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  الملخص

امل تعـــــد الریاضـــــة أحـــــد المرتكـــــزات األساســـــیة التـــــي تقـــــوم علیهـــــا عملیـــــة النهـــــوض الـــــش
ویعـــد مدرســـوا التربیـــة الریاضـــیة أحـــد القیـــادات الریاضـــیة المهمـــة التـــي . للمجتمعـــات المتحـــضرة 

تضطلع بدور ریادي في المجتمع وال سیما في مجال التربیـة والتعلـیم وٕان الـسلوك القیـادي لمـدرس 
ویعــد .ســیة  المدر واإلدارة إثـارة وأهمیــة عنــد الطلبـة األكثــرالتربیـة الریاضــیة هـو مــن اهــم المواضـیع 

الرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة أحــد العوامــل المــؤثرة علــى ســلوكه القیــادي فــي 
المدرســـة إذ أن تحقیـــق التـــوازن فـــي إشـــباع الحاجـــات األساســـیة للمـــدرس بمـــا یتناســـب مـــع مـــستوى 

  .طموحه یعد مسالة في غایة الضرورة لتطویر العمل التربوي
  :وقد هدف البحث الحالي الى

  .اء مقیاس الرضا عن العمل لمدرسي التربیة الریاضیة بن .١
التعــرف علــى العالقــة بــین الــسلوك القیــادي والرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة  .٢

 .في مركز مدینة الموصل 

التوجــد عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین الــسلوك القیــادي   :یــأتي  مــا ن الباحثــاأفتــرضوقــد 
المنهج الوصفي لمالئمتـه وطبیعـة البحـث ، وقـد  أشـتمل مجتمـع تخدام تم اسو .والرضا عن العمل 

) ٨٧(البحــث علــى مدرســي التربیــة الریاضــیة وٕادارات المــدارس فــي مركــز مدینــة الموصــل وبواقــع 
مدیر مدرسة موزعین في الجانب األیسر واألیمن لمدینة الموصل وقد قام الباحثـان ) ٣١(مدرسًا و

تین ألغراض البناء والتطبیق لمقیـاس الرضـا عـن العمـل فـي التربیـة بتقسیم مجتمع البحث الى عین
مدرســًا فــي حــین ) ٥٦(مــن مجتمــع البحــث وبواقــع % ٦٤الریاضــیة إذ بلغــت نــسبة عینــة البنــاء  

مدرسـًا وقـد أعتمـد فـي عملیـة البنـاء علـى عـدد مـن ) ٣١(وبواقـع % ٣٦بلغت نسبة عینة التطبیق 

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ــــداخلي والمجموعــــات االتــــساق للفقــــرات بطریقــــة حــــصائياإل العلمیــــة منهــــا التحلیــــل اإلجــــراءات  ال
المتطرفـــة وقـــد شـــملت خطـــوات البنـــاء اســـتكمال المواصـــفات العلمیـــة للمقیـــاس والمتـــضمنة صـــدق 

 والثبات وقد تضمن المقیاس االستطالعیةالخبراء وصدق البناء والصدق المرتبط بالمحك التجربة 
) دائمًا ، أحیانًا ، نـادرًا ( البدائل ، اعتمادفقرة وتم ) ٢٥( البناء علىإجراءاتبصورته النهائیة بعد 

.  
ومــن أجــل تعزیــز القیمــة العلمیــة للبحــث وبعــد أن أجــرى الباحثــان جمیــع اإلجــراءات العلمیــة 
المتعلقة بأعداد مقیاس السلوك القیادي وبنـاء مقیـاس الرضـا عـن العمـل تـم تطبیـق كـال المقیاسـین 

زیــع مقیــاس الــسلوك القیــادي علــى مــدراء المــدارس فــي مركــز علــى أفــراد عینــة البحــث حیــث تــم تو 
مدینــة الموصــل لقیــاس الــسلوك القیــادي لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة بــشكل عــام وضــمن بعدیــة 

 وكــذلك تــم توزیــع مقیــاس الرضــا عــن العمــل لــدى اإلنــسانیة بالعالقــات واالهتمــام بالعمــل االهتمــام
  . الجانب األیمن من مركز مدینة الموصل مدرسي التربیة الریاضیة على المدرسین في

  : كان من بینها االستنتاجات الى عدد من نوقد توصل الباحثا
هناك عالقة ذات داللة معنویة بین السلوك القیادي والرضا عن العمل لدى مدرسي التربیـة 

  .الریاضیة في مركز مدینة الموصل 
   :یأتي  بما ن الباحثاكما وأوصى

 بالعمــل والعالقــات اإلنـــسانیة بــین مدرســي التربیــة الریاضـــیة االهتمــامجـــة العمــل علــى تنمیــة در  .١
  .لضمان رضاهم عن العمل الذي یقومون به من أجل إعداد الجیل الجدید 

التأكید على تـوفیر جمیـع المتطلبـات الالزمـة التـي تـسهم فـي زیـادة الدافعیـة نحـو األداء وخفـض  .٢
 المتطلبـات الالزمـة للـشعور بالرضـا العـالي مـن القلق والتوتر الذي یصاحب العمل خالل تـوفیر

  . التي تقابل العمل الذي یؤدونه االیجابیةخالل النواتج 
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ABSTRACT 
Leadership Behavior and Its Relation to Job 

Satisfaction of Sport Education Teachers at the Mosul 
City Center 

 

Dr. Nadhim Al-Wattar                         Mr.  Naqi Hamza  As-Sayya 
Mosul University / College of Physical Education 

          Sport is considered one of the fundamental mainstays on which 
comprehensive revival of modern societies rests. Teachers of sports in 
this context are regarded as a significant part of the overall pioneering 
leadership that undertakes the leading role in the society in the field of 
sports education. Therefore, leadership behavior assumes more 
significance as it attracts the interests of both students and school 
administration .Job satisfaction, which is relevant to achievement in sport 
education this is because of the teachers of sport  is one of the central 
factors affecting their leadership behavior in the school context. For 
realizing balance in the basic needs of teachers usually necessitates job 
satisfaction and job satisfaction is an indicator to the stability of man in 
his work environment  .This thesis aims at a designing  of a scale for job 
–satisfaction of sports’ education teachers beside the preparation of a 
leadership behavior scale of sports education teachers. It also expounds 
the relation between leadership behavior and job-satisfaction of sports’ 
education – of Teachers at Mosul city center The  research hypothesis 
that have was no significant correlation between the leadership behavior 
and the job satisfaction   . The researchers  has adopted the descriptive 
approach for it best fits the research at hand. The research population 
consists of the teachers of sports and schools’ administrations at the 
Mosul City Center. The number of the sample is 87 teachers and 63 
schoolmasters located on both left and right sides of the City Mosul. Then 
this population has been subdivided into two samples to construct and 
implement the job –satisfaction scale in sports’ education. The 
construction sample consists 64% embracing 56 teachers while the ratio 
of the implementation sample consists 36% embracing 31 teachers. 

