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 المستخمص
لػدم أخصػائى االعػالـ التربػكم  العكامؿ المؤثرة في الرضا الػكظيفي عف الكشؼ إلي البحث هذا يهدؼ

 بالمسػػئكلية كالشػػعكر ،عػػف المهنػػة نفسػػها الرضػػا)ألخصػػائي االعػػالـ التربػػكل عالقػػة الرضػػا الػػكظيفيمػػا كمنهػػا  
مػػا عالقػػة الرضػػا الػػكظيفي ألخصػػائي كأيضػػان  ،(األداء كتقيػػيـ العمػػؿ، كزمػػالء بػػالطالب،) العالقػػة عمػػى( كاإلنجػػاز

 ،باالمكانػػات الماديػػة كالحػػكافز المعنكيػػة بػػزمالء العمػػؿ، بػػالطالب، )بػػاالدارة المدرسػػية، العالقػػة العػػالـ التربػػكم 
 فػي الػكظيفي الرضػا مسػتكل فػي التربػكم اإلعالـ أخصائي بيف فركؽ كجكدهؿ تك  التسهيالت ككسائؿ التدريس؟

 المسػ  طريقػة الكصػفى، المػنه  عمػي البحػث ، اعتمػد(الثانكية، االعدادية، االبتدائية) الثالثة الدراسية المراحؿ
 دميػاط محافظػة بمػدارس( كأنثػى ذكر،) التربكم االعالـ أخصائي مف( ُِٓ)قكامها طبقية قكامها لعينة بالعينة،

 الزرقػا، فارسػككر، الركضػة، البػرج، الجديدة،عزبػة دميػاط دميػاط،) إدارة  هي العشر التعميمية اداراتها جميع في
الػكظيفي  الرضػا ياتمسػتك  لقيػاس االستقصػاء أداة اسػتخدمت ،(السرك البطيخ، كفر غالب، أبك ميت سعد، كفر

 الػذككر بػيف احصػائيان  دالػة فػركؽ كجػكد عػدـتكصػمت إلػي  ،لدم أخصػائي االعػالـ التربػكم فػي محافظػة دميػاط
 كمسػتكل( ٕٗ.َ" )ت" قيمػة بمغػت حيػث التربػكم، االعػالـ أخصػائى لػدل الػكظيفى الرضا مستكيات فى كاإلناث
 حيػث ،ؿ(مسػتكيات الرضػا الػكظيفى ترجػع لمتغيػر )المؤهػفػي  احصػائيان  دالػة فػركؽ كجكد عدـ ،(ّْ.َ) الداللة
فػي مسػتكيات الرضػا  احصػائيا دالػة ارتباطيػة عالقة كجكد  ،(َٗ.َ) الداللة كمستكل( ُٖ.ِ" )ؼ" قيمة بمغت

 االعػالـ أخصػائي لػدل( االنجػاز كالتقػدير،كالترقي، بالمسػئكلية ،كالشػعكر نفسػها المهنػة عف الرضا) الكظيفي ك
 بمغػػت( ِر) التحديػػد معامػػؿ قيمػػة أف كمػػا ،(ْٕٖ.َ) بينهمػػا( ر) االرتبػػاط معامػػؿ قيمػػة بمغػػت حيػػث التربػػكم،

 ،كالطػػالب المدرسػػية، االدارة) مسػػتكيات الرضػػا الػػكظيفي فػػي احصػػائيا دالػػة ارتباطيػػة عالقػػة كجػػكد .(ِّٖ.َ)
 أخصائي االعالـ . لدل التدريس ككسائؿ بالتسهيالت كالمكافآت،( (المادية،كالمعنكية) العمؿ،الحكافز كزمالء

 .اإلنجاز، بالمسئكلية الشعكر، التربكم االعالـ أخصائي، الكظيفي الرضاالكممات المفتاحية  
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Abstract 

  This research aims at Factors Influencing Job Satisfaction of the 

Educational Media Specialist follows   : What is the relationship between the job 

satisfaction of the educational information specialist (satisfaction with the 

profession itself, and the sense of responsibility and achievement) on the 

relationship (students, work colleagues, and performance evaluation)? What is 

the relation between the job satisfaction of the educational education specialist 

and the relationship with the school administration? The study was based on 

the descriptive approach, the sample survey method, for a sample of a class 

strength of (215) educational information specialists (educational, educational, 

(Male and female) in the Damietta schools in all of its ten educational 

departments: Damietta, New Damietta, Ezbet El Borg, El Rawda, Faraskour, 

El Zarka, Kafr Saad, Mit Abu Ghaleb, Kafr El Batikh), The survey tool was 

used to measure the levels of job satisfaction of the educational information 

specialist in Damietta governorate. There were no statistically significant 

differences between males and females in the levels of job satisfaction of the 

educational media specialist. The value of "T" (0.79) and the significance level 

(0.43) , There were no statistically significant differences in the levels of job 

satisfaction due to the variable (qualification), where the value of "P" (2.18) 

and the level of significance (0.09), the correlation coefficient was statistically 

significant in the levels of job satisfaction (satisfaction with the profession itself, 

sense of responsibility and appreciation, advancement and achievement) in the 

educational information specialist, where the correlation coefficient (t) between 

them (0.487) The selection (R 2) amounted to (0.238). There was a significant 

correlation in the levels of job satisfaction (school administration, students, co-

workers, incentives (material, moral) and rewards, facilities and methods of 
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teaching). The coefficient of correlation between (0.409) The selection (R 2) 

amounted to (0.168). 

Key Word: Job satisfaction, educational media specialist, sense of responsibility, 

achievement. 
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 مقدمة 
يعتبػػػر الرضػػػا الػػػكظيفى أحػػػد المكضػػػكعات الهامػػػة الالزمػػػة لنجػػػاح الفػػػرد أك المؤسسػػػة  فػػػي مختمػػػؼ 

عمػى انػه حالػة كجدانيػة سػارة، تنػت  عػف تقػكيـ  (Jones‚R.loane‚2009‚Lee ‚(2014، كيعرفه المجاالت 
ػا  عمؿ الفرد أك خبراتػه المهنيػة، كعمػى أسػاس يشػمؿ مظػاهر خاصػة أك ذلػؾ فػاف الرضػا الػكظيفي يعتبػر مفهكمن

 المظػػػاهر هػػػي طبيعػػػة الكظيفػػػة، الػػػزمالء، اإلشػػػراؼ، الراتػػػب، نظػػػاـ الترقيػػػات، نظػػػاـ محػػػددة، كلعػػػؿ أهػػػـ هػػػذ 
تقريػػػػػػػر الجمعيػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة إلدارة المصػػػػػػػادر البشػػػػػػػرية  . كيشػػػػػػػيرالتنظيميػػػػػػػة االتصػػػػػػػاالت، السياسػػػػػػػات

Shrm‚2014‚p50) ) الٌنجاح كالتقػدـ فػي المهنػة، كمػا أنػه يعتبػر الكظيفي ييعد مف أهـ عكامؿ  إلى أف الٌرضا
يبديها  التكافؽ المهني، حيث يمثؿ الٌرضا الكظيفي مجمكع المشاعر كاالتجاهات اإليجابية التي مف أهـ مؤشرات

 .العاممكف نحك العمؿ بالمنظمة 
إشػباعو  إف نجاح الفرد في العمػؿ يعتمػد أساسنػا عمػى مػدل ارتباطػه ككالئػه لىػهي، كمػا يػكفر  العمػؿ مػف 

ا لإلعداد المتخصص كالتػدريب كالخبرة،فننهػا  ذا كانت الكفاءة الكظيفية نتاجن لحاجاته كدكافعه كتكظيؼو لقدراته، كا 
ا دليؿ عمى مقدار إحساس الفرد بالرضا عف عممه.أكد كؿ مف  Spector,E;andFox,2005‚74:154))،أيضن

-، (Dhanapaletal‚2013‚128-139) يتمتعػكف بمسػتكل عػاؿو مػف الٌشػعكر بالرضػا تكػكف ألفػراد الػذيف ا أف
اإلنتاجية في العمؿ أفضؿ عندهـ مف األفراد الذيف يتصفكف بمستكل منخفض مف الٌرضا، كهذا مػا يعػزز أهميػة 

إف المػكظفيف الػذيف يتمتعػكف  بالرضػا كاألداء المتميػز فػي العمػؿ ًتٍمؾى العالقة االرتباطية ما بيف الٌشعكر المرتفػع
الػذيف بالرضا كاالرتياح يمتازكف بمردكد أفضؿ مف غيرهـ كيؤدكف عممهـ بشكؿ أفضؿ إلى حد مػا مػف العػامميف 

يتػثثر )إيجابنػا كسػمبنا(  ال يتمتعكف بالرضا الكظيفي في مؤسساتهـ كمكاقع عممهـ. كألف مسػتكل الٌرضػا الػكظيفي
بعػػض الٌدراسػػات نحػػك تحميػػؿ العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي  فقػػد اتجهػػت.ة كالتنظيميػػة بعػػدد مػػف العكامػػؿ البيئيػػة كالفرديػػ
  المهنة.رضاهـ عف  االستقرار الٌنفسي لمعامميف كمدل

مػػف أهػػـ المػداخؿ العمميػػة التػػي تزايػػد االهتمػاـ بهػػا فػػي الكقػػت تبػر رضػػا أخصػػائي االعػالـ التربػػكم كيع
ة العمؿ كتكاصمه بالصكرة الفعالة كالتي مف شثنها أف تسهـ الراهف نظرنا لما يشكمه مف أهمية بالنسبة الستمراري

 .ثـ االرتقاء بالعممية التعميمية في تحقيؽ األهداؼ المرسكمة ، كمف
كترل الباحثة أف الرضا الكظيفي هػك أحػد العناصػر الرئيسػية لمرضػا العػاـ الػذم يمػد  بالطاقػة الالزمػة   

شػعكر باألمػؿ كتطػكير  كاإلبػداع فيػه حيػث يسػهـ فػي اعطػاؤ  ال، بػؿ كنه مػف أداء عممػه كاالسػتمرار فيػهالتي تم
 ،ات كالعقبػات التػى تكاجهػه فػي عممػهكمف ثـ تزيد مف دافػع االنجػاز لديػه بتحػدم الصػعكب ،كالتفاؤؿ كالطمثنينة
 الرضػػا عكامػػؿ تػػكفر ألهميػػةلعمػػؿ  الباحثػػة كثخصػػائي اعػػالـ تربػػكم لسػػنكات طكيمػػة ك كنظػػرنا  فينػػت  كيبػػدع فيػػه.



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 مهمػة عاتقهػا عمػي الباحثػة أخذت لذلؾ ،كالعربية المصرية المدارس في التربكم اإلعالـ أخصائي لدم الكظيفي
 العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي لدم أخصائي التربكم. دراسة
 الدراسة مشكمة أكال 

بػثدكار عمػى درجػة  كمتخصص فػي مجػاؿ االعػالـ بالمػدارس المصػرية أخصائي االعالـ التربكم يقـك 
دكر فعاال في ب فقد الحظت الباحثة مف خالؿ عممها كثخصائى اعالـ تربكل أنه مف الممكف القياـ مف األهمية؛ 

التربػػكم تحسػيف جػػكدة أداء الطمبػػة معرفيػػا ككجػدانيا كمهاريػػا كباالتجػػا  الػػذم يريػػد  مػف خػػالؿ كسػػائؿ االعػػالـ  
ؤ  أك يسػػمعك  أك ر ر المعرفػػة التفكيػػر الناقػػد كالتحميمػػي لمػػا يقػػيسػػتطيع  تزكيػػد الطػػالب بمهػػارات عصػػ كبالتػػالي
التربيػػة اإلعالميػػة التػػي  مبػػادئحيػػث أف أخصػػائي االعػػالـ التربػػكم يمعػػب دركا أساسػػيا فػػي ترسػػيخ ك  ،يشػػاهدك 

كأكػػدت الدراسػػات  .بػػدكرها تمكػػف الطػػالب مػػف فهػػـ كمعرفػػة كيفيػػة التعامػػؿ الػػكاعي مػػع كسػػائؿ االعػػالـ المختمفػػة
( ُّٔ-ُُّص ص ،َُُِعػػكض  عبػػد  أحمػػد سػػالـ) (،ََِٓمحمػػد حسػػيف)أحمػػد  التػػى قػػاـ بهػػا السػػابقة

ككجػكد عالقػة ارتبػاط إيجابيػة قكيػة بػيف مسػتكل  ،ارتفاع مستكل الرضا عف العمػؿ فػي مجػاؿ اإلعػالـ التربػكمك 
 لديهـ. الرضا الكظيفي لدل المبحكثيف كمستكل األداء

( دكر الٌرضػا الػكظيفي فػي زيػادة مسػتكل Lee, and Ali‚2014‚ et al, 2011قد أكدت عدد مػف الٌدراسػات )ل
 االستقرار كالتكافؽ الٌنفسي لمعامميف، كبالتالي رفع مستكل األداء الكظيفي في المنظمة.

  يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التاليكمف ثـ 
كبػػبعض لػػدم أخصػػائي االعػػالـ التربػػكم الرضػػا الػػكظيفى ارتباطيػػة دالػػة احصػػائية بػػيف عالقػػة هػػؿ تكجػػد  -

 ؟المتغيرات
  هذا التساؤؿ عدة أسئمة فرعية هي عف كيتفرع

كالشػػػػعكر بالمسػػػػئكلية ) الرضػػػػا عػػػػف المهنػػػػة نفسػػػػها ،العالقػػػػة االرتباطيػػػػة بػػػػيف الرضػػػػا الػػػػكظيفي مػػػػا  -ُ
 ؟(، االنجازكالتقدير،كالترقي

 العمػػػؿ، كزمػػػالء كالطػػػالب، المدرسػػػية، بػػػاالدارة)التربػػػكم االعػػػالـ ألخصػػػائي الػػػكظيفي الرضػػػا عالقػػػة مػػػا -ِ
 ؟(التدريس ككسائؿ بالتسهيالت كالمكافآت، (كالمعنكية المادية،)الحكافز

 ترجػػع  الرضػػا الػػكظيفي مسػػتكم فػػي التربػػكم االعػػالـ أخصػػائيمتكسػػطات درجػػات  بػػيف فػػركؽ تكجػػدهػػؿ  -ّ
 .(الثانكية -االعدادية - اإلبتدائية) الدراسية ةحمر الم ،كأنثي( )ذكر،الجنس اتلمتغير 

 عينة الدراسة في االرتقاء بعممه؟ األثر الذل يمكف أف يحدثه أخصائي االعالـ ما -ْ



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 لالكثػر درجػات (ُ) درجػة بنعطػاء كذلػؾ ، لػؾعكامؿ الرضا الػكظيفي  حسػب درجػة أهميتهػا بالنسػبة  رتب -ٓ
 العناصػر ألقػؿ كاحػدة درجػة تعطػي حيػث ...فاالقػؿ .. لالقػؿ درجػات (ّ) أهميػة، لالقػؿ درجات (ِ) أهمية،
 له  بالنسبة أهمية

 عف المهنة نفسها.الرضا  -

 .الشعكر بالمسئكلية  -
 .اإلنجاز -
 باإلدارة المدرسية  ؾعالقت -
 .الطالبعالقتؾ ب -
 .عالقتؾ بزمالء العمؿ -

  الدراسة أهمية( ثانيا)
    اآلتى في الدراسة هذ  أهمية كتتحدد  
 فػػي المػػؤثر العكامػػؿ بدراسػػة تهػػتـ التػػى كالتربكيػػة االعالميػػة البحػػكث لسمسػػمة اسػػتكماال الدراسػػة هػػذ  تعتبػػر -ُ

 عػف كرضػا  كاالجتمػاعي النفسػي تكافقػه أسػاس هػك الػذم التربػكل، االعػالـ اخصػائى لػدل الػكظيفى الرضا
 االعالميػة االنشػطة فػي كالتربكيػة االعالميػة مهامػه كأداء حياتػه جكانػب مختمػؼ فػي لنجاحه عممه،كمؤشر

فرضػا أخصػائي االعػالـ التربػكم عػف عممػه لػه أثػر  . كفاعميػة بكفػاءة بهػا كاالرتقػاء المصػرية المدارس فى
كبير ينعكس أك ايجابيا عمػي معػدؿ األداء كدرجػة انتمائػه لممؤسسػة التػى يعمػؿ بهػا كمػف ثػـ مشػاركته فػي 

 .تحقيؽ أهدافها
 بصػفة االعػالـ مجػاؿ فػي االهميػة مػف درجػة عمػى متغيػريف بػيف تجمػع أنهػا حيػث مػف الدراسة أهمية تنبع -ِ

بعػض العكامػؿ الديمكاغرافيػة )الجػنس،  كتػثثير الػكظيفى الرضػا كهمػا خاصػة بصفة المدرسى كاالعالـ عامة
سػػػػكاء بينػػػػه كبػػػػيف الػػػػزمالء ، نػػػػكع المرحمػػػػة التعميميػػػػة( فػػػػي العالقػػػػات الشخصػػػػية كاإلجتماعيػػػػة المؤهػػػػؿ

تمػاـ بػه كدراسػة الظػركؼ كالضػغكط كالمديركالطالب أك العامميف معه في المؤسسة التعميميػة .كمػف ثػـ اإله
تزيد مف دافعيػة  كمف ثـالتي يكاجهها في العمؿ يسهـ في القياـ بثدكار  الكظيفية المنكط بها نحك الطالب .

الشػباع رغبػة أك حاجػة أك هػدؼ  لبذؿ مزيد الجهد لمكاجهػة الصػعكبات كالمشػكالت فػي العمػؿلديه  اإلنجاز
 المطمػكب كبالتػالي  بػالتفكؽ كاالمتيػاز هػذا الهػدؼ لتحقيػؽ بسػرعه  يحركه النجػاز المهمػة ذات تثثيرداخمي 
   االرتقاء بالعمؿ.



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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  أهداؼ الدراسةثانيا 
لكشؼ عف العالقة بيف الٌرضا الكظيفي عالقػة بػبعض متغيػرات الرضػا لػدم أخصػائي اإلعػالـ ا الدراسة تسعى   

 مف خالؿ ما يمي  التربكم
 الرضػػا الػػكظيفي لػػدل أخصػػائي االعػػالـ التربػػكم كعالقتػػه بػػبعض المتغيػػرات اتمسػػتكي عمػػى التعػػرؼ -ُ

 .المرحمة الدراسية( كأنثى(، المؤهؿ، نس )ذكر،الديمكجرافية )الج
 رصد مستكيا ت الرضا الكظيفي  لدل أخصائي االعالـ التربكم كالتى تعزم لمتغيرات أبعاد الرضا  -ِ

 ،كالشػػعكر نفسػػها المهنػػة عػػف الرضػػا:) عالقتػػه فػػي المرتبطػػة بمحتػػكم الكظيفػػة  الػػكظيفي الداخميػػة
 فػى المتممػة الكظيفي األداء بشكؿ المتصمة الخارجية كالعكامؿ (االنجاز كالتقدير،كالترقي، بالمسئكلية
 )بػػػػاالدارة المدرسػػػػية ،كالطػػػػالب ،كزمػػػػالء العمػػػػؿ،الحكافز) المادية،كالمعنكيػػػػة(كالمكافآت ، العالقػػػػة

 بالتسهيالت ككسائؿ التدريس(.
  النظرل االطار -

 ما بيف بالتكافؽ ذلؾ ،كيتحقؽ لعممه أدائه أثناء كاالرتياح بالسعادة شعكرالفرد هك الكظيفى الرضا
 العمؿ إلى تدفع التى المككنات في يتمثؿ الكظيفى الرضا كأف العمؿ هذا مف فعال عميه يحصؿ كما الفرد يتكقعه
 .له كمحدد معيف تعريؼ ذكر الصعب مف كلذلؾ كاالنتاج

  مفهكـ الرضا الكظيفي 
 االشباع فيها يزيد أك يتالقى التى الدرجة هى التدريس مهنة في العمؿ عف الرضا جبريؿ فاركؽ عرؼ

 القيمة مفهـك أف التعريؼ هذا مف كيالحظ. المهنة هذ  مف الفرد يتكقعه الذل باإلشباع التدريس بمهنة الفعمي
 قيمة ذا يككف قد ما كبالتالي أنفسهـ األفراد باختالؼ تختمؼ اف يمكف معيف عمؿ عف الناتجة االيجابية
 كاقتصادية كاجتماعية نفسية عديدة عكامؿ لتداخؿ أخر، لشخص نفسيا القيمة يحمؿ ال ما،قد لشخص إيجابية
 (22،ص0222،ٍؾو ِؾّل ػجلاٌظّل).االيجابية القيمة مفهـك في االختالؼ مف النكع هذا مثؿ تحدث

  (p22‚ 2003‚ Robbins, Stephen) التالية المعادلة خالؿ مف 
   
  
 
 

 المصادر الفرد عميها يحصؿ التي االشباعات يمثؿ العمؿ عف الرضا أف السابؽ الفرض مف يالحظ
  البحث هذا فى اجرئيا به كيقصد المختمفة



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 االعالـ ألخصائي الكظيفة كالمهاـ االدكار نحك الرضا عدـ أك الرضا مف العاـ االتجا " هك الكظيفي الرضا أف" 
 فتدفعه بها كيتثثر ،(الكظيفة مضمكف)الداخمية كعكامؿ ،(بيئةالعمؿ) خارجية عكامؿ مف، به يحيط كما التربكم
 أك ايجابيا ينعكس الذل االمر"  راضيا غير فتجعمه باإلحباط أكتشعر راضى كتجعمه كاالبداع كالتميز لإلنجاز،
 .التعميمية العممية أهداؼ تحقيؽ عمى سمبيا

 الكظيفي الرضا لمفهـك شامؿ تعريؼ تحديد في صعكبة هناؾ تكجد السابقة التعاريؼ ضكء كفي
 عجز  مع نفسه، اإلنساف طرؼ مف له الكصكؿ يصعب الذم اإلنساف، حياة في الكجداني بالجانب الرتباطه

 . الرضا تحديد يصعب مما مشاعر  إخفاء عمى اإلنساف قدرة إلى إضافة األحياف، كثيرمف في عنه التعبير عف
 نذكر تعريفاتهـ تتضمنها كالتي الكظيفي الرضا بمفهـك الكثيؽ اإلرتباط ذات المفاهيـ مف عدد الباحثكف يقدـ
  (Schermerhorn, John, Hunt, James and Osborn‚1995 ) مايمي منها
 .هدفه يتحقؽ عندما بالسعادة المكظؼ شعكر عف يعبر فالرضا  بالسعادة كالشعكر الكظيفي الرضا - أ
 .المكظؼ طمكحات الكظيفة تمي عندما يتحقؽ فالرضا  الطمكح كمستكل الرضا - ب
 .عكائد مف عميه يحصؿ نحكما المكظؼ تكقعات تتحقؽ عندما يتحقؽ فالرضا كالتكقع الرضا - ج
شباع الرضا - د  .أشبعت قد حاجاته بثف المكظؼ يشعر لما يتحقؽ فالرضا  الحاجات كا 
 نقيس فعندما عنه، يختمؼ لكنه العمؿ نحك باالتجاهات الكظيفي الرضا يرتبط   العمؿ نحك االتجاهات - ق

 العمؿ عف الرضاء أف حيف في متعادالن، أك كسالبا مكجبان  معينان  كاحدان  بعدان  نقيس إنما العمؿ نحك االتجا 
 . آخر جانب عف راضي غير كلكنه العمؿ مف معيف جانب عف راضيان  الفرد يككف فقد ، البعد أحادم ليس

 عمى الصفة هذ  الفرد،كتطمؽ كتصرفات سمكؾ تحكـ التي هى المعنكية الركح   المعنكية كالركح الرضا - ك
 عميه يترتب باالفراد،كال يتعمؽ أمرال الكظيفي الرضا أف حيف في مشترؾ هدؼ لتحقيؽ المتعاكنة الجماعة
 الكظيفي الرضاء بيف العالقة أف غير الفرد إليها ينتسب التي لمجماعة المعنكية الركح ارتفاع بالضركرة

 منهما كال اف كهك كاحد شيء قي تشترؾ الثالث المفاهيـ أف فى المعنكية كالركح االتجاهات مف ككؿ
 p45‚Barattan‚1999) بالدافعية عادة إليه يشار كالتي الفرد لدل العمؿ قكة كتحفيز تنشيط إلى يؤدم

an d joneGold ge). 
  بالرضا؟ يشهعر التربكم االعالـ أخصائي كاف إذا ما معرفة كيفهيةه  
 طريؽ عف ذلؾ مف التحقؽ فيمكف التربكل االعالـ اخصائى لدل الكظيفى الرضا مدل معرفة اردنا كاذا -

 يسير ؟،كيؼ يهتـ أـ اذاعته قبؿ اإلذاعي البرنام  عمى لألشراؼ مبكرا يثتى لمعمؿ القدـك عند مالحظته
 بالمدير عالقته شكؿ ما ؟ المشكالت حؿ في المدرسة يشارؾ ؟،هؿ مهاـ مف يحتكيه كما الدراسي يكمه

لى ؟ كالطالب الفني كالمكجه كالزمالء  .منه؟ مغادرته حتى عممه عمى يقبؿ مدل أل كا 



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
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 كمخاطبتهـ سيرههـ لطريقهة دقيقة مالحظة خالؿ ،كمف سمككه عمى ينهعكس عممه الفرد رضا القكؿ يمكف -
 مستعدكفه  يؤهتكف األفراد فاؤلئؾ لمعمؿ؛ متحمسيفه  كستجدهـ. بينههـ فيمها كتحيتههـ العمؿ فى لزمالئهـ
 مع المرحة محادثاتهـ عمى انعكس قد إنجاز مف حققك  بما المكظفيفه  أكلئؾ إحساس كستجد.لمعمؿ

ـ نهايةه  فى زمالئهـ  أصحاب االفراد أكلئؾ أما.يسهتحقكنه ألنهـ الراحة بكقت لالستمتاع مستعدكف فهـ. اليكه
 يسهاهمكف كال ببطء يتهحرككف فتجدهـ رغبة دكف مف العمؿ إلى فيؤهتكف المنخفضة الكظيفي الرضا معدالت

ـ جعؿ فى  . ممتعا العمؿ يكه
  أساسه عمى يقـك الذم المكضكعي المعيار هك العمؿ في كالنجاح العمؿ، في بالنجاح يرتبط الرضا أف ذلؾ
 .ألفراد  المجتمع تقييـ

 التربكم؟ االعالـ أخصائي لدل الكظيفي الرضا يحدث كيؼ 
 العمؿ أف العتقاد  اعماله فى كينشط معينة أهداؼ الى يصؿ لكى التربكل االعالـ أخصائى يعمؿ

 كيؼ" عف لمكشؼ كنتيجة لمرضا تنظر كحيف أكثررضا سيجعمه ايا  بمكغه فاف ثـ كمف االهداؼ هذ  له سيحقؽ
 " حدكثه؟ عف مسئكلة كتعد تسبقه التى كالعكامؿ عممه، عف رضا  يتحقؽ

 الشعكركالقناعة مف حالة بثنه الكظيفي الرضا يتميز  كالقبكؿ القناعة مف حالة الكظيفي الرضا
، الصمد عبد محمد سحر.)العمؿ بيئة كمحتكل نفسه العمؿ مف كالتكقعات كالرغبات الحاجات إلشباع كاإلرتياح
 المتفاعمة المؤثرات مف منتظـ نسؽ كفؽ تحدد العكامؿ هذ  غالبية اف سنجد (ٗص مرجع سابؽ، ،ََِٗ
   التالى النحك عمى
 أكثر العمؿ يمثؿ ك.العمؿ خالؿ مف لتحقيقها يسعى كطمكحات حاجات منا فرد لكؿ  الحاجات .ُ

 .الحاجات هذ  الشباع المصادرالمتاحة
 كؿ ببذؿ هدفه تحقيؽ نحك سعيه في الفرد تحفيز في هاما عامال بدكرها الدافعية تشكؿ  لإلنجاز الدافعية .ِ

 عف البحث طريؽ عف كالتميز التفكؽ في هدفه إلي الكصكؿ أجؿ مف كالعقبات المشكالت متحديا جهكد 
 . غاية كليست الفرد لدل  االشباع كسيمة فالرضا الحاجات، تمؾ إلشباع المتكقعة المصادر

 كاتقاف بكفاءة ما هدؼ تحقيؽ نحك التربكم االعالـ أخصائي يدفع نشط اداء إلى الدافعية تتحكؿ  األداء .ّ
 .النجاح فيتحقؽ المطمكب االشباع لبمكغ الكسيمة يثمثؿ هنا االداء لذلؾ.

