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أدائهم ة وعالقته  اض ة والر ة البدن في ألساتذة التر الرضا الوظ
ات عض الثانو ة في  اض ة والر ة البدن على أساتذة التر حث مسحي أجر

ات  سمسیلت، تلمسان(وال )مستغانم، ت
شعالل عبد المجید: األستاذ

ال لف  دروسأستاذ مساعد م
ة  اض ة والر ة البدن - مستغانم–معهد التر

ة  شرة واالجتماع ة ال التنم ونها األداة الفعالة لتحقی ة،  ة وجماع مفهومها الحدیث ضرورة فرد ة  التر
نت من استثمارها  را تم قة م ت هذه الحق أن الشعوب التي أدر ة، لذلك نالح في مواردها واالقتصاد

شرة وتنش قة تعاني التخلف ال قیت الشعوب التي لم تدرك هذه الحق ة، وفي حین  مؤسساتها اإلنتاج
یتناول  زت على أساس وعي ترو نهضة لن تقوم لها قائمة إال إذا تر ع مظاهره ألن أ في جم

س في العمل ه هو األستاذ ألنه العنصر الرئ ع صفوفه وفئاته، وأول ما یجب االهتمام  ة المجتمع في جم
ه یتوقف نجاحها أو فشلها ة، وعل )10، ص1987جورج شهالء وآخرون، . (الترو

ة النشء  ساهم في تر انة حتى  ة هذا العنصر المهم في أرفع م وم اسات الح لذا یجب أن تضع الس
ة، إن  ة واقتصاد ة واجتماع أت له ظروف نفس له هذا المراد إال إذا ته ذلك یثبت ذاته ولن یتحق و

اره یتناول مشاعر اإلنسان موض اعت ع التي تدرس هذه الجوانب  في من أهم المواض وع الرضا الوظ
ه طة  ة المح ه والبیئة الماد یؤد ). 59، ص1995ناصر دمحم العدیلي، . (العامل إزاء مؤثرات العمل الذ

فرع مستقل عن علم ال في منذ ظهور علم النفس الصناعي  نفس العام، وقد ظهر مفهوم الرضا الوظ
في  ة إلى أن الرضا الوظ عه حیث توصلت مدرسة العالقات اإلنسان األداء من أهم مواض انت عالقته  و
ار الرضا متغیرا مستقال  عد إلى اعت ما  متغیر سببي واألداء متغیر ناتج، وتذهب الدراسات التي أجرت ف

ع یتأثر  انا أخر عا أح انا یؤثر في األداء ومتغیرا تا األجر واألداء، العدید من أح وامل عدیدة 
دراسة  عد ذلك  مون المحاوالت ظهرت  أن 1958March & Simonمارش وس التي استنتجت 

أدائهم ین مستو حصلون علیها و ).56ناصر دمحم العدیلي، ص. (األفراد ال یرطون بین العوائد التي 
یت قام  رو م الدراسات1955في سنة براینیلد و في بتقو التي أجرت حول العالقة بین الرضا الوظ

انت  ده نتائج معظم الدراسات، و ة بین الرضا واألداء لم تؤ واألداء فوجدا أن االفتراض بوجود عالقة نسب
ة ونظرات مدرسة العالقات اإلنسان اد ة لم ، 1979أحمد صقر عاشور، . (هذه النتیجة ضرة قاس

)67ص
وترأغلبها اتفقت على وجود عالقة بین الرضا واألداء، خاصة دراسة أما الدراسات الحدیثة في  لولر و

عتمد على رضا العامل رفعت، .(اللذان توصال إلى أن استمرار األداء  اسر والفاعور ، 1985العدوان 
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في ). 249-225ص ورة آنفا تخص مجتمعا یختلف عن المجتمع الجزائر انت الدراسات المذ وٕاذا 
حثنا خصائصه النف ، ف یختلف عن القطاع الترو ة، وتخص عالم اإلنتاج الصناعي الذ ة واالجتماع س