The construction process rests on several scientific procedures such 
as statistical analysis of items using internal consistency, extreme groups, 
etc. the construct of scales entailed objective specifications or 
characteristics of the scale which included experts’ validity, construct 
validity, criterion related validity besides a number of exploratory 
experiment and reliability. So the final draft of the scale contains 25 items 
while the choice alternatives encompass (always, sometimes, rarely). 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 ٤

To cement the scientific quality of the research and after streamlining all 
the scientific procedures relevant to the scale of leadership behavior and 
the construction in full of the job –satisfaction scale, both scales have 
been applied to the research sample when the leadership behavior scale 
has been handed round the school masters’ sample to measure the 
leadership behavior of sports’ education teachers in general and within its 
two dimensions of interest in the job and interest in humanities . The job 
–satisfaction scale on the other hand, has been distributed among teachers 
on the right side of Mosul City Center. 
 

   البحثوأهمیةالمقدمة 
یمیـــل العدیـــد مـــن المنظـــرین فـــي التربیـــة الریاضـــیة الـــى النظـــر للقیـــادة مـــن خـــالل طبیعـــة 

 التي یقوم بها القائد ، والتي لن تخـرج عـن كونهـا ضـبط وتوجیـه واثـارة واألدوار واألنشطةالمواقف 
لمـــي الـــدقیق القـــدرة  فحـــسب فـــي حـــین ان القیـــادة تعنـــي بمـــضمونها العاآلخـــرینســـلوك واتجاهـــات 

 على سلوك الجماعة والواقع ان التأثیرالحقیقیة على ممارسة نوع ما من الضغط االجتماعي وفن 
علــم الــنفس االجتمــاعي قــد اهــتم منــذ بدایاتــه بالقیــادة كظــاهرة كمــا انــه اعتبرهــا ســمة مــن ســـمات 

خبــرات ومواقــف الشخــصیة التــي تتــوافر فــي بعــض النــاس دون غیــرهم تنمــو نتیجــة لمــرور القائــد ب
وقـد ) ٢٢٠، ١٩٩٧عویس والهاللي،  (.معینه وتساعده على قیادة الجماعة الریاضیة بشكل سلیم

حاولـــت عـــدة نظریـــات تفـــسیر ذلـــك االتجـــاه فـــي الـــسلوك وكـــان مـــن بینهـــا نظریـــات الرجـــل العظـــیم 
ة لمفهــوم ومــع تعــدد النظریــات وتفــسیراتها المختلفــ. والــسمات والنظریــة الموقفیــة والوظیفیــة وغیرهــا 

القیــادة والــسلوك القیــادي فــي المؤســسات والمنظمــات االداریــة اال انــه فــي الوقــت نفــسه ال بــد مــن 
البحــث فــي اهمیــة الــدور الــذي تؤدیــه القیــادات الریاضــیة فــي المجتمــع الریاضــي والــذي یبقــى هــو 

 الكثیـر المحور الرئیس فـي هـذه الظـاهرة االجتماعیـة الهمـة والتـي حـضیت باهتمـام متزایـد مـن قبـل
الـــشیخو، (ین فـــي مجـــال التربیـــة الریاضـــیة ومـــن بیـــنهم الدراســـات التـــي قـــدمها كـــل مـــن البـــاحثمـــن 

  و ) ٢٠٠٠الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز، (و ) ٢٠٠٠ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون،(و ) ١٩٩٧
  .وغیرهم ) ٢٠٠٢االشریفي، (

ویعد مدرسـو التربیـة الریاضـیة احـد القیـادات الریاضـیة المهمـة التـي تـضطلع بـدور ریـادي 
كمــا ویعــد الرضــا عــن العمــل لــدى مــدرس التربیــة . مجــال التربیــة والتعلــیمفــي المجتمــع والســیما فــي

 إشــباعالریاضـیة احــد العوامــل المــؤثرة علــى ســلوكه القیــادي فــي المدرســة اذ ان تحقیــق التــوازن فــي 
 بمـا یتناســب مـع مــستوى الطمــوح هـو مبــدا مهـم مــن مبـادئ تحقیــق الــذات ، اذ األساســیةالحاجـات 

 السـتقراره فـي عملـه ومـا یحقـق لـه هـذا العمـل مـن حاجـات فـي لإلنـسان یمثل الرضا الوظیفي دالـة
  . فیما بینها حیاته الیومیة والتي تتباین
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 واالجتمــــاعي اإلنــــساني للــــسلوك األساســــیةوبنــــاًء علــــى مــــا تقــــدم وانطالقــــا مــــن المفــــاهیم 
المختلفـة للریاضة والذي یتضمن تباینا ملحوظا بطبیعة المتغیرات التي تؤثر فـي تـشكیل العالقـات 

 الریاضـیة والقیـادات واأللعـابفي داخل المجتمع الریاضي الـذي تمیـز بتعـدده مـن حیـث الفعالیـات 
 اإلنــسانيالتــي تقودهــا ومــا یتطلبــه ذلــك مــن ســلوك اجتمــاعي یعبــر عــن فحــوى الریاضــة وجوهرهــا 