  إلى حاجاته سيشبع العمؿ اف االدراؾ مف المتكقعة االفراد حاجات اشباع الى الفعاؿ االداء يؤدل  االشباع .ْ
 .المادل كالدعـ النفسى، كاالمف االجتماعى، كالمركز كالتقدير، النجاح،

 باعتبار  العمؿ راضياعف كيجعمه عممه في الكؼء االداء خالؿ مف االشباع مرحمة الفرد بمكغ اف  الرضا .ٓ
 . حاجته اشباع خاللها مف التى الكسيمة
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 التربكم االعالـ أخصائي لدم الكظيفي الرضا أهمية  
 أك األسػػباب أحػػد يشػػكؿ ككنػػه فػػي التربػػكل االعػػالـ أخصػػائى لػػدل أهميػػة ذا عػػامال الػػكظيفي الرضػػا يعتبػػر

 ( ِِص ،َُِٖ محمدرسميرالشمرل،) يمي فيما األهمية هذ  كتتض  به االرتقاء لعممه المهمة الدكافع
  الجكانب مف العديد تحقيؽ في يساهـ الكظيفي بالرضا  التربكم االعالـ أخصائي شعكر ارتفاع إف -

  (‚PATRICE ROUSSEL9‚2000)إلى به يؤدم حيث عممه نحك لديه االيجابية
 اكبر درجة تعطيه العمؿ في بها يتمتع التي  النفسية الراحة أف حيث العمؿ، بيئة مع التكيؼ عمى القدرة -

 .به يحيط كما عممه في لمتحكـ
 كالغير الخ..سكف، شرب، أكؿ،  مف المادية حاجاته جميع بثف يشعر فعندما كاالبتكار، اإلبداع في الرغبة -

  األعماؿ تثدية في الرغبة لديه تزيد كافي، بشكؿ مشبعة الخ...كظيفي كأماف كاحتراـ، تقدير مف المادية
 .مميزة بطريقة

 تطكير في رغبة أكثر تككف الكظيفي بالرضا تتمتع التي البشرية فالمكارد كالتقدـ، الطمكح مستكل زيادة -
 .األعماؿ مختمؼ في السعيدة اإلنسانية المشاعر زيادة في يساهـ" الكظيفي مستقبمه

 الشعكر ككذلؾ التعميمية، لممؤسسة كاالنتماء الكالء دكافع لديه تعزز التي العكامؿ أهـ مف أيضا يعتبر -
 .بالمسئكلية

 ذات الحياة كجعؿ العامميف معنكيات كرفع الغياب نسبة كتخفيض العمؿ دكراف معدؿ كتقميؿ اإلنتاجية زيادة -
 .األفراد لدل معنى

 الكظيفي الرضا أبعاد - 
 فسرت بنظريات الدراسات نتائ  فثسفرت عممه الفرد رضا دكافع أك حاجات لتعدد تبعا النظر كجهات اختمفت
 مف يثتي الدافع أف البعض يرل .(ِّٔ-ّّٓص ،َُِٓ،الباركدم مناؿ ) كآلياته الكظيفي الرضا كشرحت
  يمي فيما أهمها تمخيص كيمكف كآخركف األثنيف معا.الخارجية العكامؿ إلى حاجة بدكف الداخؿ

 ما كعادة ذاته، العمؿ ليس ك العمؿ بيئة مف ينبع كهك (ّٓٔ،صََِٗ،عبدالرحمف فهد)الداخمية الدكافع - أ
 كتتمثػؿ أكالمرضػيات الػدكافع عميهػا كيطمػؽ الػكظيفى الرضػا إلػى تػؤدل الحكافز مثؿ اآلخريف بكاسطة يطبؽ
 عمػػى القػدرة، العمػػؿ فػي االبػداع،المهنة بهػػذ  الشػخص االهتمػػاـ،الكظيفي الترقي،كتقديرالػذات،االنجاز)  فػي

 . المسئكليه تحمؿ
  يثتي فيما إجمالها فيمكف ، الرضا عدـ الى تقكد التى فهى   الخارجية الدكافع أما - ب

 أك الدخؿ ،العمؿ في المتاحة االمكانات ،الفنى التكجيه أك االشراؼ ،االدارةكأسمكب  المنظمة سياسة)
 .(المدرسية االدارة مع الشخصية لعالقاتا ،األجر
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 التربكل االعالـ أخصائى لدل االنجاز كدافعية الكظيفى، الرضا طبيعة  
 االتجا   بمصطمحيف يرتبط ما كثيرا العامؿ،كهك الفرد لدل داخمى دافع عف ناتجا العمؿ عف الرضا يعد
 قد كالتى الفرد نفس في الكامنة المشاعر مجمؿ فهك ،(ّّٓص ،ُٖٗ ،ناصر فهمي) المعنكية كالركح الذاتى
 فرص) كمضمكنه العمؿ محتكل  منها الرضا مف عكامؿ عدة محصمة يعتبر انه كما الظاهر، سمككه في تتجمى
 (.المؤسسة ساسية القيادة، نمط ، العمؿ كظركؼ كساعات الطالب، العمؿ، زمالء الفنى، التكجيه الترقية،
 له يحقؽ العمؿ هذا كاف اذا ما العمؿ نحك ايجابية مشاعر يكلد حيث ايجابيا يككف قد الرضا اف كما
 مف المزيد ببذؿ الفرد يحفز الذل  المحرؾ االنجارتمثؿ دافعية كشدة قكة اف عامة بصفة القكؿ كيمكف اشباع
 له يشكؿ كاف اذا العمؿ اتجا  سمبا يككف كقد معنكيا، أك ماديا حافزا كاف سكاء العمؿ هذا مف حاجته الجهد

 عف االستياء مشاعر كانت فكمما الخارجى، الفرد االنجاز دافعية أما .المطمكب االشباع تحقيؽ بعدـ الحرماف
  لهذا .غيابه نسبة زيادة أك آخر عمؿ عف كبحثه الفرد سمكؾ عمى االستياء هذا احتماؿ زاد كمما قكية، العمؿ

   التالية المعادلة في يظهر كما كالتكقع الرغبة قكة عمى يعتمد ما بعمؿ لمقياـ الفرد حفز فنف
 .التكقع×  الفرد الرغبة  xطمكح قكة=  االنجاز دافعية

 التربكل االعالـ أخصائى لدل الكظيفى الرضا في المؤثرة العكامؿ  
  هى عممه عف التربكل االعالـ أخصائى رضا مستكل في تؤثر عكامؿ أربعة هناؾ 
  عممه عف التربكم االعالـ أخصائي لرضا مسببة  داخمية عكامؿ -ُ

 ك الخبرة أساس عمى ليس خبراته ك كأداؤ  بالرجؿ كخبراتها ك المرأة أداء يقارف كغالبا ما  الجنس - أ
 كمما إذ عممها عف رضا  عمى بالنتيجة تؤثر المرأة عمؿ تجا  السمبية الظكاهر كهذ . الفعمي األداء
 (ِّ ،صَََِ،ر٘ما أحمد .)العمؿ عف رضاؤها قؿ كمما ضدها التمييز زاد

 حيث الكظيفي، الرضا درجة ك السف بيف ايجابية ارتباط عالقة كجكد عمى األبحاثأشارت   العمر - ب
 أف البعض يرل ك سنا، األصغر األفراد مف ـ٘عمؿ عف رضاء أكثر يككف األكبرسنا العامميف األفراد
 تقدـ مع لكف ك مرتفعة تككف عمر  بداية في المكظؼ طمكحات أف في يككف ربما ذلؾ في السبب
 ذلؾ عف يترتب ك الفعمي بالكاقع يرضى ك ٘طمكحات درجة تنخفض ك كاقعية أكثر الفرد يصب  العمر
 .الكظيفي الرضا زيادة

 قؿ ككمما العمؿ، عف الرضا درجة ٘مع ارتفعت التعميمي المستكل زاد كمما  التعميمي المستكل - ج
 .العمؿ عف الرضا درجة معه انخفضت التعميمي المستكل

 رؤسائه تقدير محط منه جعؿتك  كالجهد الكقت يكفر مصدرا لمفرد كالقدرات لخبراتا تمثؿ  الخبرة - د
 .أكبر برضا تشعر  ثقة ٘نفس عمى يبعث مما كمرؤكسيه
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 ناؾ٘ك. بالعمر مقارنة العمؿ عف الرضا تكقع في ثباتا األكثر تعتبر لممكظؼ(  العمؿ) الخدمة مدة - ق
 كمما بحيث الخدمة، كسنكات الكظيفي الرضا بيف مكجبة قكية عالقة كجكد إلى تشير كاضحة دراسات
 .المكظؼ عند الكظيفي الرضا زاد الخدمة سنكات زادت

 مرتفعة إدارية مناصب يحتمكف الذيف العامميف أف عف الدراسات أظهرت  لمعامؿ بالنسبة العمؿ أهمية - ك
 .(َِٔص ،ََِْصالح النشكاتى،.)بينهـ فيما التصارع عدـ إلى يميمكف

 الدراسات كشفت فقد .حاليا عمى األخرل العكامؿ بقاء افتراض كعمى عاـ كبشكؿ  اإلدارم المستكل - ز
 كبالتالي بينيـ فيما التصارع عدـ إلى يميمكف مرتفعة إدارية مناصب يحتمكف الذيف العامميف أف عف
 .الدنيا اإلدارية المستكيات في هـ الذيف رضاء مف أعمى أعمالهـ عف رضاؤهـ يككف

   الخارجية العكامؿ  ثانيا
  يمى فيما أهمها تمخيص كيمكف العمؿ بظركؼ متصمة عكامؿ كهى
  عكامؿ(  َُٖص ،ََِٕ،عمي حسيف عمي عباس، محمدسهيمة ) المهنة بسياسات مرتبطة عكامؿ .ُ

 التى كااللتزامات الكاجبات عمى كتشمؿ الكظيفي بالرضا التربكل االعالـ شعكرأخصائى في تؤثر كثيرة
 . الكظيفية المهاـ بثداء تمزمه التى التعميمية المؤسسة كسياسات كالقكانيف المكائ  تفرضها

  كالترقيات كالحكافز األجكر .ِ
 المهنة،كأف كاالستقرارفى االمف له التربكل،كيحقؽ االعالـ ألخصائى الكريمة الحياة يضمف الذل  الراتب - أ

 .كعامؿ له المادية الحقكؽ أهـ مف ،كاالجر يبذله الذل الجهد مع متكافقا عادال تكزيعا مكزع يككف
 الراتب،  مثؿ عممه مقابؿ الفرد عميها يحصؿ التى كالمعنكية المادية العكائد جميع هى  كالحكافز - ب

 ،طالػ ػجل اٌجبلٝ ).كغيرها كالمكافثت الكظيفى، االماف كالترقية، كالتطكرالمهنى، كالتقدير، المكانة،

 (02ص ِوعغ ٍبثك،
 تزيد أف يمكف كالترقيات كالحكافز االجكر بيف كمتداخمة قكية طردية عالقة كجكد دراسة اشارت  الترقية - ج

 محمكد ايهاب)أك يحفز عندما فالعامؿ مهنته في العمؿ عف التربكل االعالـ أخصائى رضا مف
 . كالعكسبنجاح كعمى أكمؿ كجه  بدكر  قاـ انه عمى يدؿ عممه في يرقى( ْٓص ،ََِٖ،عايش

 يتبعه الذم اإلشراؼ ك القيادة إسمكب عمى أجريت التي البحكث نتائ  تدؿ  المدرسية باإلدارة العالقة .ّ
 التي فالدراسات، العمؿ عف المرؤكسيف كرضا اإلسمكب هذا بيف عالقة كجكد عمى مرؤكسيه مع المشرؼ
 عف الرضا درجة مف يزيد إلهتمامه محكرا مرؤكسيه يجعؿ الذم المشرؼ أف( ميشغف) بجامعة أجريت
 االهتماـ في المنظمة أك العمؿ رئيس نج  نذاف،(ّْ،ص سابؽ، مرجع هلل، حرز رياض أشرؼ)العمؿ

 لجعؿ سعيه مثؿ أعمالهـ عف رضاهـ درجة زيادة في نج  قد يككف فننه فيها بمرؤكسيه أك بالعامميف
  .كمتحابة متعاكنة مجمكعات بمنظمته العمؿ مجمكعات
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 عمي تقـك أف يجب فالعالقة فنف ثـ كمف عممه، عف المعمـ رضا كمصدر أساس كتعد  بالطالب العالقة .ْ
 مف العالقة هذ  عمي يترتب كما.الحصة داخؿ الدرس بنظاـ كاإللتزامات الكاجب ،كأداء كاالحتراـ الكد

 .الرضا كعدـ الرضا مف احساس مف الصراع هذا يقكد  أف كمايمكف صراعات
 كتيسير أكثر تعاكف عالقةتككف  التربكل، االعالـ كاخصائى الفنى المكجه بيف لمتفاهـ استعداد كجكد .ٓ

 إبداعي بشكؿ التدريس كهك الكظيفي كاجبه ألداء يحتاجه ما كؿ في لممعمـ التربكم المسؤكؿفهك  كتسهيؿ
 .(05ص ،0222 ،ؽج١جخ ِؾّل كفغ هللا)
  المكظؼ تربط التي الجذب قكة تؤثرعمى المادية العمؿ ظركؼ جكدة درجة اف  العمؿ ظركؼ عف الرضا .ٔ

  كالكسائؿ المادية كاإلمكانيات الظركؼ له تكفر العمؿ بيئة بثف التربكل االعالـ أخصائى شعر فنذا .بعممه
 . كيبدع فينت  الزمالء بيف كاأللفة التعاكف يسكدها عمؿ كبيئة (نت كصمة+كمبيكتر) التقنية كالتجهيزات

 كاألداء الكظيفي الرضا بيف العالقة  
  نسرع فننه العمؿ، عف رضا  عف شخص سثلنا فنذا الحقيقي، مف أكثر براؽ لرضانا الظاهرم السمكؾ يعد
 أف أيمكف تامة،أكثر ق تككف أف تميؿ الصكرة فنف العمؿ، في النظر أمعنا لك بينما رضا، هلل الحمد بالقكؿ
 تسمية  العمؿ،كيمكف في العامميف بسمكؾ تتصؿ التي المظاهر بعض خالؿ مف الكظيفي الرضا عمى يستدؿ
  كهي العمؿ عف الرضا بنكات  المظاهر هد 
 .عممهـ عف راضيف عماؿ مف عادة تتككف كهي االنتاج مستمزمات مف الفاقد قمة -
 عمى تدؿ مظاهر كمها العمؿ مجاؿ في كالمنازعات الصراعات كندرة الشكاكم كقمة الغياب معدالت انخفاض -

 معدؿ كانخفاض كتحسينه العمؿ كتطكير اإلبداع إف( َّْص ،ََُِماهر، أحمد)العماؿ كاستقرار الرضا
العالقة  كيمكف تمخيص هذ .عممهـ عف كبير حد الى العامميف رضا عمى تدؿ مؤشرات كمها العمؿ دكراف

 فيما يمي 
  األداء ك الرضا بيف العالقة - أ

 الفعػػاؿ،كتعرؼ األداء لضػػماف كمتكػػامالف ضػػركرياف جػػزءاف فهمػػا الػػدافع ك بالمقػػدرة الفػػرد أداء يتحػػدد
 عمػػى االسػػتعدادات هػػذ  كتحتػػكم مسػػبقا، االهػػداؼ المحػػدد  االعمػػاؿ آلداء الشخصػػية االسػػتعدادات بثنهػػا القػػدرة

 عمػػى فقػػط يتكقػػؼ ال معػػيف لعمػػؿ أداءالفػػرد أف إال. الحرفيػػة ك الفكريػػة، المغكيػػة، كالمهػػارات عقالنيػػة، عناصػػر
 الفكػر خمػص لقػدك  بػه، القيػاـ فػي رغبػة لديػه يكػكف أف أيضػان  يتطمػب بػؿ آدائه، في كمهاراته العمؿ بهذا معرفته
  هي((William‚2015‚p313 ثالثة الى العمؿ نحك االتجا  االدارل