ة نظرا لدور األساتذة  ة والراض ة البدن في وأداء أساتذة التر حاول دراسة العالقة بین الرضا الوظ هذا 
ه، ولنجاح دراستن اته على سلو ات ح اس ظروف ومتطل ال وانع ة األج ة وتر مها في ترق ا قمنا بتقس

في واألداء، وأستاذ : إلى قسمین نقسم بدوره إلى أرعة فصول نتطرق فیها إلى الرضا الوظ و قسم نظر
قي عرض ومناقشة  ة، ثم الدراسات المشابهة على التوالي، ونتناول في القسم التطب ة والراض ة البدن التر

ات ةالنتائج ثم نختم دراستنا بنتائج الدراسة والتوص حوصلة نهائ ة  .التي نراها مناس
ل ما وظف من شرو أن  ، لكن نالح ات ضخمة للقطاع الترو ان خصصت الجزائر وسائل وٕام

العنصر  ثیرة أهمها عدم االهتمام  ة التي تعرف نقائص  اجات المنظومة الترو شرة لم یلبي احت ة و ماد
ة وهو األستاذ ن ة التكو سي في العمل ، إضافة إلى نقص الذالرئ ه الشهر من أجل تسییر رات یتخ

ة ، . فرص الترق شها أساتذة المواد األخر ع ة وزادة على المشاكل التي  ة والراض ة البدن أما أستاذ التر
عاني من نقص وسائل العمل، عدم تقدیر المدیرن لدوره وسوء فهم مهامه من طرف أساتذة  فإنه 

، ممّ  في وأدائه المهني، التخصصات األخر ة قد تؤثر على رضائه الوظ ه إلى تحمل مشاق نفس ا یؤد
الشیخ ودمحم أحمد سالمةألنه حسب  مان الحضر س وظروف سل فإن عمل األستاذ یتوقف على مقای

انته  ات شخصیته واعتالء م اته وٕاث اع رغ ات عدیدة یجد فیها الفرد منفذا إلبراز قدراته وٕاش ووسائل وتقن
ةا الشیخ، ودمحم أحمد سالمة، (.الجتماع مان الحضر ).77، ص1980سل

احثون الر قا، وحاول ال ورة سا ع التي تدرس الجوانب المذ في أهم المواض عتبر موضوع الرضا الوظ
ة بین  اط حاث أكدت عدم وجود عالقة ارت بینهما لمعرفة تأثیر جانب عن الجانب اآلخر، فمن جهة أ

دراسة الرضا واأل یتداء  رو فیلد و فإن دراسات 1955ر رغ وموسبرو ، ومن جهة أخر هرز
ل  ابو اترسون و عود ذلك إلى 1957و الرغم من اختالفهما في النتائج و د على وجود عالقة بینهما  تؤ

في واألداء ل من الرضا الوظ المتغیرات المختلفة الیت تؤثر في  م وض . اختالف في تحدید المفاه
) ، )135، 1992مصطفى عشو

ان علینا إال ولوج  قة أنجزت في المیدان الصناعي وفي میدان علوم التسییر واإلدارة، فما  حاث السا إن ال
دون وجود عالقة بین الرضا  ، محاولین التوقع في صف الذین یؤ طه مع الواقع الترو هذا المیدان وض

في واألداء العالقة، ولن یتم لنا ذلك إال بدراسة هذه العالقة في إطار صف الذین ینفون هذهأو في ،الوظ
م ة وتعرفها مهنة التعل ة والراض ة البدن شها أستاذ التر ع .الظروف التي 

م في الجزائر من نقص األساتذة المرسمین والمتحصلین  عاني التعل قا،  ورة سا إضافة إلى المشاكل المذ
ا سانس، مّما أد م على شهادة الل ذلك أساتذة التعل لمسؤولین للجوء إلى األساتذة المستخلفین و