الـــذي وجـــدت مـــن اجلـــه لـــذا فـــان دراســـة الـــسلوك القیـــادي لـــدى مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة هـــو مـــن 
 بمكــان بحیــث نــستطیع فیــه ان نقــدر حجــم المهــام الملقــاة علــى عــاتق العــاملین والمــربین األهمیــة

الریاضین من خالل تحدید طبیعة وشكل العالقة القائمة بین سلوكهم القیادي ورضاهم عن العمـل 
  . المنشودة األهداف سعة لتحقیق أكثرلیكون المجال 

  مشكلة البحث 
 وتوجیـــه طاقــــاتهم اآلخــــرین علــــى ســـلوك التـــأثیرلمهمــــة فـــي تعـــد القیـــادة احــــد المقومـــات ا

 المجموعــة ، وقــد توجــه علمــاء الــنفس واالجتمــاع أهــدافالســتخدامها بــصورتها المثلــى فــي تحقیــق 
 ودورها في تكوین شخصیة القائـد النـاجح وتحدیـد اإلنسانیةمنذ فترة طویلة الى دراسة المجموعات 

ه المجموعــات فــي المجتمعــات المختلفــة وفقــا للمواقــف ســلوكه وذلــك لمعالجــة المــشاكل التــي تواجــ
  .والظروف المختلفة 

وال یخفــى علــى الجمیــع ان حاجــة المجتمــع الریاضــي تــزداد مــع مــرور الوقــت الــى اعــداد 
القیـــادات الریاضـــیة المؤهلـــة لقیـــادة المجتمـــع بـــصورة علمیـــة ســـعیا نحـــو تحقیـــق اهدافـــه فـــي النمـــو 

ادات هــم مدرســوا التربیــة الریاضــیة اذ ال یخفــى علــى الجمیــع والتطــور ولعــل مــن بــین اهــم هــذه القیــ
  .دورهم الهام في المؤسسات الشبابیة والتربویة واسهامهم الفعال في العملیة التربویة 

ومع االیمان بهذا الدور الكبیر لتلك القیادات الریاضیة فانه مـن المهـم بمكـان البحـث عـن 
قیــادات لكــي تــساهم بــدورها فــي اســتكمال الجوانــب مــدى تــوفر مبــدا الرضــا عــن العمــل لــدى تلــك ال

المهنیة في العملیة القیادیة من خـالل زیـادة الدافعیـة نحـو االداء وتحقیـق انمـاط مثلـى مـن الـسلوك 
القیــادي الــذي یخــدم المجتمــع الریاضــي ونظــرا لعــدم وجــود مقیــاس للرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي 

لمقاییس لتحقیق اهداف البحث والتي تـسعى الـى حـل التربیة الریاضیة وللحاجة الماسة لمثل هذه ا
وتفـــسیر مـــشكلة البحـــث االساســـیة والتـــي تتحـــدد فـــي محاولـــة معرفـــة مـــا هـــي العالقـــة بـــین الـــسلوك 
القیـــادي والرضـــا عـــن العمـــل لـــدى مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة فـــي مركـــز مدینـــة الموصـــل فقـــد وجـــد 

 لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة فــي  مــن الــضروري بنــاء مقیــاس علمــي للرضــا عــن العمــلالباحثــان
مركز مدینة الموصل باعتباره جزءًا اساسـیًا مـن مـشكلة البحـث والـذي یـاتي بـدوره  مكمـال للبحـوث 
ـــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــسابقة فــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــــــــــــــــال والســــــــــــــــــــــــــــــــیما دراســــــــــــــــــــــــــــــــة    والدراســـــــ

والتي ساهمت في تقدیم حلول علمیة العمال بحثیة مـشابهة ) ٢٠٠٠الكواز، (و ) ٢٠٠٠ذنون، (
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 ٦

 فــــي اختیــــار الوســــائل المناســــبة لتحلیــــل واختیــــار مــــشكلة البحــــث اذ ان ظهــــور احثــــانالبســــاعدت 
االختالفـــات فـــي نتـــائج الدراســـات الـــسابقة مـــن حیـــث طبیعـــة اهـــدافها ونتائجهـــا فـــي دراســـة الـــسلوك 
القیادي قد ساهم في اختیار مشكلة البحث الحالیة وذلـك مـن اجـل تقـدیم اضـافة علمیـة جدیـدة فـي 

  .ضي في القطر والسیما في مجال علم النفس االجتماعي والریاضيمیدان العمل الریا

   البحثأهداف
  .بناء مقیاس للرضا عن العمل لمدرسي التربیة الریاضیة  .١
التعــرف علــى العالقــة بــین الــسلوك القیــادي والرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة  .٢

  .في مركز مدینة الموصل 

   البحث ةفرضی
 لدى مدرسي التربیـة  داللة معنویة بین السلوك القیادي والرضا عن العمل عالقة ذاتدال توج .١

  .الریاضیة

  مجاالت البحث
  مدرسو التربیة الریاضیة ومدراء المدارس في مركز مدینة الموصل:  المجال البشري-
   والمتوسطة في مركز مدینة الموصلاإلعدادیةالمدارس : المجال المكاني-

  ١٩/٥/٢٠٠٥والى غایة ١٩/٤/٢٠٠٥ منابتدأ :المجال الزمني

  تحدید المصطلحات
  :السلوك القیادي -١
بانه ممارسات وفعالیات یكون فیها استخدام القائد للسلطة او منحه ): ١٩٨٣جردات، (عرفه  -

  )١٩٨٣،١٣٦ جردات ،.(حریة المشاركة لالخرین على درجات متفاوتة 
 ویـدرك مـن قبـل تابعیـه اإلداريئـد  الـذي ینتهجـه القااألسلوب بانه ):١٩٨٦الشهابي، (عرفه  -

 ) .٣٠، ١٩٨٦الشهابي،(

  : للسلوك القیادي اإلجرائيالتعریف 
هو الدرجة التي یحصل علیها مدرسو التربیة الریاضیة في مقیاس السلوك القیادي والمعد 