  األداء إلى يؤدم الرضاء - أ
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 لتقديـ أكنتيجة االجتماعية، حاجاته إشباع خالؿ مف العامؿ لمفرد الرضا تحقيؽ أف االتجا  هذا يرل
 رفع إلى يؤدم ذاته، كيحقؽ إنجازا يحقؽ بعمؿ لقيامه نتيجة ا،أكرهاذك السابؽ الرضاء في المؤثرة العكامؿ
 كبالتالي بها، يعمؿ التي المنظمة عناصر جميع نحك ايجابي اتجا  في كاتجاهاته نظرته تعديؿ ك،معنكياته
 فممباف، نكاكل فؤاد ايناس( .صحي  كالعكس أدائه عمى الحاؿ بطبيعة ذلؾ كينعكس كيستقر، معنكياته تتحسف
 .)ْٓص ،ََِٖ

  الرضا إلى يؤدم األداء - ب
 األداء، هذا تحقيؽ في سببان  يككف أف مف بدالن  لألداء، نتيجة يحدث الرضاء أف إلى المدخؿ هذا يشير

 مف متنكعة درجات تنت  كالتي لمعامميف تعطى التي المكافآت يحدد المتنكع األداء أف االتجا  هذا يفترضك 
 .                       الجهد كمية عمى فقط األداء يعتمد كال. لديهـ الرضاء
 العكائد قيمة + الفرد تكقع = الجهد
 .الجهد + العمؿ متطمبات إدراؾ =األداء
 كاف فاف .بعدالتها كاقتناعه عكائد مف بالفعؿ العامؿ عميه يحصؿ ما عمى بناءا فيتحدد الرضايالحظ أف  
  كبالتالى .كاألاء( العكائد)بينها بالربط تككف لمعكائد الفرد فتكقعات العكائد لتحديد االساسى المعيار هك االداء
 .  الرضا يتحقؽ كبهذا كثيرة عكائد الحصكؿ بغية عالية أداء التحقيؽ جهد ببذؿ
  الكسيطة العكامؿ مدخؿ - ج

 ما أف بمعنى بينهما كسيطة أخرل عكامؿ كجكد إلى كاألداء الرضاء مف كؿ في التغير يرجع المدخؿ هذا
 المبدأ أيدهذا كقد. الكسيطة المتغيرات أك العكامؿ مف بعدد مرهكف كاألداء الرضاء بيف العالقة في يحدث

Wanous العديد هناؾ كأف كاألداء، الكظيفي الرضا بيف العالقة تحميؿ حكؿ دارسته خالؿ مف ُْٕٗ عاـ 
 رضا الرضا مف النكع هذا أمثمه كمف العالقة، هذ  في التنكع إظهار في المساهمة يمكنها التى المتغيرات مف

 العامميف األفراد بيف الكظيفي الرضا مستكل بارتفاع أنه ثبت كما. العمؿ مكقؼ بالعمؿ،طبيعة الفردية الخبرة
 تنعكس نفسية براحة العاممكف يشعر كما عاـ، بشكؿ الحياة عف رضاهـ كمستكل لديهـ، الطمكح مستكل يرتفع
 صحي  أيضان  كالعكس المنظمة، في لعممهـ أدائهـ مستكل الرتفاع يؤدم قد بما كالذهنية البدنية صحتهـ عمى
  (ٖٕمرجع سابؽ ،ص  سميرة مارجريت ساكيرس مقار،)
  المهنية كاالتجاهات الكظيفي الرضا - ب

 ،مثؿ العمؿ في مع أحد عكامؿ المؤثرة أم تظهر طبيعتها، في اعام ليسدكرا  المهنية االتجاهات تمعب
 الرضا بعكس كغيرها، االجتماعية كاألطر الترقية كفرص العمؿ كظركؼ كاإلشراؼ لمعمؿ الداخمية الجكانب

 .العمؿ نكاحي مف معينة بناحية يختص ال أنه بمعنى عامة طبيعة ذك الكظيفي،فهك
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  المهني كالتكافؽ الكظيفي الرضا -ج
 لتحقيؽ الفرد بها يقـك التي المستمرة الدينامية بثنه عباس محمكد عكض.د يعرفه كما المهني فالتكافؽ

 أف نجد التعريؼ خالؿ مف .التالـؤ هذا عمى كالمحافظة كاالجتماعية المادية المعنية، البيئة كبيف بينه التالـؤ
 الذيف العامميف مف اآلخر البعض هناؾ كبالطبع العامميف، لبعض الكظيفي الرضا إشباع يعمؿ عمى المهني التكافؽ
 . كالراحة بالسعادة الشعكر إلى الكصكؿ بهدؼ الحاجات بعض الشباع المختمفة األعماؿ إلى يميمكف

  المعنكية كالركح الكظيفي الرضا-د 
 دكف ركيس بسهكلة، العمؿ أدكار آداء عمى العامؿ ساعدت المعنكية الركح  (Vitel,1953) استخدـ

 النفس الركح المعنكية تعتبر فيه، البدء تـ ما مكاصمة العمؿ في الرغبة نقصاف إلى الرضا عدـ كيؤدم معكقات
 يمثؿ فال الماضي أما الحاضر، عمى أكبر بصفة يرتكز الكظيفي الرضا بينما .جديدا دافعا لمنشاط يعطي الذم
 .(ّٓ-ّْص ، ََُِ ،شمالة ابك فرج يـ٘إبرا) المعنكية الركح شرط الكظيفي فالرضا. ارتكاز نقطة سكل

  السابقة الدراسات
  المهنية التنمية معايير عمى التعرؼ إلى هدفت ( " ُٗ-َٕ ص ص ،َُِٖ البطؿ ابراهيـ هاني) دراسة -ُ

 المنه  عمى التعميمية،اعتمدت بالمؤسسات المدرسية الصحافة بتطكير كعالقتها التربكل االعالـ اخصائى
 بكرسعيد بمحافظة التربكم اإلعالـ أخصائي مف ِِٕ قكامها ،لعينة بالعينة المس  بطريقة الكصفي

 لكاقع تقييمه في التربكم اإلعالـ أخصائي بيف فركؽ كجكد عدـ إلى كتكصمت استقصاء، أداة ،استخدمت
 اإلعالـ أخصائي لدل المهنية التنمية لمعايير مرتفعة متكسطات تكفر عدـ اإلعالمية، األنشطة خطة

 .  لهـ مخصصة المهنية لمتنمية كمكثقة كاضحة معايير كجكد لعدـ الباحث ارجعه التربكم
 لدل األساسية المهنية الكفايات تكفر مدل قياس إلى الدراسة هدفت"  (َُِٕعطا، رجب أشرؼ)  دراسة -ِ

 قادرا ليككف كتكصمت. المهنية الكفايات مقياس تصميـ في البحث أدكات كتمثمت.التربكم اإلعالـ أخصائي
 مجمكعة كتككنت. الحالة دراسة المنه  الباحث العشريف،استخدـ الحادم القرف متطمبات ضكء في مهنيا
 كتكصمت.المنيا بمحافظة الجامعي قبؿ التعميـ بمرحمة تربكم إعالـ كأخصائية أخصائي ُّٓ مف البحث
 الحضر،)  اإلقامة محؿ باختالؼ التربكل اإلعالـ أخصائي لدل الكفايات درجة في فركؽ يكجد ال إلي

 كالعشريف الحادل القرف إطار فى المهنية الكفايات امتالؾ بيف فركؽ تكجد ،(أنثى ذكر،) النكع أك (الريؼ
 اهتمامهـ إلي يرجع كهذا كالعشريف، الحادل القرف بمهارات المتعمقة الكفايات لصال  الباحث حددها كما

 .عممهـ لتطكير الكفايات هذ  المتالؾ الشخصية كمحاكالتهـ
 اتجاهات عمى التعرؼ إلى الدراسة هدفت"  (ْٗ-ٕٗ ص ص ،َُِٕ ،عتماف محمكد السيد) دراسة -ّ

 ضكء في اإلعالمية األنشطة في الجكدة معايير تطبيؽ نحك الحككمية بالمدارس التربكم اإلعالـ أخصائي



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. بالعينة المس  منه  استخدمت. كاالعتماد التعميـ جكدة لضماف القكمية الهيئة أقرتها التي المعايير
 التربكم اإلعالـ أخصائي مف مفردة (ََِ) عمى طبقت التي االستبياف استمارة عمى الدراسة اعتمدت
 يساهـ الجكدة نظاـ أف المبحكثيف مف (.%ِٓ)نسبة أف القميكبية،تكصمت بمحافظة الحككمية بالمدارس

 بالتنمية الحككمية المدارس اهتماـ متكسطة،كجاء بدرجة التربكم اإلعالـ أنشطة أداء معايير تحقيؽ في
 في النتيجة هذ  تفسير كيمكف ،(دائما% )ُٕ بنسبة المدرسية كاإلذاعة الصحافة األخصائي المهنية
 .الحككمية المدارس في كبيرا اهتماما يمقى لـ التربكم اإلعالـ نشاط أف ضكء

 

 لدل الكظيفي الرضا مستكل عف الكشؼ إلى هدفت"   (ٕٔٓ-ِٓٓ ص ،َُِٕهاركف، بكر أبك) دراسة -ْ
،كمدل كالية فى االجتماعية التنمية كزارة رئاسة في العامميف  ، النكع)متغيرات ببعض ذلؾ ارتباط الخرطـك
 عينة عمى الكصفي المنه  الدراسة هذ  فى الباحث إستخدـ( .الخبرة سنكات التعميمي، المستكل العمر،
 بالطريقة اختيارهـ تـ الخرطـك كالية في اإلجتماعية التنمية كزارة رئاسة في العامميف مف( َُُ)قكامها

 كمقياس البيانات لجمع)الباحث تصميـ مف األكلية البيانات استمارة الباحث استخدـ البسيطة، العشكائية
 المالى البعد فى خاصة العامميف لدل الكظيفي الرضا مستكل انخفاض إلى تكصمت ،(الكظيفى الرضا

 (.العمؿ كبيئة كالحكافز، الراتب)
 

 كالرضا  اإلدارة نمط بيف العالقة عمى التعرؼ إلى الدراسة هدفت"  (َُِٔ نجيب، صالح كائؿ) دراسة -ٓ
 المس  طريقة الكصؼ منه  الثانكية،استخدمت المدارس في التربكم اإلعالـ أخصائي الكظيفي

-سمالكط-المنيا)تسع إدارات ممثمي مف التربكم اإلعالـ أخصائي مف( َُٖ) قكامها عينة بالعينة،كعمي
 االستقصاء،تكصمت أداة كاستخدمت ،(كممكم-مكاس دير-قرقاص أبك-العدكة-مغاغة-مزار بنى-مطال
 التربكم اإلعالـ أخصائي الكظيفي الرضا بيف (َُ.َ)مستكل عند احصائية داللة ذات عالقة كجكد إلى

 قيمة بمغت حيث لالدارة األخرل القيادية باألنماط قكرف ما إذا اإلدارة في الديمقراطي النمط كتطبيؽ
 معه زاد الديمقراطى النمط تطبيؽ زاد كمما حيث مكجبة طردية متكسطة ارتباط درجة كهى (ِْٓ.َ()ر)

 .متكسطة بدرجة التربكم اإلعالـ أخصائي الكظيفي الرضا
 

 الكظيفي الرضا درجة عمى التعرؼ إلى هدفت (ُّٔ -ُّْص ص ،َُِٔالدعيس، ناجى محمد) دراسة -ٔ
 الرضا عمى األكاديمية كالدرجة التخصص،) متغيرم دكر كبياف التدريس هيئة أعضاء لدل

 هيئة أعضاء مف (ََٔ)قكامها بالعينة،لعينة المس  طريقة الكصفي المنه  عمى اعتمدت.الكظيفي
 بمغ حيث قميمة كانت الكظيفي الرضا درجة أف إلي صنعاء،كتكصمت جامعة كميات بمختمؼ التدريس
 داللة ذات فركؽ كجكد أظهرت كما ،(الراتب) الكظيفي الرضا مجاالت كأقؿ (ُْ.ِ) الحسابي المتكسط
 (.العممية التخصص،كالدرجة)لمتغير تبعا الكظيفي الرضا درجة في احصائية



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 لدل الكظيفي الرضا مستكم عمي التعرؼ هدفت (ُٕٔ-ُّْ ص ص ،َُِٓ)الصمادم يكسؼ دراسة -ٕ
 طريقة الصفي منه  عمى األردف،اعتمدت في كاألهمية الحككمية المدارس في الخاصة التربية معممات
 مستكل تقيس االستبياف أداة بعماف،كاستخدمت الكسط بنقميـ معممة (َُٔ) قكامها بالعينة،لعينة المس 
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ،ككذلؾ متكسطة معممات رضا درجة إلي ،كتكصمت الكظيفى الرضا
 .األهمي القطاع في العامميف لصال  العمؿ كقطاع التعميمية المؤسسة باختالؼ الكظيفي الرضا معدؿ

 المدرسية كالصحافة لإلذاعة التربكم الدكر عمى التعرؼ إلى الدراسة هدفت "  (َُِْ) صالح كائؿ دراسة -ٖ
 عمى الدراسة اإلعدادية،كاعتمدت بالمرحمة المدرسية،كالطالب الصحافة كأخصائي مكجهي نظر كجهة مف

 بمحافظة كالثانكية اإلعدادية بالمرحمة طالب (َِٔ)صحافة، كمكجه أخصائيا (ٔٓ) عينة الكصفى المنه 
 الصحافة نشاطي في الطالب مشاركة بيف متكسطة ارتباطية عالقة كجكد عف الدراسة ،ككشفت المنيا

 بيف فركؽ تكجد ال كذلؾ الذككر، لصال  التربكم الدكر في فركؽ يكجد لها، التربكم كالدكر كاإلذاعة
 الصحافة" المدرسية كالصحافة لإلذاعة التربكل الدكر نحك الصحافة كمكجهى التربكم اإلعالـ أخصائي
 .المدرسية

 فى التربكل االعالـ اخصائى لدكر مقترح تصكر كضع إلى الدراسة هدفت"  (َُِْ) الكلى بكر أبك أسماء -ٗ
 عينة بالعينة،عمى المس  طريقة الكصفي المنه  عمى كاعتمدت. اإلعالمية لمتربية الحديثة المفاهيـ نشر

 أداة الخاصة،كاستخدمت االحتياجات ذكم بمدارس التربكم اإلعالـ أخصائي مف مفردة ََُ قكامها
 لمتربية الحديثة المفاهيـ عمى التربكل اإلعالـ أخصائى بتدريب االهتماـ يكجد ال إلى تكصمت االستقصاء،

 االعالـ أخصائي أف التربكل،أكدت االعالـ اخصائى مف العينة أفراد%( ِٖ) نسبة أكد  ما االعالمية،كهذا
 ضعؼ مف يعانكف العينة أفراد مف %(ْٓ) أظهرت كما.االعالمية التربية فى تدريب عمى يحصمكا لـ التربكم

 فى اإلعالمية التربية مفاهيـ تطبيؽ أماـ حائؿ تقؼ التى كالصعكبات المعكقات، أهـ مف المادية اإلمكانيات
 . اإلعدادية المدارس