نا  الرغم من أنهم تلقوا تكو ة، و ة والراض ة البدن ع المواد ومن بینهم أساتذة التر ، وذلك في جم المتوس
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ة االستغنا ن مدیر المؤسسة ومدیرة التر م في الذ ، فإن وضعهم الوظ ا ونظرا عالي المستو ء میدان
ل  احثون إلى هذا المش ة، وقد أشار ال ش وعدم العنا التهم شعرون  ة لحظة مّما یجعلهم  عنهم في أ
ة  في، واعتبروه ضرورة نفس وصنفه علماء علوم التسییر والعلوم اإلدارة في إطار الضمان الوظ

ة للعامل ) 249ناصر دمحم العدیلي، ص(.واجتماع
ضا األساتذة وعلى أدائهم ؟فهل لكل هذه الظروف تأثیر على ر 

وما هي جملة المشاكل التي تؤثر على رضا األستاذ وأدائه ؟
أدائهم ؟ في لألساتذة  وما هي عالقة الرضا الوظ

:تهدف الدراسة إلى
ة-  ة والراض ة البدن اس رضا أساتذة التر .ق
ة-  ة والراض ة البدن اس أداء أساتذة التر .ق
حث عن عالقة بین-  في وأدائهمال ل من رضاهم الوظ ة في  ة والراض ة البدن الت أستاذ التر .مش
ة -  ة والراض ة البدن في ألساتذة التر حث عن العالقة بین الرضا الوظ .وأدائهمال

حث ات ال :فرض
في واألداء ة بین الرضا الوظ .توجد عالقة ذات إحصائ

ل من ا-  ة في  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائ في واألداء حسب الخصائص الفرد .لرضا الوظ
ة-  ة حسب الخصائص الفرد ة والراض ة البدن ة في مشاكل أستاذ التر .توجد فروق ذات داللة إحصائ
في واألداء-  ة بین الرضا الوظ .هناك عالقة ذات داللة إحصائ
ة -  ة البدن الت أستاذ التر ة بین مش في توجد عالقة ذات داللة إحصائ ل من رضاه الوظ ة و والراض

.وأدائه
ة وعالقة درجة هذا  ة البدن في ألساتذة التر ة للرضا الوظ ة للعوامل المؤد ارة عن دراسة تحلیل حثنا ع
األداء الكلي  م، حیث أننا نحاول معرفة مستو ة والتعل األداء، وهذا خدمة لقطاع التر مستو الرضا 

ة  ة البدن ة ألساتذة التر ة والراض ة البدن حثنا في دراسة رضا أساتذة التر ة  ما تكمن أهم ة،  والراض
ة ودرجة اهتمامها بهذه الجوانب ساعد في معرفة جوانب النقص في المنظومة الترو .الكلي مّما 

ة والرا ة البدن حث العلمي في الجزائر وفي میدان التر م ال حث األولى هو تدع ة ال قى أهم ة من وت ض
والعلوم اإلدارة را على علم النفس الصناعي والترو ان ح حوث الذ .خالل التطرق لهذا النوع من ال
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حث ة لمصطلحات ال ف اإلجرائ :التعار
:الرضا- 1

ا ه : رضى عن الشيء: لغو ، فالرضا )256، ص1997قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، (اختاره وقنع 
ه، رضا ورضوانا هو السرور واللغة  ه ورضي عنه وعل نا ننتظره ونرغب ف الناتجة عن إكمال ما 

ل  المش تب هذه الكلمة  وهناك من  ألنه من مصدر فعل رضي التي منها " رضي"ومرضاه ضد سخ
، . (رضا اد ).1233، 1998الفیروز أ

ا ةهو درجة الفرض المتحصل علیها من خالل إجابته على المحاور ا: أما إجرائ العمل، : لخمسة التال
ة، األجر، اإلشراف .الزمالء، الترق

فيMucchelliنتخذ تعرف : واصطالحا عتبر الرضا الوظ م شخصي ذاتي :"الذ شعور ناتج عن تقو
ة العمل )480قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص" (لمختلف عناصر ومتغیرات وضع