وتشیر )  ١٢٠(الى ) ٤٠(فقرة اذ تتراوح درجاته من ) ٤٠(والمؤلف من ) ٢٠٠٠الكواز ،(من قبل 
 العلیـا علــى المقیـاس الــى قـدرة المــدرس علـى الـسلوك القیــادي ویـشمل ذلــك بعـدي العالقــات الدرجـة

  .ویقاس من وجهة نظر ادارة المدرسةاالنسانیة واالهتمام بالعمل واالهتمام بالعالقات االنسانیة 
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 ٧

  :الرضا عن العمل-٢
ة نفـسیة نحـو  بانه شعور یحمله الفرد نحـو وظیفتـه او حالـ) :١٩٩٥العدوان واحمد ، (عرفه  -

  ).١٦، ١٩٩٥العدوان واحمد، (العمل في الوظیفة التي یؤدیها 
 بانـه مجموعـة مـن المـشاعر الوجدانیـة التـي یـشعر بهـا الفـرد نحـو ) :١٩٩٨شهاب ،( عرفه  -

   فـــــان ومـــــن ثـــــمالعمـــــل الـــــذي یـــــشغله وظروفـــــه وهـــــذه المـــــشاعر قـــــد تكـــــون ایجابیـــــة او ســـــلبیة 
ــــــــــيالرضــــــــــا عــــــــــن العمــــــــــل مفهــــــــــوم یعكــــــــــس مــــــــــدى تــــــــــصور ا   لفــــــــــرد الشــــــــــباع حاجاتــــــــــه ف

  ).١٩٩٨،١٧٤شهاب ،( العمل 
  :التعریف االجرائي للرضا عن العمل

هــو الدرجــة التــي یحــصل علیهــا مدرســو التربیــة الریاضــیة مــن خــالل مقیــاس الرضــا عــن 
اذ تـشیر ) ٧٥ -٢٥(فقـرة وتتـراوح درجاتـه مـن ) ٢٥( ببنائه والمؤلف مـن الباحثانالعمل الذي قام 
  .قیاس على رضا مدرس التربیة الریاضیة عن عمله داخل المدرسة الدرجة العلیا للم

  

  ) Leader Behavior Theories(نظریات السلوك القیادي  -٢
  نظریات سلوك القائد

  : سلوك القائد في مجال استعمال الحوافز -١
ر یستعمل القائد حـوافز ایجابیـة وحـوافز سـلبیة ، والحـوافز االیجابیـة تتمثـل بمحاولتـه التـأثی  

 مجموعـة مـن المـسؤولیات الجدیـدة الـى مـسؤولیاتهم كحـافز إضافةعلى سلوك الموظفین من خالل 
  .ایجابي معنوي او زیادة رواتبهم كحافز ایجابي مادي 

 علــــى ســــلوك المرؤوســــین مــــن خــــالل التــــأثیرامــــا الحــــوافز الــــسلبیة فتمثــــل محاولــــة القائــــد   
ة في حالة التقصیر وهذا یعد حافزا معنویا سلبیا تجریدهم من مسؤولیاتهم او التلویح بفقدان الوظیف

      .او ان یخفض راتب المرؤوس بمقدار معین وهذا یعد حافزا مادیا سلبیاً 
  )٢٧٣–٢٧٢، ١٩٩٤درة،ال(

  : سلوك القائد في مجال استعمال السلطة -
د  فـي ضـوء اسـتخدام القائـاإلنـسانیةتـسیر هـذه النظریـة باتجـاه االهتمـام بالعمـل والعالقـات 

 السلوكیة التي یتبعها القائد فـي اثنـاء األنماطللسلطة ودرجة حریة المرؤوسین ، لذلك یمكن تحدید 
حیث یحدد ) السلوك الدكتاتوري والسلوك الدیمقراطي والفوضوي(استعماله سلطته باتخاذ القرارات بـ

ســبعة انمــاط للقیـادة علــى محــور ) Tanninbaum & Schmidt, 1985) (تـنن بــام وشـمدت(
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 ٨

  القیادة المرتكز                                       القیادة المرتكزة
  على المرؤوسین                                       على القائد

الذي یهتم بالعمل ویتخذ القرار بنفسه، ونمط القائـد ) المركزي(متصل یتراوح بین القائد الدكتاتوري 
 األخـــرى األنمـــاطالـــدیمقراطي الـــذي یهـــتم بالعـــاملین ومـــشاركتهم فـــي اتخـــاذ القـــرار وتتفـــاوت بیـــنهم 

  :وكاالتي 
  . قائد یصنع القرار ویعلنه -١
  ) .یقنع الهوى( قائد یبیع قراراته -٢
   .األسئلة إلى ویدعو أفكاره قائد یقدم -٣
  . قائد یعرض قرارًا غیر نهائي یخضع للتغییر -٤
  . قائد یعرض مشكلة ویحصل على مناقشات تصنع قرارًا -٥
  . قائد یعرف المشكلة ویحددها ویسأل المجموعة لتصنع القرار -٦

    )Tanninbaum & Schmidt, 1985 : 104 (  
  والشكل التالي یوضح ذلك

  
  

  
  
  
  
  

 
 
 

 




 

 

 



 
 

 


 
 




 
 


 

 




 
 

  )٢(رقم شكل 
  )٩٦ ، ١٩٧٩كالدة، (السلوك القیادي في مجال استعمال السلطة    

  
  : سلوك القائد في مجال العمل والعاملین -

  مجال الحریة للمرؤوسین

  استعمال السلطة من قبل القائد
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 ٩

لقــد انعكــس المــدخل الـــسلوكي للقیــادة فــي بدایتــه مـــن خــالل دراســات جامعــة اوهـــایو ، اذ 
)  سلـسلة واحـدةبأنـههل یمكن وصف سـلوك القائـد ( وتبنت سؤاال ١٩٤٥نة بدأت هذه الدراسات س

  . وتعریفات أسماء إعطاءهوقد وصفت هذه الدراسة الكیفیة التي یقیم بها القائد نشاطاته وحاولت 
وعرفــــت ) Task( المهمــــة بأنــــه) Initiating Structure (األولــــيفقــــد عرفــــت البنــــاء 