 الرضا طبيعة فهـ إلى هدفت(  Fuadah Johor, Hasan Mohamed Elarabi, 2014) دراسة -َُ
. الكظيفي الرضا عمى تؤثر التي العكامؿ تقييـ ككذلؾ الكظيفي باألداء كعالقتها المستشفيات في الكظيفي
 ،الطبي المجاؿ في كالعامميف المديريف حكؿ ُٕٗ العينة اشتممت .االستبياف أداة عمى الباحث اعتمد
 العكامؿ هذ  كؿ( تحفيزات الراتب، ، المعاممة ، العمؿ ،راحة العمؿ عف رضا) كجكد عدـ إلى الدراسة تكصمت
 .ليبيا خارج مستشفيات عف يبحث المريض ألف ضعيفة الخدمة نكعية أف تبيف

 الكظيفي الرضا في المؤثرة لمعكامؿ النسبية األهمية عمى التعرؼ إلى هدفت"  (َُِْ)محمد سعيد عزة -ُُ
ذاعة صحافة التربكم اإلعالـ أخصائي  الرضا كمدل الخاصة، االحتياجات ذكم بمدارس)مسرحية فنكف- كا 

 المس  طريقة الكصفي المنه  عمى اعتمدت. الخاصة لمفئات التربكم اإلعالـ مجاؿ في العمؿ عف



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 أداة ،كاستخدمت(ذككر،كاناث) التربكم اإلعالـ أخصائي مف مفردة ََُ قكامها بالعينة،لعينة
 بيف الكظيفي الرضا في المؤثرة لمعكامؿ النسبية األهمية ترتيب في تفاكت كجكد إلى استبياف،كتكصمت

 .الخاصة االحتياجات ذكم لمدارس المسرحية الفنكف كأخصائي كاإلذاعة الصحافة أخصائي
 المؤثرة العكامؿ تحديد إلى الدراسة هذ  هدفت ( Saleem, saida majeed, tariq aziz, 2013) دراسة -ُِ

 التكظيؼ أثر كتحميؿ باهاكالبكر في المصرفية الصناعة في يعممكف الذيف لممكظفيف الكظيفي الرضا عمى
 لمعامميف الكظيفي الرضا عمى كاالتصاالت العمؿ كضغكط العمؿ كطبيعة كاالستراتيجية التنظيمية كالسياسة
 في يعممكف عامؿ َٖٓ عمى العينة كاشتممت االستبياف أداة عمى الباحث اعتمد كما .المصرفي بالقطاع
 االستراتيجية كاالتصاالت العمؿ ضغكط أف أهمها نتائ  الى الدراسة تكصمت.باهاكالبكر في البنكؾ فركع

 .المكظؼ أداء عمى كقكم كبير تثثير لها يككف العمؿ كمحتكل
 في القيادة أنماط كبيف بينها المرتبطة كالعكامؿ عمي التعرؼ إلي الدراسة ،هدفت(Komar‚2012)دراسة -ُّ

 كتككنت اإلستبياف، أداة الباحث كاستخدـ المسحى، المنه  الدراسة البنجاب،كظفت في األهمية التربية كميات
 عالقة كجكد  الدراسة تكصمت التى النتائ  أهـ كمف التربية، كمية في محاضرا (ََِ)قكامها عشكائية عينة
 داللة ذات عالقة كجكد عدـ النتائ  أشارت ،كما التنظيمي كالمناخ الكظيفي الرضا بيف احصائية داللة ذات

 . التنظيمي كالمناخ المدراء مف المتبعة القيادية األنماط بيف احصائية
 

 السابقة الدراسات عمى التعميؽ  
  يمي فيما السابقة الدراسات حددتها التي النقاط بعض إلي التكصؿ يمكف 

  عمى التعرؼ ركز كبعضها المعمميف لدل الكظيفي الرضا عمى التعرؼ عمى السابقة الدراسات بعض ركزت
 يتعمؽ ما الثانكية،كمنها المدارس في التربكم اإلعالـ أخصائي الكظيفي كالرضا  اإلدارة نمط بيف العالقة
ذاعة صحافة التربكم اإلعالـ أخصائي الكظيفي الرضا في المؤثرة لمعكامؿ النسبية باألهمية  فنكف- كا 
 .الخاصة لمفئات التربكم اإلعالـ مجاؿ في العمؿ عف الرضا كمدل الخاصة، االحتياجات ذكم بمدارس)مسرحية
 دراستيف سكم اليكجد ،المعمميف لدل الكظيفي الرضا أنماط عمى التعرؼ استهدفت بدراسة تتعمؽ دراسات يكجد
 .البحث هذا إجراء في تسرع الباحثة جعؿ مما التربكم اإلعالـ أخصائي لدل الكظيفي بالرضا تتعمؽ
  في السابقة الدراسات مف استفادت كقد
 مقاييس مف كاإلستفادة الكظيفي الرضا مقياس أبعاد تحديد الدراسة مشكمة كتحديد-البحث متغيرات تحديد -

 .البحث إعداد في السابقة الدراسات
 . البحث في المستخدـ الكظيفي الرضا مقياس أبعاد تحديد -

   الدراسة فركض



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 تبعا لمتغيرم  التربكم اإلعالـ أخصائيلدم  الكظيفي الرضا مستكيات في دالة ارتباطية عالقة تكجد .ُ
  .كالمؤهؿ ،ذكر،أثى()الجنس

 الخارجية العكامؿ متغيرات في( المدرسية باإلدارة عالقته)جد عالقة ذات داللة احصائية في متغيرات ك ت .ِ
 .عممه عف التربكم اإلعالـ أخصائي رضا كمستكل الكظيفي األداء بشكؿ المرتبطة

 االبتدائي)الدراسية المرحمة لمتغير تبعا التربكم اإلعالـ أخصائي متكسطات بيف احصائيا دالة فركؽ تكجد .ّ
  (.الثانكية– االعدادية–

)الرضا عف  بمحتكم الكظيفة في مستكل الرضا الكظيفي  المبحكثيف بيف احصائية داللة ذات عالقة تكجد .ْ
 .الرضا عف العمؿ كمستكل المهنة نفسها،كطبيعة العمؿ،كاالنجاز ،كالشعكر بالمسئكلية(

  الكظيفي األداء بشكؿ المرتبطة الخارجية لممتغيرات بالنسبة المبحكثيف بيف احصائية داللة ذات عالقة تكجد .ٓ
 .عممهـ عف رضاهـ كمستكل المتمثمة في العالقة)بالطالب ،بزمالء العمؿ ،با

 مصطمحات الدراسة 
   - البحث هذا فى التربكم االعالـ أخصائي حثةاالب هتعرف أخصائي االعالـ التربكم  -ُ

  بالمدرسػة اإلعالميػة األنشػطة عػف كمسػئكؿ التربكم اإلعالـ مجاؿ فى متخصص هك  التربكل االعالـ أخصائى
 العقميػػػة المهػػػارات الطػػػالب  ،كاكسػػػاب أكخارجهػػػا المدرسػػػة داخػػػؿ األنشػػػطة هػػػذ  كانػػػت سػػػكاء ،كتنفيػػػذا اشػػػرافا

 .التعميمية العممية أهداؼ لتحقيؽ كتربكيا اعالميا كتنميتها المكاهب كاكتشاؼ كالنقدية كاالبتكارية كاالبداعية
 مفهكـ الرضا الكظيفي  -ِ
 ( بثنه " درجة إشباع حاجات الفرد، كيتحقؽ هذا اإلشباعُِّص ،ََِّ)عبد الباقي،  عرؼ-

مف عكامؿ متعددة منها ما يتعمؽ ببيئة العمؿ كبعضها يتعمؽ بالكظيفة التي يشػغمها الفػرد، كهػذ  العكامػؿ تجعػؿ 
عممه كمحققنا لطمكحاته كرغباته كمتناسبنا مع ما يريد  الفرد مػف عممػه كبػيف مػا يحصػؿ عميػه الفرد راضينا عف 

 في الكاقع أك يفكؽ تكقعاته منه "

 كيقصد به اجرئيا فى هذا البحث 
أف الرضػا الػكظيفي هػػك مجمكعػة  الظػػركؼ ،كالعكامػؿ الداخميػػة كالخارجيػة الثػػى يتفاعػؿ معهػػا أخصػائي االعػػالـ 

اؤ  لعممه ،كتؤثر، كيتثثر بهػا ايجابيػا كسػمبيا  فتدفعػه  لإلنجػاز، كالتميػز كاالبػداع كتجعمػه راضػي التربكم عند أد
 أك تشعر  باإلحباط فتجعمه غير راضيا.



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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 المنظمة كاألنظمة سياسة ،كالترقي ،كالمسؤكلية ،نفسه كالعمؿ ،كالتقدير ،اإلنجاز  أبعاد الرضا عف العمؿ *
 ،القرارات اتخاذالحرية في  ،القيادةنمط بالمديرك  العالقة ،فيه المتبعة كالطرؽ الفنى اإلشراؼ ،االعالمى لمعمؿ
 أعباء مف به أقـك ما حجـ مع اليتناسب انه حيث لركاتبا ،العمؿ بزمالء لعالقةا ،لمعمؿ االمكانات كتكفير
 االمكانات كفيرت ،المدرسية كاالدارة الزمالء بيف انالها التى لمكانةا ،بيئةالعمؿ ظركؼ، االسعار كارتفاع كظيفية
 .    التكنكلكجية المالية

 اإلطار المنهجي لمدراسة
 نكع كمنه  الدراسة 
المسػػ   المػػنه  الكصػػفي  بمػػا يتضػػمنه مػػف كصػػؼ كتفسػػير لمػػا هػػك قػػائـ بالفعػػؿ ،كطريقػػة  اسػػتخدمت الباحثػػة

بالعينػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػي اجابػػػات كافيػػػة حػػػكؿ تسػػػاؤالت الدراسػػػة الميدنيػػػة كالتحقػػػؽ مػػػف مػػػدم صػػػحة فركضػػػها 
الكشػؼ عػف العالقػة بػيف الٌرضػا الػكظيفي عالقػة كاستخالص نتائ  تفسػيرية ذات داللػة .كعميػه تسػعي الدراسػة 

 .الرضا الكظيفي ببعض متغيرات الرضا لدم أخصائي اإلعالـ التربكم
  عينة الدراسةك مجتمع 

مػػػػف المػػػػدارس الحككميػػػػة الخاصػػػػة بالمػػػػدارس  التربػػػػكل االعػػػػالـ أخصػػػػائى مػػػػف  البحػػػػث  مجتمػػػػع تكػػػػكف 
 أخصػػائي لجميػػع شػػامؿ حصػػر بعمػػؿ الباحثػػة قامػػت حيثث  ميػػاط ،دفػػي محافظػػة  (اإلبتدائية،اإلعدادية،كالثانكيػػة)

 عزبػة الجديػدة، دميػاط ، دميػاط) ادارة لممحافظػة العشػر اإلدارت ممثمػي مػف دميػاط محافظػة في التربكم االعالـ
 .مفردة ُّٔ بكاقع فكانت(.  السرك البطيخ، كفر غالب، أبك ميت سعد، كفر الزرقا، فارسككر، الركضة، البرج،
 سػػحبها ،تػػـ ادارة كػػؿ مػػف مفػػردة َِ بكاقػػع  مفػػردةَِِ بمغػػت طبقيػػة عشػػكائية عينػػة باختيػػار الباحثػػة كقامػػت

 تػـ مػا جممػة هػي االدارات هػذ  فػي كاالنػاث الػذككر التربػكم االعػالـ اخصػائي العداد كفقا  المتساكم باإلسمكب
 كتػػـ(  spss) اإلحصػػائي التحميػػؿ لبرنػػام  االسػػتبياف خضػػكع كبعػػد. المبحػػكثيف مػػف االسػػتبيانات مػػف جمعهػػا
 مفػردة( ُِٓ) الصػحيحة االسػتبيانات عػدد لتصػب . لمتحميػؿ صػالحة كالغيػر مكتممػة الغيػر االسػتبيانات استبعاد
 حيث البحث الجراء دمياط لمحافظة الباحثة اختيار سبب كيرجع.إناث( ُّّ) ذكر، مفردة(ّٖ ) كالتالي مكزعة

 الصػفات كتشػابه مكاصػالت، كسػائؿ ارتفػاع إلي اضافة. كمراجع كتب مف كبيرة ميزانية يحتاج العممي البحث أف
 االسػتمارة كصػدؽ ثبػات عنػد البحػث عينػة تعػاكف ،كضػماف البحػث مف األهداؼ تكصيؿ يساعد مما اإلجتماعية

  يمكف تقسيـ هذ  االدارات كما يميك .كالنفقات كالجهد كالكقت األعباء االختيارلتخفيؼ جاء لذلؾ.
 

 ( رٛطف ِغزّغ اٌلهاٍخ2علٚي هلُ )
 

َ 
 ئكاهاد 

 ك١ِبؽ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ؽً اٌزؼ١ّ١ٍخااٌّو

 اٌضب٠ٛٔخ االػلاك٠خ االثزلائ١خ

 ىهاػٟ  طٕبػٟ رغبهٜ  فبص ٌغبد ػبَ رغو٠جٝ ٌغبد ػبَ ٌغبد فبص  ػبَ



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2 0 2 2 3 7     22 2   25 ك١ِبؽ 1

          3 3     6     5 ك١ِبؽ اٌغل٠لح 2

       ٚاؽل فٕللٝ 2 3     5     7 ػيثخ اٌجوط 3

           5     4     22 اٌوٚػب 4

   5       3     6     2 فبهٍىٛه 5

   3 2     4     6     6 اٌيهلب 6

   2       5     2     7 وفوٍؼل 7

     2     2     2     25 وفواٌجط١ـ 8

     4   2       6     22 ١ِذ اثٛغبٌت 9

         2 0     2     6 اٌَوٚ 11

 2 22 7 0 6 30     62  2   25 اٌّغّٛع اٌفوػٝ

 52 62 26 اٌّغّٛع اٌىٍٝ
 

 .ُِٓ= المكجكد بعينة الدراسة  المجمكع
 كيمكف أف تكضيحها فيما يمي 

 (رٛط١ف اٌؼ١ٕخ0)علٚي هلُ 

 العدد المرحمة الدراسية التى يعمؿ بها
 ّٖ اإلبتدائية
 ٓٔ اإلعدادية
 ْٓ الثانكية

 ِِ ثانكم )زراعي/صناعى/تجارم(
 ُِٓ المجمكع

              

 ( رٛط١ف اٌؼ١ٕخ3علٚي هلُ )