:الرضا عن اإلشراف- 2
ا ة إحاطة: لغو ) 456، ص1999المنهل، . (وتأزر شخص معینعمل

ا ة: إجرائ ارات التال الع شجع العمل المتقن، لین، : حدد مفهوم الرضا عن اإلشراف  اقتراحك،  أخذ 
ي، حاضر وقت الضرورة،  اف، سرع التقلب، مزعج، عنید، متقن عمله، سيء، ذ مؤثر، إشراف غیر 

عرف عمله جیدا،  سول،   ، ترك لي حرة العملیبین لي حدود .و
:الرضا عن األجر- 3

ا ه: لغو ه عل افأه وأثا : واألجر جمع أجور) 690قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص. (أجر أجرًا، 
افأة )518قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص. (الجزاء على العمل والثواب والم

ا ة: أما إجرائ ارات التال الع اة، توزع األراح منطقي، دخل یلبي : حدد مفهوم األجر  غطي تكالیف الح
، دخل مرتفع دخل منخفض ن االدخار، غیر مستقر، اقل مّما أستح م ة، سيء،  .الحاجات األساس

:األداء- 4
ا الشيء: لغو ه : أد صال الشيء إلى المرسل إل ، )06المنجد في اللغة واإلعالم، ص(أوصله واألداء إ
ة: األداء عني التنفیذتأد صال والقضاء و ، ص. (معنى اإل اد )1258الفیروز أ

ا ة: أما إجرائ ة : هو درجة الفرد المتحصل علیها في الجوانب التال م، الشخص ، التنفیذ، التقو التخط
م .واإلدارة والتنظ

األنشطة والمهأحمد صقر عاشورنتخذ من مفهوم : اصطالحا ام العامل  عتبر األداء ق ام المختلفة الذ
ه لما تطرقنا إل ه  عني  .المفهوم الذ
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:األستاذ- 4
ا بیر دفاتر الحساب، : األستاذ جمع أساتذة وأساتیذ: لغو ة تعني  لمة فارس المعلم المدبر، العالم وهي 

م التعل قوم  ، ص. (وهو الشخص الذ اد )10الفیروز أ
ا الشخص الذ: أما إجرائ ا  ان األستاذ حدد إجرائ ة سواء  ة والراض ة البدن قوم بتدرس مادة التر

سانس أو شهادات أخر .متحصال على شهادة ل
حث :منهج ال

لة محل  انات والمعلومات التي تخص المش ل الب تمثل في جمع  احث المنهج المسحي الذ استعمل ال
الموضوع وتوزع اال جمع المادة الخیرة المتعلقة  ة على مدرسي الدراسة، عن طر ان ستمارة االستب

أدائهم في لهؤالء األساتذة وعالقته  الرضا الوظ ات لمعرفة مد ة في الثانو ة والراض ة البدن .التر
حث :عینة ال

ارها- 1 ة اخت :ف
ات وال ات على مستو ار العینة من هذه : عد زارتنا لمعظم الثانو سمسیلت، تم اخت مستغانم، تلمسان، ت

ات ا انت الثانو ا، حیث  ارا عشوائ ات اخت ان حجم العینة 40لوال ة، و أستاذ موزعین في 100ثانو
:الجدول التالي
ات اتالوال ةحجم العینةعدد األساتذةعدد الثانو النس

%14533535مستغانم
%14984545تلمسان

سمسیلت %12242020ت
%40175100100المجموع

ات:01جدول رقم  سمسیلت: حجم العینة وتوزعها في الوال مستغانم، تلمسان، ت
، أن حجم العینة بلغ  من الجدول الساب ة موزعین على 100نالح ة والراض ة البدن 40أستاذ للتر

ات ة في وال ان عدد األساتذة في مستغانم : ثانو سمسیلت، ف أستاذًا، وفي 35مستغانم، تلمسان، ت
سمسیلت 45مسان تل المقارنة مع العدد اإلجمالي20أستاذا، وفي ت ة العینة  : استاذا، في حین بلغت نس