  ) .٢٦، ١٩٩٧كالدة، ) (Relationship(لعالقات  ابأنه) Consideration(االعتبارات 
 تبـدأ همـا لیـستا سلـسلة واحـدة اإلنـسانیة ان المهمة والعالقـات إلى نتائج الدراسات وأشارت

 نتــائج هــذه الدراســة الــى ان أشــارتوكمــا ) العالقــات(وتنتهــي بالــدیمقراطي ) المهمــة(بالــدكتاتوري 
  : للقائد أساسینهناك سلوكین او نمطین 

 Initiating Structure(تمثـــل فـــي وضـــع هیكلیـــة العمـــل او االهتمـــام بالعمـــل ســـلوك ی -١

Behavior  ( وینطــوي هـذا الـسلوك علــى تحریـك دور كــل مـن القائــد والمرؤوسـین بهــدف ان
 خطــوط وقنــوات اتــصال رســمیة وتوضــیحا وٕایجــادیعــرض كــل طــرف مــا هــو مطلــوب منــه ، 

   .واإلعمالفضًال عن تحدید كیفیة انجاز المهام 
ـــة تحقیـــق و  ـــه المرؤوســـین بغی ـــد بتوجی ـــسلوك هـــي اهتمـــام القائ ـــى هـــذا ال ـــة عل الـــصفة الغالب
   .اإلعمال التنظیمیة وانجاز األهداف

ینطـوي هـذا الـسلوك علـى االهتمـام ) Consideration Behavior(سـلوك یتمثـل بالعـاملین  -٢
س والمـرؤوس  مناخ تنظیمي تسوده الصداقة في العالقـة بـین الـرئیأیجادبالمرؤوسین ومحاولة 

 فـــي التنظـــیم اإلنـــسانیة، وزیـــادة دعـــم القائـــد للعـــاملین وتـــشجیعهم علـــى اضـــفاء جـــو العالقـــات 
  .) ٢٧٥ – ٢٧٤، ١٩٩٤درة، ال(

  :السلوك القیادي في الریاضة 
في ضوء العدیـد مـن الدراسـات الـسابقة تـم التوصـل الـى ان القائـد الریاضـي النـاجح یتمیـز 

  - :یأتي ن السمات لعل من اهمها ما عن القائد غیر الناجح بالعدید م
  :الثبات االنفعالي  -

 الهـدوء إشـباع بمكان للقائد النـاجح حتـى یـستطیع األهمیة التحكم في االنفعاالت من یعد         
واالســتقرار فــي نفــوس الریاضــیین وحتــى یــستطیع ان یعطــي تعلیماتــه ونــصائحه وقراراتــه لالعبــین 

ف المنافـــسات الریاضــیة ذات الطـــابع االنفعــالي العنیـــف بــصورة واضــحة هادئـــة وخاصــة فـــي مواقــ
  .والضغوط النفسیة العالیة 

  ) :المشاركة االجتماعیة( التناغم الوجداني والتعاطف -
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 ١٠

احساس وادراك القائد لما یحس به الریاضـي لفهـم ) Empathy(یقصد بالتناغم الوجداني 
  . انفعاالته وتقدیره لما یعانیه 

  :لقرار  القدرة على اتخاذ ا-
أي قـــدرة القائـــد علـــى ســـرعة اتخـــاذ القـــرار وخاصـــة فـــي المواقـــف المنافـــسة المتغیـــرة التـــي 
تتطلـــب ســـرعة االختیـــار بـــین بعـــض البـــدائل واختیـــار بـــدیل محـــدد بـــصورة رشـــیدة وعقالنیـــة ولـــیس 

  .بصورة عاطفیة او انفعالیة 
  : الثقة بالنفس -

فـي معلوماتـه ومعارفـه وخبراتـه یكتـسب ان القائد الذي یتمیز بثقته فـي نفـسه وفـي قدراتـه و 
مركــزا قویــا بــین الریاضــیین ویــساعد علــى احتــرامهم لــه وتقــبلهم لتوجیهاتــه ، والثقــة بــالنفس تــساعد 

  .القائد على سهولة اتخاذ القرار وتقبل اراء الریاضیین دون حساسیة مفرطة 
  : تحمل المسؤولیة -

جمیـــع االوقـــات وخاصـــة فـــي حـــاالت القائـــد النـــاجح یكـــون مـــستعدا لتحمـــل المـــسؤولیة فـــي 
الفشل ، ویسعى الى ممارسة النقد الذاتي قبل انتقاد االخرین ، وفي محاولة مواجهة االسباب التي 

  .ادت الى مثل هذه الحاالت 
   :اإلبداع -

ان القـــدرة علـــى االبتكـــار واســـتخدام العدیـــد مـــن الوســـائل الحدیثـــة والمبتكـــرة اثنـــاء التـــدریب 
 انـواع متجـددة ومبتكـرة فـي إبـرازتشكیل المتنوع للبـرامج التدریبیـة والقـدرة علـى الریاضي ، وكذلك ال

  .اإلبداع من بین اهم العوامل التي تظهر قدرة القائد على تعدمجال عملیة التدریب الریاضي 
  : المرونة -

یقــــصد بالمرونــــة القــــدرة علــــى التكیــــف والمواءمــــة للمواقــــف المتغــــایرة وخاصــــة فــــي نطــــاق 
  .وط النفسیة العالیة كما هو الحال في المنافسات الریاضیة غالضالظروف ذات 

  : الطموح -
 األســـــسالقائـــــد الطمـــــوح یتمیـــــز بالدافعیـــــة نحـــــو التفـــــوق والمزیـــــد مـــــن التفـــــوق فـــــي ضـــــوء 

 مــا أعلــىز العبیــه بــشتى الوســائل االیجابیــة لتحقیــق یــحفتالتــالي یــسعى الــى دفــع و و الموضــوعیة 
 فـي تحقیـق الهـدف النهـائي ، األمـل وعـدم فقـد واإلصـرارمثابرة یمكن من مستوى ، كذلك یتمیز بال

  .وال یستسلم بسهولة ویسعى نحو تطویر نفسه وتطویر قدراته ومعلوماته
  )١١٥-١١١، ٢٠٠٤ابو حلیمة، (   
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 ١١