 ئكاهاد ك١ِبؽ اٌزؼ١ّ١ٍخ  َ

 ؽً اٌزؼ١ّ١ٍخااٌّو

 اٌضب٠ٛٔخ االػلاك٠خ االثزلائ١خ

 ِغّٛع ئٔبس موٛه ِغّٛع ئٔبس موٛه ِغّٛع ئٔبس موٛه

 02 22 2 22 2 0 26 22 6 ك١ِبؽ 1

 3 0 2 6 6   5 5   ك١ِبؽ اٌغل٠لح 2

 5 0 3 5 3 0 7 4 3 اٌؼيثخ 3

 5 3 0 4 2 3 2 5 4 اٌوٚػب 4

 2 5 4 6 4 0 2 6 0 فبهٍىٛه 5

 2 6 3 5 2 4 6 3 3 اٌيهلب 6

 7 4 3 2 7 2 7 0 5 وفوٍؼل 7

 2   2 2 5 3 20 2 4 وفواٌجط١ـ 8

 5 0 3 6 5 2 2 6 0 ١ِذ اثٛغٍت 9

 3 2 0 7 4 3 5 4 2 اٌَوٚ 11

 67 36 32 65 44 02 23 53 32 اٌّغّٛع اٌفوػٝ

    67 65 23 اٌّغّٛع اٌىٍٝ
 

 التكزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة كفقان لمنكع (ْالجدكؿ )             

 اٌّئ٠ٛخ إٌَجخ اٌؼلك إٌٛع



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 َُِِيناير  – عشر الثالث العدد – النكعية التربية مجمة 
1- 313 - 

| P a g e 

 %38.14 82 ذكر

 %61.86 133 أنثى

 %222 025 اٌّغّٛع

 
 

 اٌزٛى٠غ إٌَجٟ ألفواك اٌؼ١ٕخ ٚفمب ٌٍٕٛع(2) شىً
  

 
 

 

 
 أدكات جمع البيانات 

لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة تػػـ اإلعتمػػاد عمػػي صػػحيفة اإلستقصػػاء لقيػػاس عكامػػؿ الرضػػا الػػكظيفي مػػف كجػػه نظػػر 
 (عبارة مكزعة كاآلتي َُّيحتكم المقياس )،حيث أخصائي االعالـ التربكم 

 (5علٚي )

 .ٌالٍزجبٔخٚاٌلهعبد اٌى١ٍخ  فموح٠ٛػؼ ِؼبِالد االهرجبؽ ث١ٓ كهعبد وً 

 اٌلالٌخ االؽظبئ١خ َِزٜٛ اٌلالٌخ ِؼبًِ االهرجبؽ اٌفمواد

ئٌٟ أٞ ِلٜ أذ هاػٝ ػٓ ػٍّه وأفظبئٟ  -2
 اػالَ؟روثٛٞ؟

 دال 1.11 1.67

 دال 1.11 1.48 اٌوػب ػٓ إٌّٙخ -0

 دال 1.11 1.48 ئٌٟ أٞ ِلٞ رزٛفو ػٛاًِ  اٌوػب ػٓ ػٍّه؟  -3

ِباألصو اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رؾلصٗ فٟ ثبألهرمبء  -4
 ثبألٔشطخ االػال١ِخ فٟ ِظو؟

 دال 1.113 1.45

 كاي 2.22 2.65 :اٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٌٍوػب اٌٛظ١فٝ

 دال 1.11 1.48 إٌّٙخ ٔفَٙباٌوػب ػٓ  -2

 دال 1.113 1.45 اإلٔغبى -0

 دال 1.127 1.41 اٌشؼٛه ثبٌَّئ١ٌٛخ -3

 دال 1.11 1.49 اٌزمل٠و -4

 دال 1.123 1.41 اٌزولٟ -5

 كاي 2.22 2.27 اٌؼٛاًِ اٌقبهع١خ ٌٍوػب اٌٛظ١فٝ

 دال 1.118 1.43 ػاللزٝ ثبالكاهح اٌّله١ٍخ -2

 دال 1.114 1.45 ػاللزٟ  ثبٌيِالء  -0

 دال 1.121 1.42 ػاللزٝ ثبٌطالة -3

 دال 1.11 1.47 اٌؾٛافي)اٌّبك٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ( ٚاٌّىبفأدة  -5

 دال 1.11 1.64 اٌز١َٙالد ٍٚٚبئً اٌزله٠ٌ-6

 موو

20 

32.24% 

 أٔضٝ

233 

62.26% 

 إٌٛع



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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         ِددب رواٚؽددذ ؽ١ددش ٌالٍددزجبٔخ اٌى١ٍددخ ٚاٌددلهعبد فمددوح وددً كهعددبد ثدد١ٓ االهرجددبؽ ِؼددبِالد( 5) اٌغددلٚي

 االٍددزجبٔخ فمددواد رؼزجددو ٚثددنٌه( 2.25) ِؼ٠ٕٛددخ َِددزٜٛ ػٕددل ئؽظددبئ١ب   كاٌددخ ٚع١ّؼٙددب( 2.27 – 2.42) ثدد١ٓ

 .ٌم١بٍٗ ٚػؼذ ٌّب طبكلٗ

   البحث حدكد
 خصػائىلػدم أ العكامػؿ التػى تػؤثر فػي الرضػا الػكظيفي التكصػؿ عمػى الدراسػة تقتصر   المكضكعى الحد - أ

 .كعالقتها ببعض المتغيرات االعالـ
)االبتدائية،كاالعداديػة مدراسب التربػكل االعػالـ أخصػائى عمػى بػالتطبيؽ  الباحثػة قامػت  المكانية الحدكد - ب

 . كالخاصة بادارات دمياط العشر الحككمية ،كالثانكية(
(بالفصؿ الدراسي الثػاني مػف العػاـ  ،كمايكتطبيؽ البحث خالؿ شهرل )مارس ،كابريؿ تـ  الزمنية الحدكد - ج

 ـ.َُِٗ/َُِٖالدراسي 
االعػالـ التربػكم فػي بعػض (مفػردة مػف أخصػائي ُِٓتـ تطبيػؽ البحػث الحػالي عمػي )  الحدكد البشرية - د

 دميػػاط،)كالخاصػػة بػػادارات دميػػاط العشػػركهي ادارة  الحككميػػة الػػدارس )االبتدائية،كاالعداديػػة ،كالثانكيػػة(
 البطػػيخ كفػػر غالػػب، أبػػك ميػػت سػػعد، كفػػر الزرقػػا، فارسػػككر، الركضػػة، البػػرج، ،عزبػػة الجديػػدة دميػػاط
 .(،السرك

   البحثمتغيرات 
 الرضا الكظيفي لدل أخصائي االعالـ التربكم.المتغيرات المستقمة   -ُ
 المتغيرات التابعة العالقة ببعض المتغيرات الكسيطة )الجنس ،المؤهؿ ،نكع المرحمة الدراسية(. -ِ

  نتائ  الدراسة الميدانية 
 الحسابية كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات استخداـاستخدمت تساؤالت الدراسة عمي كلإلجابة 

 متدرج ثالثي لمقياس كفقان  االستبانة عبارات حكؿ الدراسة عينة أفراد آراء بيف الفركؽ لداللة" ِكا" كاختبار
        عمى التصحي  تـ التالي النحك عمى متدرج خماسي كمقياس

 بطػػرح كذلػػؾ ، المػػدل حسػػاب كتػػـ الترتيػػب، عمػػى( ُ،ِ ،ّ) بػػثكزاف" قميمػػة متكسػػطة، كبيػػرة،" مقيػػاس
 الطػكؿ تحديػد بهػدؼ( ّ) عمػى( ِ) المػدل قسػمة ثػـ ،(ِ=  ُ – ّ) المقياس في كزف أعمى مف كزف أصغر
 كأقػؿ( ُ) القيمة بيف يقع" قميمة" المستكل أف يعنى كهذا ،(تقريبان  ٕٔ.َ=  ّ÷ِ) ككانت  مستكل، لكؿ الفعمي
 كيقػػػع ،(ٕٔ.َ+  ٕٔ.ُ) مػػػف كأقػػؿ( ٕٔ.ُ) القيمػػػة بػػيف يقػػػع" متكسػػطة" المسػػػتكل كأف ،(ٕٔ.َ+  ُ) مػػف

 العبػارات مػف عبػارة كػؿ إلجابػات المػرج  الػكزف يككف كبذلؾ (.َ.ّ) إلى( ّْ.ِ) القيمة بيف" كبيرة" المستكل
 (كبيرة)  َ.ّ – ّْ.ِ، (متكسطة)  ّّ.ِ – ٕٔ.ُ، (قميمة) ٔٔ.ُ – ُ  التالي النحك عمى



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عمػػى( ُ ، ِ ، ّ ، ْ ، ٓ) بػػثكزاف"  تمامػػان  أكافػػؽ ال ، أكافػػؽ ال ، محايػػد ، أكافػػؽ ، تمامػػان  أكافػػؽ" مقيػػاس -
 قسػػمة ثػػـ ،(ْ=  ُ – ٓ) المقيػػاس فػػي كزف أعمػػى مػػف كزف أصػػغر بطػػرح المػػدل،كذلؾ حسػػاب الترتيػػب،كتـ

 أف يعنػى كهػذا ،(تقريبػان  0.80 =ٓ÷ ْ) ككانػت مستكل، لكؿ الفعمي الطكؿ تحديد بهدؼ( ٓ) عمى( ْ) المدل
 القيمة بيف يقع" أكافؽ ال" المستكل كأف ،(َٖ.َ+  ُ) مف كأقؿ( ُ) القيمة بيف يقع" تمامان  أكافؽ ال" المستكل

+  َٔ.ِ) مػػػف كأقػػػؿ( َٔ.ِ) القيمػػػة بػػػيف" محايػػػد" المسػػػتكل كيقػػػع ،(َٖ.َ+  َٖ.ُ) مػػػف كأقػػػؿ( َٖ.ُ)
 أكافػػؽ" المسػػتكل كيقػػع(، َٖ.َ+  َْ.ّ) مػػف كأقػػؿ( َْ.ّ) القيمػػة بػػيف" أكافػػؽ" المسػػتكل كيقػػع ،( َٖ.َ
 النحػك عمػى العبارات مف عبارة كؿ إلجابات المرج  الكزف يككف كبذلؾ (.َ.ٓ) إلى( َِ.ْ) القيمة بيف" تمامان 
 – َْ.ّ، (محايػػػػػػد) ّٗ.ّ – َٔ.ِ، (أكافػػػػػػؽ ال)  ٗٓ.ِ – َٖ.ُ، (تمامان  أكافؽ ال) ٕٗ.ُ –  ُ   التالي
 ، (تماما أكافؽ) َ.ٓ – َِ.ْ، (أكافؽ) ُٗ.ْ

 االرتقاء بعممه التربكم في  االعالـ أخصائي يحدثه الذم األثر* 
 الدراسة عينة أفراد الستجابات النسبية كاألكزاف الحسابية كالمتكسطات التكرارات(ٔجدكؿ رقـ )

 .بعممه باالرتقاء يحدثك  أف يمكف الذم األثر نحك 
 

 

 االٍزغبثخ
ِغّٛع 

 األٚىاْ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٝ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٜ

اٌٛىْ 

إٌَجٝ 

)%( 

 َِزٜٛ

 األصو
أصو 

ثلهعخ 

 وج١وح 

أصو ثلهعخ 

 ِؾلٚكح

ال ٠ٛعل 

 أصو

ِب األصو اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رؾلصٗ 

هرمبء ثبألٔشطخ اإلػال١ِخ ثبال

 فٟ ِظو؟

 وج١و  72.22% 2.57 0.37 522 22 226 22

 

 ٠ؾلصٖٛ أْ ٠ّىٓ اٌنٞ األصو ٔؾٛ اٌلهاٍخ أفواك ػ١ٕخ ٌزٛى٠غ إٌَجٟ الٍزغبثبدا(0شىً هلُ )

 .ِظو فٟ اإلػال١ِخ ثبألٔشطخ ثبالهرمبء

 

 ( يتبيف أف أفراد عينة الدراسة الذيف يمكنهـ االرتقاء بعممه ِ( كنتائجه كالشكؿ البياني )ّمف الجدكؿ ) 

 أصو ثلهعخ وج١وح 

22 

42.42% 

 أصو ثلهعخ ِؾلٚكح

226 

53.25% 

 ال ٠ٛعل أصو

22 

4.65%  

 ِب األصو اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رؾلصٗ ثبألهرمبء

 ثبألٔشطخ اإلػال١ِخ فٟ ِظو؟



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  
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%(، كبمغػػػت نسػػػبة الػػػذيف يمكػػػنهـ االرتقػػػاء بعممهػػػـ بدرجػػػة محػػػدكدة َْ.ُْبدرجػػػة كبيػػػرة بمغػػػت نسػػػبتهـ )
%(.كبالنسبة لألثػر الػذل ٓٔ.ْلهـ أثر فى االرتقاء بعممهـ )%(، فى حيف بمغت نسبة الذيف ال يكجد ٓٗ.ّٓ)

( ّٕ.ِيمكف ألفراد عينة الدراسة أف يحدثك  في االرتقاء بعممه بكجه عػاـ جػاء بدرجػة كبيػرة بمتكسػط حسػابى )
ترجعػػه الباحثػػة إلػػي ثقػػتهـ بثنفسػػهـ كادراكهػػـ لقػػدراتهـ فػػي انجػػاز عممهػػـ  بكفػػاءة  %(.ُٗ.ٖٕككزف نسػػبى )
 ثـ كاالرتقاء به  كيحتاجكا إلي تشجيع كتحفيز مادم أك معنكم.كتميز كمف 

 ترتيب اخصائي االعالـ التربكم عناصر الرضا حسب درجة أهميتها بالنسبه لعممه 
 اٌزىواهاد ٚاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاألٚىاْ إٌَج١خ الٍزغبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ (7علٚي هلُ )

 ٔؾٛ هػبئُٙ ػٓ إٌّٙخ

 اٌوػب ػٓ إٌّٙخ

 االٍزغبثخ
ِغّٛع 

 األٚىاْ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٝ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٜ

 اٌٛىْ إٌَجٝ

)%( 

 َِزٜٛ

ت األ١ّ٘خ
ر١
زو
اٌ

 

أ١ّ٘خ 

 وج١وح

أ١ّ٘خ 

 ِزٍٛطخ

أ١ّ٘خ 

 ل١ٍٍخ

 1 وج١وح %22.03 2.52 0.72 520 25 33 267 اإلٔغبى -2

 3 وج١وح %25.74 2.67 0.57 553 00 42 245 اٌؼًّ ٔفَٗ -0

 2 وج١وح %26.20 2.60 0.62 562 26 53 246 اٌَّإ١ٌٚخ -3

اٌؼاللخ ثبٌّل٠وٚٔٛػ١خ اٌم١بكح اٌّزجؼخ  -4

َِٚبؽخ اٌؾو٠خ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌزٝ 

رقض ػٍّه  ٚرٛف١و االِىبٔبد ٌٍؼًّ 

 ٚرٛف١و االِىبٔبد ٌٍؼًّ

 8 ِزٍٛطخ 74.40% 2.72 0.03 422 47 72 27

 5 وج١وح %22.72 2.77 0.40 502 32 42 202 اٌؼاللخ ثيِالء اٌؼًّ . -5

 6 وج١وح %22.26 2.72 0.42 527 02 70 225 ظوٚف ث١ئخاٌؼًّ -6

اٌّىبٔخ اٌزٝ أبٌٙب ث١ٓ اٌيِالء  -7

 ٚاالكاهح اٌّله١ٍخ  .
202 52 36 524 0.32 2.76 

72.62

% 
 7 ِزٍٛطخ

رٛف١و االِىبٔبد اٌّب١ٌخ ٚأ١ٌبد رٕف١ن  -2

 اٌؼًّ
252 00 35 553 0.57 2.76 

25.74

% 
 4 وج١وح

   ِزٍٛطخ %77.65   0.33 إٌّٙخ اٌوػب ػٓ

  المهنة عف رضائهـ عناصر نحك الدراسة عينة أفراد استجابات أف يتبيف( ٕ)رقـ الجدكؿ يكض 
 -% ُٔ.َٖ) بيف ما لها النسبية األكزاف كتراكحت( ُٕ.ِ – َْ.ِ) بيف ما العناصر لهذ  في كقعت