57.15%.
حث :مجاالت ال

ه من قبل المشرف بتارخ  عد الموافقة عل حث  ، وتحت التجرة 2004- 09- 20اختیر موضوع ال
ة في  م االستمارات على 2005-01-20االستطالع عد أسبوعین أعید مد10حیث تم تقس رسین، ثم 

ة في  س ما تم توزع استمارة التجرة الرئ - 01توزع االستمارات على نفس العینة وفي نفس الظروف، 
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حث، وفرزها 2005-03-24وانتهت في 2005- 03 ال خالل هذه الفترة تم جمع المعلومات المتعلقة 
ات على مختلف األسئلةیوما تم خاللها تسجی23وتثبیتها حیث استغرق هذا العمل  ل اإلجا .ل 

ل  ات  عض ثانو ة على  ال لة ومعرفة جوانبها المختلفة، قمنا بدراسة هذه اإلش المش ومن أجل اإللمام 
ات سمسیلت، وقد بلغت : من وال ة والمتمثلة في42مستغانم، تلمسان، ت :ثانو

ة مستغانم-أ ة5متقن : وال ل ة- یخ بن الدینزروقي الش- إدرس السنوسي- جو - صالحة ولد قابل
ة الجدیدة- بن قلة تواتي-أول نوفمبر- جبلي اللي -متقن عین تادلس- الثانو - )ماسر(متقن فلوح الج

ة عشعاشة  عدة(ثانو ا علي(عبد الحمید دار العبید -شمومة دمحم- )شیر  . متقن بلهاشمي- )سید
ة14( ).ثانو

سمسیلت-ب سمسیلت(دمحم بونعامة -)ة األحدثن(برارة دمحم : ت الل- )ت اف -دمحم  دمحم بوض
ستي( اللي - )خم ة األحد(بودرنان الج - )الرجام(دمحم سرا-)برج بونعامة(ساردو عبد القادر - )ثن

حي الونشرسي  سمسیلت(متقن أحمد بن  ة عبد المجید مزان - )ت متقن الشیخ حجاز - )بوقاید(ثانو
ة12. (ة األزهرةثانو- )الرجام( ).ثانو
الطاهر: تلمسان- ج ة بوحمد ة خروش دمحم- ثانو س- ثانو اد ة ابن  ة ملحة حمیدو-ثانو - ثانو

ر ة أحمد بن ز غنیراسن-ثانو ة  ة بومشرة- ثانو ة ابن طفیل-ثانو ة بن زرجب- ثانو ة -ثانو ثانو
ة جبلي دمحم- متقنة الرمشي- الرائد فراج ة عین یوسف- ة عین تانوتثانو - ثانو ة دمحم -ثانو ثانو

ح دهالل-عرب ة16. (متقنة را )ثانو
شر- 3 :المجال ال

ة على  ان ارهم مقصودا، وجمع منها 120تم توزع االستمارة االستب ان اخت ، و م الثانو 100أستاذ للتعل
ة استرجاع تقدر بــ بنس حث%80استمارة أ .من مجتمع ال

:حثأدوات ال
ة، وهي استمارة متكونة من  بدیل للمقابلة الشخص حث في االستمارة التي تعتبر  بندا، 63تتمثل أداة ال

ضم ما  ل محور  ارات أو األسئلة المغلقة مقسمة إلى أرع محاور  ارة عن مجموعة من الع وهي ع
.سؤاال منها أسئلة مغلوقة وأسئلة مفتوحة20قارب 

ةمحور األحوال الشخ-1 .ص
-.محور الداء-2
في-3 .محور الرضا الوظ
ة-4 ة والراض ة البدن الت أستاذ التر .محور مش

:أدوات التحلیل اإلحصائي
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ة  ة للعلوم االجتماع ة اإلحصائ الحقی حثه النتائج اإلحصائي المسمى  احث في  S.P.SSاستعمل ال