  نظریات الرضا عن العمل
  : Maslow Theory نظریة ماسلو  -

ت في معظمها على نظریة ان النظریات التي تناولت موضوع الرضا عن العمل قد استند
 أشــار ، اذ اإلنــساني نظریــات الــدافع أســاسوالــذي یعــد ) ١٩٤٣(تــدرج الحاجــات البراهــام ماســلو 

ماسلو الى ان السلوك یتحرك بـسبب وجـود حاجـات غیـر مـشبعة الـى حـد مـا فـان الفـرد ینـدفع الـى 
ر مــــن ویلتقــــي مــــع فلــــسفة نظریــــة ماســــلو الكثیــــ) ٢١٨، ١٩٨٩جــــراي،  .(أخــــرى حاجــــات إشــــباع
 الــستینات أوائــلفــي ) Megregor( فــي میــدان الدراســات الــسلوكیة فهــا هــو مــاجر یجــور نثیالبــاح
 لیقـدمها للبـاحثین والدارسـین اإلنـسانیة النظریة التي قدمها ماسلو عن تدرج الحاجات والدوافع یأخذ

   . وٕاقباللتصبح نظریة ماسلو بعد ذلك من اكثر النظریات شیوعا 
  )٢٦ ، ٢٠٠٠النقشبندي، ( )٣٢، ١٩٨٦عاشور، (  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(الشكل 
  النسق والتنظیم الهرمي للحاجات عند ماسلو

  
  
  
  Two-factor Theory) او العنصرین( نظریة العاملین -
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 ١٢

  عوائد الفرد                                               عوائد االخرین

  مدخالت الفرد                                            مدخالت االخرین

وزمــیاله فوســنر وســنایدرمان فــي الخمــسینات ) F . Herzberg(قــام فردیــرك هیرزبــرج 
فاعهم للعمـــل وقـــد ســـمیت هـــذه النظریـــة بدراســـة میدانیـــة عـــن الرضـــا كمحـــرك لـــسلوك االفـــراد وانـــد

  -:وتوصال من خالل الدراسة الى ما یاتي ) . بنظریة العاملین(
ان العوامل التي تخلق لدى الفرد شعورا بالرضا العالي عن الوظیفة او العمل تـسمى بالعوامـل  .١

، وتــضم االعتــراف والتقــدیر ، االنجــاز ، الترقیــة والتقــدم ) Motivation factors(الدافعــة 
الوظیفــــة او العمـــــل نفـــــسه واحتمـــــاالت النمـــــو والتقـــــدم الـــــذاتي فـــــي مجـــــال العمـــــل او الوظیفـــــة 

  .والمسؤولیة
 ان العوامــل التــي تــسبب للفــرد شــعورا باالســتیاء الــشدید مــن الوظیفــة او العمــل او المحافظــة  .٢

وهــي ) Hygiene Factors(علــى البقــاء واالســتمرار فــي العمــل تــسمى بالعوامــل الــصحیة 
 األجـــر ، العالقـــات المتبادلـــة مـــع المرؤوســـین ، اإلشـــرافلمؤســـسة وادارتهـــا  ، نمـــط سیاســـة ا

 العمــل علــى الحیــاة الشخــصیة كالــسفر وظــروف وتــأثیراتوالمرتــب ، االســتقرار فــي الوظیفــة ، 
 Tannhill 1970 : 40) (Steers.(وبیئـة العمـل المادیـة والمركـز الـوظیفي واالجتمـاعي 

  .)١٦٤ - ١٥٩ ، ١٩٨٤باقر، ) (484 : 1983
  Equity Theory نظریة المساواة -

 هـي تلـك التـي صـاغها ادمـز أحكامـا وأكثرهـاتعد نظریة المساواة من اكثر النظریات قبـوال 
)Adam 1963 ( العــاملین فیهــا عالقــة متبادلــة یعطــي واإلفــراداذ یــرى ان العالقــة بــین المنظمــة 

ثال المستوى التعلیمي للفرد ، وخبراته ،  وتتضمن مInputsفیها العاملون مجموعة من المدخالت 
 یبذله فـي العمـل ویحـصل الفـرد مـن المنظمـة مقابـل هـذه المـدخالت لذي وقدراته ، وعمره والجهد ا
ــــواتج  ــــى عوائــــد او ن ــــدیر، المكانــــة االجتماعیــــةتــــي الOutputsعل .  تتــــضمن مــــثال االجــــر ، التق

 الى مدخالتهم اآلخرینخالت مع عوائد وتفترض نظریة ادمز ان الفرد یقارن معدل عوائده الى مد
   :األتيوعلى النحو 

  
  

  )٥(رقم الشكل 
  مقارنة معدل عوائد الفرد الى مدخالتهم مع عوائد االخرین الى مدخالتهم یوضح 

  حسب افتراض ادمز
)Lorenz 1997 : 324(  

  Expectancy Theory نظریة التوقع -٤
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 ١٣

  التوقعات
  الجهد            األداء

             العائداألداء 

  التحفیز
 

  الجاذبیات
 

  التحفیز
 

  التحفیز
 

 تحــاول االهتمــام أنهــا فــي األخــرى تختلــف نظریــة التوقــع عــن نظریــات الرضــا عــن العمــل
بالفروق الفردیة ، وبما اننا نعرف ان كل النـاس مختلفـون یمكننـا ان نتوقـع ان یكـون هـذا النمـوذج 

 نجــدها نظریــة أننــامعقــدا جــدا فهــو بــالطبع كــذلك اال انــه یمكــن ان نــذكر صــراحة وبــشكل مباشــر 
  . فروم وبورتر ولولر معقدة عندما نقوم بتطبیقها ، وفیما یاتي استعراض لنموذجي

  Vroom Model نموذج فروم -أ
مـن النظریـات الحدیثـة فـي ) وهبـة(و)هـاوس(وتعدیالتـه الحقـا مـن قبـل ) فروم(یعد نموذج 

