والثانویــة ، مجلـــة بالكفــاءة التدریســیة لــدى مع



احمد حازم وآخران

٣٠٨

، جامعة السابع من ابریـل )، كلیة التربیة البدنیة١بیة البدنیة والریاضة الجماهیریة، العدد (التر 

.

) : القیاس النفسي ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة .١٩٨٠فرج ، صفوت (.٥١

، مركــز الكتــاب للنشــر ،  ١یــاس المعرفــي الریاضــي ، ط) : الق٢٠٠١فرحــات ، لیلــى الســید (.٥٢

  القاهرة .

) : الســـــلوك التنظیمـــــي دراســـــة للســـــلوك االنســـــاني الفـــــردي ٢٠٠٠القریـــــوتي ، محمـــــد قاســـــم (.٥٣

، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان . ٣والجماعي في المنظمات المختلفة ، ط

ت لدى طلبة المرحلـة االعدادیـة ) : بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذا١٩٩٠كاظم ، علي مهدي (.٥٤

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة االولى ، جامعة بغداد .

) : مقاومة التغییر التنظیمي في ضـوء القـیم االداریـة فـي ٢٠٠٥الكواز ، عدي غانم محمود (.٥٥

لتربیـة االندیة الریاضـیة للمنطقـة الشـمالیة فـي العـراق ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة ا

الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : العالقــة بــین تحقیــق الــذات واتجاهــات المرشـــد ١٩٩١المحمــداوي ، حســن ابــراهیم حســن (.٥٦

التربوي نحو مهنته ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد .

دار المسـیرة ،  ١) : القیاس والتقویم في التربیة وعلم الـنفس ، ط٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد (.٥٧

للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا .

) : االسـس التدریبیــة لفعالیـة العــاب القـوى ، مطــابع ١٩٩٠المنـدالوي ، قاســم حسـن واخــرون (.٥٨

التعلیم العالي ، بغداد .

) : بحــوث فــي علــم الــنفس التربــوي ، مكتبــة الخــانجي ، ١٩٨١عبــد اهللا عبــد الحــي (موســى ،.٥٩

  القاهرة .

) : اساســـیات القیـــاس والتقـــویم فـــي العلـــوم الســـلوكیة ، دار الشـــروق ٢٠٠٤النبهـــان ، موســـى (.٦٠

للنشر والتوزیع ، عمان .

) : تقــویم اداء روســاء االندیــة الریاضــیة العراقیــة فــي ضــوء ٢٠٠٤النعمــة ، ولیــد خالــد همــام (.٦١

اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، الكفایات االداریة من وجهة نظـر اعضـاء الهیئـات االداریـة ، 

یة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .كل

) : بنـــاء مقیـــاس لتقیـــیم عمـــل الطـــب الریاضـــي مـــن ٢٠٠٥النعیمـــي ، ضـــرغام جاســـم محمـــد (.٦٢

وجهة نظر االطباء المتخصصین ، بحث منشور في مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد 

) : كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .٤٢) ، العدد (١٢(

) : تحقیق الذات وعالقته ببعض المتغیـرات ، رسـالة ٢٠٠٠، بشرى عثمان احمد ( يندالنقشب.٦٣

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب، جامعة بغداد . 



…إعداد مقیاس الرضا عن العمل ألعضاء الهیئات التدریسیة 

٣٠٩

) : الرضـا الـوظیفي وعالقتـه بـاداء العـاملین فـي ١٩٩٩الهنداوي ، سوسن عبد االمیر وناس (.٦٤

غیــــر منشــــورة ، كلیــــة االدارة جامعــــة بغــــداد (دراســــة تحلیلیــــة تشخیصــــیة) ، رســــالة ماجســــتیر 

واالقتصاد ، جامعة بغداد .
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