ة ة التال ات اإلحصائ :واستعملنا التقن
ال-  اتالمتوس زة اإلجا مر اس مد .حسابي لق
ات-  اتفاق وعدم تشتت اإلجا اس مد لق ار .االنحراف المع
ار -  .لدراسة الفروق بین مجموعات الدراسة) T(اخت
ارسون -  ب ا حثPearsonمعامل االرت .إلیجاد العالقة بین متغیرات ال
حثاالنحداد التدرجي المتعدد إلیجاد قوة العالقة بین م-  .تغیرات ال
ات الذاتي-  .معامل الث
ار-  .صدق االخت

تاب استخدام : اعتمدنا في تحلیل النتائج على  انات  S.P.SSتعلم بنفسك التحلیل اإلحصائي للب

تاب ات اإلحصاء االجتماعي: ذلك  .أساس
ة ان :عرض وتحلیل نتائج االستمارة االستب

ة األولى- 1 ل من ا:الفرض ةالفروق في  في واألداء حسب الخصائص الفرد :لرضا الوظ
ة-أ في العام حسب الخصائص الفرد ل من الرضا الوظ .الفروق في 

في-ب .الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظ

ة" ت"أستاذاتأساتذةالمتغیر ةالمحسو ةTدرجة الحر الداللةالجدول
عمعم

في غیر دال31.201.2731.331.931.236981.658الرضا الوظ
في: 02:الجدول رقم داللة الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظ

مة ) 02(الجدول رقم یبین  ة المعبرة عن الفروق بین المتوسطین الحسابیین لكل من " ت"أن ق المحسو
ست ذات داللة في لألساتذة واألستاذات ل الداللة درجة الرضا الوظ ة عند مستو α =0.05إحصائ

یدعونا إلى استنتاج عدم وجود فروق بین األستاذات واألساتذة في 98ودرجة الحرة تقدر بـــ ، األمر الذ
ون ظروف العمل مشابهة لكل من الجنسین، إذ نجد  في، وهذا راجع حسب رأینا إلى  درجات الرضا الوظ

مادة من خالل مقارنة نتائج المتوسطات أن طة  ا وهذا حسب الظروف المح ف الفئتین غیر راضیتین وظ
ة ة والراض ة البدن .التر
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في-ج :الفروق بین األكبر خبرة واألقل خبرة في الرضا الوظ
ة" ت"أقل خبرةذو خبرةالمتغیر ةالمحسو ةTدرجة الحر الداللةالجدول

عمعم
في غیر دال31.052.0531.151.960.253981.658الرضا الوظ

في: 03:الجدول رقم الخبرة واألقل خبرة في الرضا الوظ داللة الفروق بین ذو
نفس طرقة ةو ة توصلنا إلى أهم االستنتاجات التال ق ات المت الفرض :تحلیل النتائج الخاصة 
:االستنتاجات

ة للجداول، والب حث والمعالجة اإلحصائ انات التي تم الحصول علیها، توصلنا إلى من خالل نتائج ال
ة :االستنتاجات التال

ان متقارا عند معظم األساتذة-1 األداء  .إن مستو
ات من طرف التالمیذ-2 ة ال یجدون عراقیل في العمل وصعو ة البدن .إن معظم مدرسي التر
ة، وهذا ما-3 بیر في األدوات واألجهزة والمالعب الراض عض المدرسین هناك نقص  صعب عمل 

ؤثر على أدائهم .و
ة حاجاتهم -4 في لتلب یتقاضونه ال  الذ بیر من المدرسین یجمعون على أن الراتب الشهر إن عدد 

ا على مردودهم المهني .وحتى لوازم عملهم مّما أثر سل
ة وٕاصراره -5 ة وٕاهمال الجوانب اإلیجاب یز المفتش على الجوانب السلب صورة إن تر المنهج  على تطبی