 ،ٔ ،ٓ) أرقاـ الرضا لعناصر "متكسطة أهمية" مستكل في الدراسة عينة أفراد استجابات كقعت حيف فى%( ِّ.َٗ
 لها النسبية األكزاف كتراكحت( ِٕ.ِ – ْٖ.ُ) بيف ما العناصر لهذ  الحسابى المتكسط قيـ حتك ترا حيث( ٖ ،ٕ
 تكجد كلكف أهمية ذات مكانة في كيضعكنها المهنة يقدركف أنهـ يعني كهذا%(. َٓ.ٕٓ -% َْ.ُٔ) بيف ما

 المدرسة ادارة كالمعاممة التخطيط بحسف تداركها يمكف بالرضا شعكر دكف تحكؿ التي كالضغكط المنغصات بعض
 األهمية ترتيب في تفاكت التى تكصمت كجكد (َُِْ) محمد سعيد عزة كهذ  النتيجة تتفؽ مع دراسة. كالمسئكليف

 لمدارس المسرحية الفنكف كأخصائي كاإلذاعة الصحافة أخصائي بيف الكظيفي الرضا في المؤثرة لمعكامؿ النسبية
 .(ُُٗ-َُٔ،ص صَُِْمحمد، سعيد عزة) الخاصة االحتياجات ذكم



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كمناقشتها اختبار نتائ  صحة الفركض  
 أخصػائيلػدم  الػكظيفي الرضػا مسػتكيات فػي دالػة ارتباطيػة عالقػة تكجػد  اختبار صحة الفرض األكؿ -

 .كالمؤهؿ )ذكر،أثى(، الجنستبعا لمتغيرم  التربكم اإلعالـ
 .اٌزوثٛٞ االػالَ أفظبئٝ ٌلٜ اٌٛظ١فٝ اٌوػب َِز٠ٛبد(رأص١و ِزغ١و إٌٛع ػٍٝ 2علٚي هلُ )

 اٌّزٍٛؾ ْ إٌٛع
االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٜ

 افزجبه "د"

 ل١ّخ
 )د(

كهعبد 
 اٌؾو٠خ

َِزٜٛ 
 اٌلالٌخ

 2.522 0.37 22 اٌنوٛه
2.72 023 2.43 

 2.572 0.32 234 اإلٔبس

( عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف الذككر كاإلناث فى مستكيات الرضا الكظيفى ٖالجدكؿ )يتبيف مف 
(، ممايدؿ عمى عدـ تثثير ّْ.َ( كمستكل الداللة )ٕٗ.َلدل أخصائى االعالـ التربكم،حيث بمغت قيمة "ت" )

 بكر دراسة)أبككتتفؽ النتيجة مع النكع عمى مستكيات الرضا الكظيفى لدل أخصائى االعالـ التربكم. 
 كزارة رئاسة ( التى تكصمت لعدـ كجكد عالقة دالة احصائية لدل العامميف فئٕٓ-ِٓٓ ص ،َُِٕهاركف،
 .في مستكم الرضا عف العؿ تبعا لمنكع الخرطـك  كالية فى االجتماعية التنمية

 اٌزوثٛٞ. االػالَ أفظبئٝ ٌلٜ اٌٛظ١فٝ اٌوػب َِز٠ٛبد ػٍٝ اٌؼٍّٝ اٌّإً٘ ِزغ١و رأص١و(2) علٚي

 ِظله اٌزجب٠ٓ
ِغّٛع 
 اٌّوثؼبد

 كهعبد اٌؾو٠خ
ِزٍٛؾ 
 اٌّوثؼبد

ل١ّخ 
 )ف(

َِزٜٛ 
 اٌلالٌخ

 2.70 3 0.25 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 2.33 022 62.42 كافً اٌّغّٛػبد 2.22 0.22

   024 72.55 اٌّغّٛع

عدـ كجكد تثثير متغير المؤهؿ العممى عمى مستكيات الرضا الكظيفى لدل  (ٗيتبيف مف الجدكؿ )
(، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ َٗ.َ( كمستكل الداللة )ُٖ.ِ، حيث بمغت قيمة "ؼ" )االعالـ التربكم أخصائي

 . الكظيفيبيف فئات المؤهؿ العممى فى مستكل الرضا 
 الرضػا) التربػكم االعػالـ ألخصائي الكظيفي الرضا بيف دالة ارتباطية عالقة تكجد الفرض الثاني اختبار صحة  -

 عمػػي العمػػؿ بمضػػمكف المرتبطػػة الداخميػػة المتغيػػرات فػػي( كاإلنجػػاز ،بالمسػػئكلية كالشػػعكر ،هنفسػػ المهنػػة عػػف
 الػكظيفى األداء بشػكؿ المرتبطة الخارجية العكامؿ متغيرات في( كتقييـ األداء كزمالء العمؿ، بالطالب، عالقته)

 .عممه عف التربكم االعالـ أخصائي رضا كمستكل
 .ػ١ٕخ اٌلهاٍخٌلٜ افظبئٝ االػالَ  اٌٛظ١فٝ اٌوػب ٠بدٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٝ ٌٍؼاللخ ث١ٓ َِزٛ (22علٚي هلُ )

 ِظله االفزالف
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد
 كهعبد اٌؾو٠خ

ِزٍٛؾ 

 اٌّوثؼبد
 ل١ّخ )ف(

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

 2.43 27 7.32 االٔؾلاه
3.72 2.222 

 1.11 197 22.61 اٌجٛالٝ



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   214 29.99 اٌّغّٛع

  2.05( = 0ه) اٌزؾل٠ل ِؼبًِ   2.52( = ه) االهرجبؽ ِؼبًِ

الرضا الكظيفى حيث بمغت  يات( كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف مستك َُيتبيف مف الجدكؿ )
(، مما يدؿ عمى أف ِٓ.َ( بمغت )ِ(، كما أف قيمة معامؿ التحديد )رَٓ.َقيمة معامؿ االرتباط )ر( بينهما )

، كبمغت قيمة "ؼ"  المهنة نفسهاالرضا عف %( فى مستكل ِٓتؤثر بنسبة ) الرضا الكظيفي مستكيات
. أم معنكية نمكذج االنحدار كصالحيته لمتنبؤ الرياضى(، مما يدؿ عمى ََُ.َ( كمستكل الداللة )ٕٗ.ّ)

 (.ََُ.َأنها قيمة دالة احصائيا عند مستكم داللة )
 ِؼبِالد االٔؾلاه َِٚز٠ٛبد كالٌزٙب. (22علٚي هلُ )

 َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" (Bِؼبًِ االٔؾلاه) اٌّؼبِالد

 2.222 4.24 2.726 اٌضبثذ

       اٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ

 2.202 2.56 2.270 ّٕٙخ ٔفَٙباٌ اٌوػب ػٓ

 2.467 2.73 2.232 اإلٔغبى

 2.405 2.22 2.232 اٌشؼٛه ثبٌَّئ١ٌٛخ

       اٌؼٛاًِ اٌقبهع١خ

 2.205 0.06 2.220 ػاللزٟ  ثبٌيِالء

 2.222 3.46 2.070 ػاللزٝ ثبٌطالة

 2.062 2.23 2.240 رم١١ُ ا٢كاء

 عالقتػػى بػػالطالب، عالقتػػى بػػالزمالء،  عالقتػػي) مػػف لكػػؿ معنػػكل تػػثثير كجػػكد( ُُ) الجػػدكؿ مػػف يتبػػيف
 غيػر تػثثير كجػكد مػع الترتيػب، عمػى( َُِ.َ ،ََُ.َ ،َِٓ.َ) الداللػة مسػتكيات جػاءت حيػث( الفني بالمكجه
 بػيف احصػائيا دالػة ارتبػاط عالقػة تكجػد "األكؿ الفػرض نتقبػؿ فاننػا كبػذلؾ. كالخارجيػة الداخميػة العكامؿ لباقى معنكل
 بينهمػا( ر) االرتبػاط معامػؿ قيمػة بمغػت حيػث االعػالـ، أخصػائي لػدل الرضػا الػكظيفي عكامؿ في عينة الدراسةأفراد 

 تؤثر عكامؿ الرضا عف المهنة نفسها أف عمى يدؿ مما ،(ِٓ.َ) بمغت( ِر) التحديد معامؿ قيمة أف كما ،(َٓ.َ)
 قبػكؿ يؤكػد ممػا( ََُ.َ) الداللػة مسػتكل عند( ٕٗ.ّ" )ؼ" قيمة بمغت حيث ،الرضا الكظيفى فى%( ِٓ) بنسبة
 كممػػا أنػه تفسػير  كيمكػػف. لمدراسػة األكؿ الفػرض تحقػػؽ يتبػيف كنتائجهمػا( ُُ)، (َُ) الجػػدكليف مػف .كميػا الفػرض
 .كمما زاد رضا  عف عممه الدراسة عينة االعالـ أخصائي لدل فى الرضا الكظيفي في العكامؿ زاد)ت(

  تبعػا التربػكم االعػالـ أخصػائي متكسػطات بػيف احصػائيا دالػة فػركؽ تكجػد- الفرض الثػاني  اختبار صحة 
 .(الثانكية– يةداالعدا– االبتدائي)الدراسية المراحمة لمتغير

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض هػػذا الفػػرض، اسػػتخدمت الباحثػػة اسػػمكب تحميػػؿ االنحػػدار الخطػػى، كجػػاءت  
 ( ُِ) كؿالنتائ  كما هك مبيف فى الجد

 



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (20) علٚي

 اٌؼًّ ثّؼّْٛ اٌّورجطخ اٌلاف١ٍخ اٌّزغ١واد ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌقطٝ االٔؾلاه رؾ١ًٍ ٔزبئظ

 .اٌّقزٍفخ اٌزؼ١ٍُ ثّواؽً اٌلهاٍخ ػ١ٕخ اإلػالَ أفظبئٝ ٌلٜ اٌوػباٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٝ  َِٚزٜٛ 

 ِظلهاالفزالف اٌّوؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعبد 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٛؾ 

 اٌّوثؼبد

 ل١ّخ

 )ف(

 َِزٜٛ

 اٌلالٌخ

 اٌّوؽٍخ اإلثزلائ١خ

 2.22 6 2.24 االٔؾلاه

 2.23 76 22.23 اٌجٛالٝ 2.027 2.40

   20 22.07 اٌّغّٛع

 اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ

 2.32 6 2.25 االٔؾلاه

 2.23 52 7.33 اٌجٛالٝ 2.236 0.43

   64 2.27 اٌّغّٛع

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

 2.02 6 2.04 االٔؾلاه

 2.24 62 2.26 اٌجٛالٝ 2.222 2.52

   66 2.42 اٌّغّٛع

( كجػػكد عالقػػة دالػػة احصػػائيان بػػيف المتغيػػرات الداخميػػة المرتبطػػة بمضػػمكف العمػػؿ ُِيتبػػيف مػػف الجػػدكؿ )
( كمسػتكل الداللػة ّْ.ِلدل أخصائى اإلعالـ بالمرحمة اإلعدادية، حيث بمغت قيمػة "ؼ" ) الرضا الكظيفيكمستكل 

لػدل الرضػا الػكظيفي ( فى حيف ال تكجد عالقة بيف المتغيرات الداخمية المرتبطة بمضمكف العمػؿ كمسػتكل َّٔ.َ)
لػػة احصػػائيا بػػيف المتغيػػرات أخصػػائى اإلعػػالـ بػػالمرحمتيف اإلبتدائيػػة كالثانكيػػة. كيتضػػ  مػػف الجػػدكؿ كجػػكد عالقػػة دا

بينمػػا  لصػػال  أخصػػائي االعػػالـ بالمرحمػػة االعداديػػة. الرضػػا الػػكظيفيالداخميػػة المرتبطػػة بمضػػمكف العمػػؿ كمسػػتكم 
االعػالـ  أخصػائي لػدم كالرضػا الػكظيفى بمضػمكف العمػؿ المرتبطػة المتغيػرات بيف احصائيا داللة ذات عالقةالتكجد 
طة إلػي جماعػات كتقسػيـ األنشػ الفتػرة، نظػاـ كجكد الباحثة تفسر  أف كيمكف لثانكيةكا االبتدائية مرحمتي في التربكم

كهػذا بػدكر  سػاهـ فػي  اؿ الصػناعي(جػكالزراعػة كالم كالتربيػة الرياضػية، ،االذاعػةكالصػحافة ك  ،تضـ نشاط )المكتبػة
( كنتائجه يتبػيف تحقػؽ ُِ) مف الجدكؿ .المرحمة االبتدائية فىتخفيؼ العبء الذم يعانيه أخصائي االعالـ التربكم 

 الفرض الثالث لمدراسة جزئيان.
 في مستكيات رضا أخصائي االعػالـ التربػكم  احصائية داللة ذات عالقة تكجد  اختبار صحة الفرض الثالث

 ."كالرضا عف المهنة نفسها بالمسئكلية كالشعكر
 اٌؼًّ ثّؼّْٛ اٌّورجطخ اٌلاف١ٍخ اٌؼٛاًِ ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٝ ٌٍؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد (23) علٚي

 اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ. اٌوػب َِٚزٜٛ 

 َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ )ف( ِزٍٛؾ اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ ِغّٛع اٌّوثؼبد ِظله االفزالف

 0.23 6 26.22 االٔؾلاه

 2.06 022 54.56 اٌجٛالٝ 2.222 22.22

   024 72.55 اٌّغّٛع

  2.032( = 0ه) اٌزؾل٠ل ِؼبًِ   2.427( = ه) االهرجبؽ ِؼبًِ
 



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المرتبطة الداخمية العكامؿ ( كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيراتُّيتبيف مف الجدكؿ )
أخصائي االعالـ التربكم، حيث بمغت قيمة  لدل الكظيفى كمستكيات العكامؿ المؤثرة في الرضا العمؿ بمضمكف

 (، مما يدؿ عمى أف العكامؿِّٖ.َ( بمغت )ِ(، كما أف قيمة معامؿ التحديد )رْٕٖ.َ)ر( بينهما )معامؿ االرتباط 
%( العكامؿ المؤثرة فى الرضا الكظيفى ، كبمغت قيمة "ؼ" ٖ.ِّالعمؿ تؤثر بنسبة ) بمضمكف المرتبطة الداخمية