 التي تـؤدي اإلعمال یبذلون الجهد النجاز تلك اإلفراد في هذه النظریة ان األساسیةالدوافع والفكرة 
 أدنـاه فهي مدخل عقالني الى التحفیز ، ویشیر الـشكل فـي التي یرغبون فیها) العوائد(الى النتائج 

  .الى العالقات األساسیة في هذه النظریة 
     
  
  
  
  
  
  
  

  )٦( رقم الشكل
  )التوقع( في نظریة فروم األساسیةالمفاهیم یوضح 

وبهـــذا افترضـــت نظریـــة ادمـــز ان غیـــاب العدالـــة فـــي أي مـــن الحـــالتین یمثـــل اخـــتالال فـــي 
التزان االجتماعي للفرد ویخلق عنده شعورا من الضیق والتوتر ممـا یدفعـه الـى التوازن االنفعالي وا

 توازنـــه عـــن طریـــق بعـــض التغییـــرات النفـــسیة ، فـــالتغییرات النفـــسیة تتـــضمن خلـــق تبریـــرات أعـــادة
 العوائد الكبیرة التي یحصل علیها هـذه او تلـك التـي یحـصل علیهـا أسبابیعطیها الفرد لنفسه عن 

مجهـوده (قیام بتصرف او فعل ملموس فقد یتـضمن محاولـة تغیـر مـدخالت الفـرد  ، اما الاآلخرون
   بحــــــــــــثهم علــــــــــــى العمــــــــــــل بجهــــــــــــد اكبــــــــــــر مــــــــــــثال او تغییــــــــــــر اآلخــــــــــــریناو مــــــــــــدخالت ) مــــــــــــثال
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 ١٤

   بالعائــــــــــــــــد مــــــــــــــــثال وذلــــــــــــــــك باالســــــــــــــــتقالة أحقیــــــــــــــــتهم بالمطالبــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدم اآلخــــــــــــــــرینعوائــــــــــــــــد 
  )Lorenz 1997 : 324) (Herbert 1981 : 241.(عن العمل 

  )Porter and loler Model(ذج بورتر ولولر  نمو -ب
 لنظریــة التوقــع اذ بینــا ان الجهــد الــذي وٕاكمــاالتوســیعا ) ١٩٦٨(یعــد نمــوذج بــورتر ولــولر 

   المتوقعة وعلى احتمالیة المكافأةیبذله الفرد في العمل یعتمد على القیمة التي یراها الفرد في 
 أنموذجهمـاكـد بـورتر ولـولر مـن خـالل  ووقوعها في حـال بـذل الجهـد وقـد االمكافأةتحقیق 

 الداخلیة والخارجیة في نظریة التوقع فـي الرضـا عـن العمـل وكمـا المكافأة الدور الذي تلعب أهمیة
  ) ٧ ( رقمهو موضح في الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٧( رقم الشكل

   بوتر ولولر أنموذج یوضح 
  )Koontz, 1980 : 641-642)(١٩٥- ١٩٤، ١٩٨٦الطویل، (     

  

  قیمة المكافأة
)١(  

  قدرات وخصال
)٤(  

  مكافأة داخلیة
  )أ٧(

البعد االدراكي 
  العدالة والمكافأة

)٨(  

  جهد
)٣(  

  اداء اونجاز
)٦(  

 العالقة االحتمالیة أدراك
  بین الجهد والمكافأة

)٢(  

  وفهمه الدور أدراك
)٥(  

  افأة خارجیةمك
  )ب٧(

  قناعة ورضا
)٩(  
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 ١٥

  نهج البحث م -
  .ان المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث الباحثاستخدم 

  مجتمع البحث 
أشــــتمل مجتمــــع البحــــث مدرســــي التربیــــة الریاضــــیة وٕادارات المــــدارس فــــي مركــــز مدینــــة 

مــدیر مدرسـة مــوزعین فـي الجانــب األیـسر واألیمــن لمدینــة ) ٦٣(مدرسـًا و ) ٨٧(الموصـل وبواقــع 
  .الموصل 

ن بتقــسیم مجتمــع البحــث إلــى عینتــین ألغــراض البنــاء والتطبیــق لمقیــاس الباحثــاوقــد قــام 
مدرسًا فـي ) ٥٦(وبواقع  % ٦٤الرضا عن العمل في التربیة الریاضیة إذ بلغت نسبة عینة البناء 

 تفاصیل ذلـك یبین) ١ ( رقممدرسًا والجدول) ٣١(وبواقع %) ٣٦(حین بلغت نسبة عینة التطبیق 
.  

  )١ ( رقمالجدول

   المدرسین عینة البحث والتطبیق والنسبة المئویة لكل منھموأعدادجتمع البحث میبین 

  المدرسین
  العینة

  عدد مدراء المدارس  النسبة المئویة  العدد

  %٦٤  ٥٦  البناء
  %٣٦  ٣١  التطبیق
  %١٠٠  ٨٧  المجموع

٣١  

  أدوات البحث 
  :مقیاس السلوك القیادي  -١

ـــــانأعتمـــــد  ـــــسلوكالباحث ـــــولیم فیفـــــر وجـــــون جـــــونز اســـــتبیان وصـــــف أنمـــــاط ال ـــــادي ل    القی
(W. Piffer & Jones leadership questionnaire) .   

 عــــصمه فروقــــة واســــتخدمته، ) محمــــد إســــماعیل یوســــف ( الــــذي أعــــده بالعربیــــة وطــــوره 
  .في البیئة األردنیة  ) ١٩٩٢(

منهـا لقیـاس مـدى اهتمـام العمـداء ) ٢٠(فقرة خـصص ) ٤٠( من باألصلیتكون المقیاس 
ــــــدریس وأرقــــــام فقراتهــــــا هــــــي ورؤســــــاء ــــــة بالعمــــــل كمــــــا یراهــــــا أعــــــضاء هیئــــــة الت    األقــــــسام العلمی

 )٣٧، ٣٤، ٣١، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٩، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١١، ٩، ٨، ٦، ٤، ٢ ،
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 ١٦

   بالعالقــات اإلنــسانیة وكانــت أرقامهــا االهتمــامفقــرة لقیــاس مــدى ) ٢٠(، وخصــصت ) ، ٤٠، ٣٨
)٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٢، ١٠، ٧، ٥، ٣، ١ ،