ا على عمل المدرسین ة أثر سل .حرف
س -6 ة، وهذا بدوره ینع ة البدن ه مدرس التر قوم  مة العمل الذ هناك تقصیر في اهتمام اإلدارة لق

األهداف المرجوة من الدرس امه بتحقی ا على ق .سلب
ة ترطه عالقة حسنة مع مدرسي ال-7 ة البدن عود إن مدرس التر ، وهذا ما  ة األخر م مواد األكاد

.اإلیجاب على عمله
ة-8 بیرة للترق فرص  حضى  ة ال  ة والراض ة البدن .إن مدرس التر
ة-9 ة والراض ة البدن ة ألساتذة التر النس في  .إن عامل الخبرة ال یؤثر على الرضا الوظ

حث ات ال :مناقشة فرض
ة األول- 1 :الفرض
في واألداءال توجد-  ل من الرضا الوظ .فروق بین األساتذة واألستاذات في 
في واألداء-  ل من الرضا الوظ الخبرة واألقل خبرة في  .ال توجد فروق بین ذو
في واألداء لصالح األساتذة ذو-  ل من الرضا الوظ ات المؤهل العلمي في  توجد فروق بین مستو

سانس .شهادات الل
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ن القول اع*  ة للجنس والخبرة ومحققة م النس ست محققة  ة األولى ل ارا من هذه النتائج أن الفرض ت
ات المؤهل العلمي ة لمستو .النس

ة- 2 ة الثان :الفرض
بهم من مشاكل-  ح ما  .ال توجد فروق بین األساتذة واألستاذات ف
ما-  الخبرة واألساتذة أقل خبرة ف بهم من مشاكلال توجد فروق بین األساتذة ذو .ح
بهم من -  ح ما  سانس ف شهادات الل ات المؤهل العلمي لصالح األساتذة ذو توجد فروق بین مستو

.مشاكل
ة *  النس ة للجنس والخبرة، ومحققة  النس ة غیر محققة  ة الثان ارا من هذه النتائج الفرض ن اعت م

ات المؤهل العلمي .لمستو
ة الثالثة- 3 :الفرض
في العام لألساتذة وأدائهم-  ة بین الرضا الوظ ة وطرد .توجد عالقة قو

ة الثالثة محققة*  ارا من هذه النتیجة أن الفرض ن القول اعت .م
عة- 4 ة الرا :الفرض
ة-  ة والراض ة البدن الت أستاذ التر في ومش ل من الرضا الوظ ة بین  ة قو س .توجد عالقة ع
ة -  س ة وأدائهتوجد عالقة ع ة البدن الت أستاذ التر ل من مش فة بین  .ضع

الت أستاذ *  ة للعالقة بین مش النس عة محققة  ة الرا ارا من هذه النتائج أن الفرض ن القول اعت م
في وأدائه ة ورضاه الوظ ة البدن .التر

:الخالصة العامة
في حثنا هذا إلى إبراز العالقة بین الرضا الوظ ة وأدائه من خالل معرفة تطرقنا في  ة البدن ألستاذ التر

في واألداء  ، محاولین دراسة الفروق بین الرضا الوظ م الثانو مدرس في التعل العوامل التي تعرقل مهمته 
ما تطرقنا إلى إبراز العالقة بین  ة،  عض الخصائص الفرد ة حسب  ة البدن الت أستاذ التر ومش

ورة .العناصر الثالث المذ
المدرس إلى  ات التي تؤد ولهذا جاءت دراستنا التي هدفنا من وراءها إلى إبراز أهم العراقیل والصعو

ات . عدم الرضا وتؤثر بدورها على أدائه لة التي طرحناها من أهداف وفرض وعلى ضوء تساؤالت المش
حث، قمنا بإجراء دراسة نظرة معتمدین في ذلك على  اللغة 43ال ا  حث مصدرا علم ة و ة واألجنب العر