كالجدكؿ   .الحيته لمتنبؤ الرياضى(، مما يدؿ عمى معنكية نمكذج االنحدار كصََُ.َ( كمستكل الداللة )َٖ.َُ)
 .( يكض  معامالت االنحدار كمستكيات داللتهاُّ)

 كالٌزٙب. ِؼبِالد االٔؾلاه َِٚز٠ٛبد (24اٌغلٚي )

 َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" (Bِؼبًِ االٔؾلاه) اٌّؼبِالد

 2.220 0.53 2.243 اٌضبثذ

 2.222 5.24 2.322 ّٕٙخاٌوػب ػٓ اٌ

 2.662 2.43- 2.206- اإلٔغبى
 2.233 0.24 2.244 اٌشؼٛه ثبٌَّئ١ٌٛخ

 2.372 2.22 2.242 اٌزمل٠و

 2.262 2.22- 2.220- اٌزولٟ 

بالمسػئكلية(  العمػؿ، الشػعكر ، طبيعػةالمهنػة عػف ( كجكد تثثير معنكم لكػؿ مػف )الرضػاُْيتبيف مف الجدكؿ )
معنػكل لبػػاقى  كجػػكد تػثثير غيػػر ( عمػػى الترتيػب، مػعَّّ.َ،  َُٕ.َ،  ََُ.َحيػث جػاءت مسػػتكيات الداللػة )
 تػثثير إلػي يشير كهذا ( كنتائجهما يتبيف تحقؽ الفرض الخامس لمدراسة.ُْ)، (ُّالعكامؿ الداخمية.مف الجدكليف )

 .الدراسة عينة التربكم االعالـ أخصائي قبؿ مف الكظيفى الرضاعكامؿ 
  المرتبطػة الخارجيػة العكامػؿ متغيػرات بػيف احصػائية داللػة ذات عالقػة "تكجػد   :اٌواثدغاٌفدوع افزجبه طدؾخ 

 الكظيفي لدل أخصائي اإلعالـ عينة الدراسة". رضاهـ كمستكل الكظيفى األداء بشكؿ

 هػك كمػا النتػائ  ، كجػاءتاحثػة أسػمكب تحميػؿ االنحػدار الخطػىالفػرض، اسػتخدمت الب هػذا صػحة مف كلمتحقؽ
  (ُٓك) (ُْ) الجدكليف فى مبيف

 (25) علٚي

 اٌٛظ١فٝ األكاء ثشىً اٌّورجطخ اٌقبهع١خ اٌؼٛاًِ  االٔؾلاه اٌقطٝ ٌٍؼاللخ ث١ٓ ِزغ١وادٔزبئظ رؾ١ًٍ  

 اٌٛظ١فٟ ٌلٜ األفظبئ١١ٓ. اٌوػب َِٚزٜٛ 

 ِظله االفزالف
ِغّٛع 
 اٌّوثؼبد

 كهعبد اٌؾو٠خ
ِزٍٛؾ 
 اٌّوثؼبد

 ل١ّخ )ف(
َِزٜٛ 
 اٌلالٌخ

 2.22 22 20.22 االٔؾلاه
 2.02 023 52.56 اٌجٛالٝ 2.222 3.70

   024 72.55 اٌّغّٛع

ه) اٌزؾل٠ل ِؼبًِ   2.422( = ه) االهرجبؽ ِؼبًِ
0

 = )2.262 

 المرتبطة الخارجية العكامؿ ( كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيراتُٓيتبيف مف الجدكؿ )
األخصائييف، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )ر( بينهما  لدل الكظيفى الرضا كمستكل الكظيفى االداءبشكؿ 

 بشكؿ المرتبطة الخارجية العكامؿ أف عمى يدؿ مما ،(ُٖٔ.َ) بمغت( ِر) التحديد معامؿ قيمة أف كما ،(َْٗ.َ)



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،(ََُ.َ) الداللة كمستكل( ِٕ.ّ" )ؼ" قيمة كبمغت الكظيفى، الرضا فى%( ٖ.ُٔ) بنسبة تؤثر الكظيفى األداء
 .الرياضى لمتنبؤ كصالحيته االنحدار نمكذج معنكية عمى ؿيد مما

 
  تكصيات البحث  
     تحقيؽ في تفيد التي التكصيات بعض تقدـ أف لمباحثة يمكف الدراسة إليها تكصمت التى النتائ  عمي بناء     

   التكصيات تمؾ كمف.المصرية المدارس في التربكم االعالـ أخصائي أداء مف كتزيد الكظيفي الرضا
 أف بعد المدارس في التعميمية القياداتكتكليه ,كزارة التربية  باهتماـ الكظيفي الرضا البد أف يحظي .ُ

 فزيادة .خاصة بصفة االعالمية كباألنشطة ككؿ بالعمؿ لالرتقاء االنجاء بدافعية عالقته كضحت
  اعالمية  انتاجا  كتقديـ  أداؤ   تحسيف في شؾ دكف سيسهـ التربكم االعالـ أخصائي لدم الرضا
 . متميزا

العمؿ  كايجابيات سمبيات لمعرفة أخصائي االعالـ التربكم  اراء الستقصاء ميدانيه دراسات اجراء .ِ
العممية التعميمية كاالعالمية   اهدافها تحقيؽ أجؿ مف بالمعمميف  العاـ باالداء لالرتقاء رضاهـ كمدل

)الركاتب  المادية المعدالت مقدمتها في كيثتي في الرضا الكظيفي  المؤثرة كالمتغيرات العكامؿفدارسة 
يساهـ في كضع لكضع حمكؿ  كالمهني المعرفي كالنمك التدريس  كتسهيالت ،(كالمكافآت كالحكافر، ،

 لممشكالت التي لها عالقة برضا العامميف .
 العائد السيما الذم التربكم االعالـ أخصائي خاصة المعمميف لركاتب األدنى الحد رفع ينبغي كذلؾ .ّ

 ككذلؾ. الكظيفة في  بها المنكط  الكبيرة المهمات حجـ مع يتناسب ال كظيفته مف الفعمي المتحصؿ
 مف تحد  أخرم دخؿ مصادر مف الكسب إلي يضطركا ال لكي العمؿ داخؿ اإلضافية  التكميفات
 . مكانتهـ

 عمى ستنعكس ايجابنا كالتى العامميف بيف المنافسه ركح لتشجيع المعنكيه الفرديه بالحكافز االهتماـ .ْ
 .األداء المتميز ذك األفراد لتمييز أدائهـ مستكل لقياس معايير بكضع ،كذلؾ ادائهـ

 كالقرارات االستقاللية بالعمؿ تشجيع كتشجيعها العممية كالمؤتمرات الدكرات في المشاركة فرص تكفير .ٓ
 كاحترامها.

 
 



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع 
هٍبٌخ  ِلٜ اٌوػب ٌلٜ ِٛظفٟ ثٍل٠بد اٌّؾبفظخ اٌٍٛطٝ،(. 0222) شّبٌخ ئثوا١ُ٘ فوط اثٛ

 .فٍَط١ٓ ،اٌغبِؼخ االٍال١ِخ:غيحِبعَز١وغ١وِٕشٛهح، 

 ،2277اثوا١ُ٘ اٌغّوٞ ،اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ ٚاإلكاهح  اٌؾل٠ضخ ،الٍىٕله٠خ ،كاه اٌغبِؼبد اٌّظو٠خ ،

ثوئبٍخ ٚىهاح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚال٠خ اٌقوؽَٛ اٌوػب اٌٛظ١فٝ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ (. 0227) ثٛ ثىو ٘بهْٚأ

خ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب و١ٍ عبِؼخ اٌوثبؽ، هٍبٌخ ِبعَز١وغ١و ِٕشٛهح،ا١ٌّٓ، ٚػاللزٗ ثجؼغ اٌّزغ١وا د،

 .ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  - ِشىالد اٌمبئُ ثبالرظبي ػاللزٗ ثبٌوػب اٌٛظ١فٝ ٚاالٍزفبكح اٌطالث١خ(. 0225َ) أؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ؽَٓ

ِؼٙل  عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ:، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح كهاٍٗ َِؾ١ٗ ػٍٝ ِلاهً ِؾبفظخ اٌلل١ٍٙٗ،

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌٍطفٌٛخ.

 . اٌغبِؼ١خ اٌلاه: ،ِظو  ، اإلٍىٕله٠خ3ؽ االرظبي، فٟ االكاه٠خ ِٙبهاره رؾَٓ و١ف(. 0222) ِب٘و أؽّل

 .اإلٍىٕله٠خ بِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو،اٌلاهاٌغ ،اٌّٙبهاداٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ ِلفً ثٕبء (. 0222)أؽّل ِب٘و

اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ٌلٜ أفظبئٟ اإلػالَ اٌزوثٛٞ فٟ ئؽبه ِزطٍجبد اٌزوث١خ (. 0227)أشوف هعت ػطب ػٍٝ

و١ٍخ اٌزوث١خ  عبِؼخ ثٕٙب: ، اإلػال١ِخ ِٚٙبهاد اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ ،هٍبٌخ ِبعَز١وغ١و ِٕشٛهح

 .إٌٛػ١خ

َ(. ارغب٘بد أفظبئٟ اإلػالَ اٌزوثٛٞ ثبٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ ٔؾٛ رطج١ك ِؼب١٠و 0227ػزّبْ)ا١ٌَل أؽّل 

 ،ِغٍخ كهاٍبد اٌطفٌٛخ :عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ، -اٌغٛكح فٟ األٔشطخ اإلػال١ِخ

 .75،اٌؼلك02ِغٍل

هٍبٌخ  اٌفٍَط١ٕخ،أصو إٌّبؿ ػٍٝ اٌوػب اٌٛظ١فٝ فٟ شووخ االرظبالد (. 0222) ػب٠ش ا٠ٙبة ِؾّٛك

 .لَُ االكهاح ٚ االػّبي ،و١ٍخ اٌزغبهح اٌغبِؼخ االٍال١ِخ: ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح،

هٍبٌخ  اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚأصوٖ ػٍٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح االٍزضّبه، (.0226)ؽج١جخ ِؾّل كفغ هللا اؽّل

 .اٌؼبِخ ٚاٌؾىُ االرؾبكٞإلكاهح ِؼٙل كهاٍبد ا ،عبِؼخ اٌقوؽَٛ :و١ٍخ اٌزوث١خ، ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح

اٌوػب ػٓ اٌؼًّ ٚػاللزٗ ثبٌؼغٛؽ فٟ إٌّٙخ ٚاٍزوارغ١بد اكاهرٙب كهاٍخ (. 0222) ٍؾو ِؾّل ػجلاٌظّل

 .خو١ٍخ اٌزوث١ عبِؼخ إٌّظٛهح: هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح، ب٠ٛٔخ،١ِلا١ٔخ ٌلٜ ِؼٍّخ اٌّوؽٍخ اٌض

كاه ٚائً ٌٍٕشو،  :األهكْ -. ػّبْٛاهك اٌجشو٠خئكاهح اٌّ(. 0227) ١ٍٍٙخ ِؾّل ػجبً، ػٍٟ ؽ١َٓ ػٍٟ

 .3ؽ

كاهاٌغبِؼخ  :اإلٍىٕله٠خ ٕظ١ّٟ ِؼبطو،ِلفً ر -اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ َ(. 0223) طالػ اٌل٠ٓ ِؾّل ػجلاٌجبلٟ

 .اٌغل٠لح

 .ِإٍَخ شجبة اٌغبِؼخاإلٍىٕله٠خ:  ،2االَٔب١ٔخ،ؽاكاهح االفواك اٌؼاللبد (. 0224)طالػ إٌشٛأٝ

 .وح، اٌمب٘كاه٠خ ، كاه غو٠ت ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غاٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌفؼب١ٌخ اال .(0220)فوط ؽو٠ف شٛلٟ 

 ،اٌمب٘وح. اٌؼوث١خ إٌٙؼخ ،كاه اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ئكاىح(. 2220) ٔبطو فّٟٙ

 مٚٞ ثّلاهً اٌزوثٛٞ اإلػالَ أفظبئٟ ٌلٜ اٌٛظ١فٟ اٌوػب فٟ اٌّإصوح اٌؼٛاًِ(. 0225) ِؾّل ٍؼ١ل ػيح

 ِؼخ اٌمب٘وح ،و١ٍخ االػالَ.،عب20اٌّزقظظخ،اٌؼلك ٌٍلهاٍبد اٌّظو٠خ اٌّغٍخ اٌقبطخ، االؽز١بعبد

ٌى٠ٛذ، هٍبٌخ ِبعَز١و اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌّؼٍّٟ اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ ثلٌٚخ ا(. 0222) فٙل ػجلاٌوؽّٓ

                  .و١ٍخ اٌزوث١خ ِؼخ اٌيلبى٠ك:عبغ١وِٕشٛهح 

فٟ رؾم١ك اٌوػب اٌٛظ١فٝ  اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ٚوبٌخ األٔجبء"وٛٔب"كٚه (. 0220َ)ٍّٝ اٌشّوٜهِؾّل 

 .الَو١ٍخ االػ عبِؼخ اٌشوق األٍٚؾ: هٍبٌخ ِبعَز١وغ١و ِٕشٛهح، ٌٍؼبِب١ٌٓ ف١ٙب،

 .2، كاه اٌىزت اٌّظو٠خ، ؽ  اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚفٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ(. 0225)ِٕبي اٌجبهٚكٞ 



 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفظبئٟ االػالَ اٌزوثٛٞ.
/ ِٕٝ ؽبفع أؽّل غ١ُٕ  أ ٚالء ِؾّل ِؾوًٚ إٌبغٟ، ك/ أ.َ.ك/٘بٟٔ ئثوا١ُ٘ اٌجطً، / ئػلاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط٠ٛواٌظؾبفخ ِؼب١٠و اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ألفظبئٝ االػالَ اٌزوثٜٛ ٚػاللزٙب ثز(. 0222) ٘بٔٝ اثوا١ُ٘ اٌجطً

اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌجؾٛس اإلػالَ ، و١ٍخ اإلػالَ :عبِؼخ األ٘واَ اٌىٕل٠خ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌّله١ٍخ ثبٌّإٍَبد

 ١ٔٛ٠ٛ. ،02اٌؼلك ٚاالرظبي،

اٌوػب اٌٛظ١فٟ ألفظبئٟ اإلػالَ اٌزوثٛٞ ٚػاللزٗ ثأّٔبؽ اٌم١بكح اإلكاه٠خ فٟ (. 0226) ٚائً طالػ ٔغ١ت

١ِلا١ٔخػٍٟ اٌّلاً اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ"اٌّغٍخ اٌّظو٠خ ٌجؾٛس اٌوأٜ اٌؼبَ -اٌّلاهً،كهاٍخ 

 .0،اٌؼلك25اٌّغٍل و١ٍخ االػالَ ، ،عبِؼخ اٌمب٘وح،
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