عتبر إحد ذلك استخدمنا المنهج المسحي والذ ة و ان ما استخدمنا االستمارة االستب ه واحد،  مشا
ات  عض ثانو ة في  ة والراض ة البدن الوسائل لجمع المعلومات، وتم توزعها على مدرسي التر

سمسیلت، تلمسان( طرقة عشوائ) مستغانم، ت ارها  لغت وتم اخت ان 42ة و ة، أما المدرسین ف ثانو
لغ عددهم  ارهم مقصودا و .مدرس100اخت
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ة وتحلیل هذه النتائج  عد المعالجة اإلحصائ ة تم جمع النتائج، و ان وعلى إثر توزع االستمارة االستب
رج في واألداء، و ل من الرضا الوظ ات المؤهل العلمي في  تأثیر مستو ع ذلك توصلنا إلى معرفة مد

ة ة البدن یولد اإلنهاك النفسي ألستاذ التر العمل الذ في مح .إلى أن الضغ
س  ه وتنع لها عوامل تؤثر عل  ، ة والراتب الشهر انات الماد ما یخص عالقته مع اإلدارة واإلم أما ف

ات مستندة على النتائج  ا على مردوده المهني، واستنادا على ما تقدم، جاءت التوص المحصل علیها سلب
.في دراستنا
ات :التوص

ما یلي ات واالقتراحات لخصناها ف م جملة من التوص ص التي أجرناها سمحت لنا بتقد ة التشخ :إن عمل
ضرورة توفیر -1 ة من قبل اإلدارة والمسؤولین، وذلك  ة والراض ة البدن إعطاء اهتمام ألستاذ التر

االمالعب واألدوات واألجهزة والوسائ ون أدائه نموذج .ل المالئمة لكي 
اته -2 ة وهذا لمساعدته على توفي حاج ة والراض ة البدن لمدرس التر الرفع من الراتب الشهر

.ولوازمه
ة -3 التطرق إلى النواحي السلب ة، وهذا  ة والراض ة البدن ساعدوا مدرسي التر على المفتشین أن 

ة وضرورة مساعدته على  ة من أجل الوصول إلى أداء أفضلواإلیجاب .فهم األهداف الترو
ة، وضرورة ترك جمال اإلبداع للمدرس لتحقی-4 صورة حرف المناهج  یز المفتش على تطبی عدم تر

ة ة في تنفیذ األهداف الترو ة والفعال .المزد من اإلنتاج
عالقات حسنة-5 ضرورة ر ة  ة والراض ة البدن ، ألن هذا على مدرس التر مع مدرسي مواد أخر

ة أخر .ساعده في التفتح على مجاالت علم
ونه أستاذا فق-6 أن مستقبله ینحصر على  ة حتى ال یر ة البدن ة أمام أستاذ التر ، منح فرص للترق

ة الخبرة العال ة لذو النس .خاصة 
ة حصة التر-7 أهم اء التالمیذ  س التالمیذ وأول ة ضرورة تحس ة في بناء الشخص ة والراض ة البدن

ة فق ح أنها الحصة الترو .المتكاملة للفرد، واالبتعاد عن االعتقاد 

ة اللغة العر :المصادر والمراجع 
العامة: أحمد صقر عاشور-1 قي- إدارة القو حث التطب ة وأدوات ال ة - األسس السلو ، الدار العر

اعة والنشر،  .1979، بیروت، 2للط
رفعت-2 اسر، الفاعور المشرفین اإلدارین: العدوان  حاث سلسلة - الرضا عن العامل لد مجلة األ

ة، العراق،  ة واالجتماع .1985العلوم اإلنسان
ر، بیروت، : جورج شهالء وآخرون -3 ، دار الف .1987الوعي الترو
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مي، المؤسسة : مصطفى عشو-4 ة للكتاب، الجزائر، أسس علم النفس الصناعي التنظ .1992الوطن
حوث، الراض، : ناصر دمحم العدیلي-5 مي، اإلدارة العامة لل .1995السلوك اإلنساني والتنظ