  . )دائمًا،كثیرًا،أحیانًا،نادراً  ( إحدى البدائل األربعةباختیار االستجابة، وتتم ) ٣٩، ٣٦
 وأعــداده للبیئــة العراقیــة مــن المــذكورةبتعــدیل فقــرات المقیــاس ) ٢٠٠٠الكــواز ، (وقــد قــام 

  . لثبات لمیة والتي شملت الصدق واخالل مجموعة من اإلجراءات الع
ومـــن أجـــل التأكـــد مـــن صـــالحیة المقیـــاس المـــذكور لقیـــاس الـــسلوك القیـــادي لـــدى مدرســـي 

ان بـإجراء بعـض التعـدیالت علـى فقراتـه الباحثـالتربیة الریاضیة في مركـز مدینـة الموصـل فقـد قـام 
  :بما یتناسب ومجتمع البحث مع إجراء المعامالت العلمیة الالزمة لذلك وكما یاتي 

  صدق المقیاس 
یتمتــع ) ٢٠٠٠الكــواز ، ( علــى الــرغم مــن أن مقیــاس الــسلوك القیــادي والــذي قــام بتعدیلــه 

 والتي تضمنت عرضه علـى الباحثانبمعامل صدق عال وذلك من خالل اإلجراءات التي قام بها 
 صــدق المقیــاس باســتخراج البــاحثین قامــا األ أن االختــصاص فــي مجــال ∗عــدد مــن الــساده الخبــراء

د أن أجرى بعض التعدیالت علیه وذلك من خالل عرضه على عـدد مـن الـسادة المحكمـین فـي بع
 وطلب منهم إبداء الرأي عن فقرات المقیاس من حیـث واإلدارة التربویة واإلدارةالتربیة وعلم النفس 

ة ویعد هذا اإلجراء وسیلة مناسب. صالحیتها لقیاس السلوك القیادي لدى مدرسي التربیة الریاضیة 
للتأكــد مــن صــدق المقیــاس الــذي یعــد مــن الخــصائص المهمــة الواجــب توافرهــا فــي األداة وقــد أكــد 

   .الجمیع صالحیة الفقرات لقیاس الغرض الذي وضع من أجله 

  الثبات 
                                           

∗   
  مكان العمل  القب العامي  األسم  ت
  جامعة الموصل/كلیة األدارة واالقتصاد   استاذ  طارق شریف.د  -١
  جامعة الموصل/ بیة كلیة التر   أستاذ  راشد حمدون.د  -٢
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة   أستاذ  كامل عبد الحمید. د  -٣
  جامعة الموصل/ كلیة األدارة واالقتصاد   أستاذ مساعد  سرمد غانم.د  -٤
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیة    أستاذ مساعد  جاجان جمعة  محمد.د  -٥
  جامعة الموصل/  التربیة الریاضیة كلیة  أستاذ مساعد  ریاض أحمد إسماعیل. د  -٦
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة   أستاذ مساعد  محمد علي عباس. د  -٧
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة   أستاذ مساعد  أسامه حامد محمد. د  -٨
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة   أستاذ مساعد  سمیر یونس محمد. د  -٩
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 ١٧

 الثابتة هي التي تعطي النتائج نفسها أو نتائج واألداة في النتائج االتساقإن الثبات یعني 
 باسـتخراج الباحثـانوعلیه فقد قـام  ) ٧٣ : ١٩٨٩ن ، جیك وهیثورندا(ا متقاربة عند تكرار تطبیقه

 وذلــك مــن خــالل تطبیقــه علــى االختبــار وٕاعــادة تطبیــق االختبــار طریقــة باســتخدامثبــات المقیــاس 
مدرســـین للتربیـــة الریاضـــیة والـــذین لـــم یـــتم إشـــراكهم فـــي إجـــراءات البحـــث النهائیـــة وقـــد بلـــغ ) ١٠(

وأمـام ) ٨( الرجوع الى جدول داللة معامل االرتباط عند درجـة حریـة وعند) ٠.٨٧(معامل الثبات 
الجدولیــة ) ر(المحتــسبة كانــت أعلــى مــن قیمــة ) ر(یتــضح لنــا أن نتیجــة ) ٠,٠٥(مــستوى معنویــة 

 المقیــاس جــاهزا وأصــبحوذلــك یؤكــد لنــا بــأن المقیــاس یتمتــع بدرجــة ثبــات عالیــة ) ٠,٦٣(والبالغــة 
  .بصورته النهائیة  

  : الرضا عن العمل  مقیاس-٢
 الباحثــاننظــرًا لعــدم وجــود مقیــاس للرضــا عــن العمــل لمدرســي التربیــة الریاضــیة فقــد قــام 

   :اآلتیةببناء مقیاس الرضا عن العمل من خالل إتباع الخطوات 
  :اإلطالع على األدبیات والمقاییس السابقة وهي -

  ) .٩٤٧ – ١٤٧، ١٩٨٤محمد ، (مقیاس الرضا عن مهنة التربیة الریاضیة  -١
   ) .٥٤، ١٩٩٨الحیاني ، (مقیاس الرضا الحركي  -٢
   ) .٧٥، ١٩٩٨عالوي ، ( مقیاس الرضا عن العمل لدى معلمي التربیة الریاضیة  -٣

  : إعداد الصیغة األولیة للمقیاس -
 مــــن الخطــــوة األولــــى لبنــــاء المقــــاییس النفــــسیة والمتــــضمنة اإلطــــالع علــــى االنتهــــاءبعــــد 

 بإعـداد الـصیغة األولیـة مـن المقیـاس والتـي الباحثـان الـسابقة فقـد قـام األدبیات والبحوث والمقاییس
   .عمل لدى مدرسي التربیة الریاضیة فقرة للرضا عن ال) ٨٠(شملت 

ومن أجل التأكد من دقة الفقرات التي تم صیاغتها لهذا الغرض فقد تم عرضها على عدد 
 والنفـــــــسیة وعلـــــــم الـــــــنفس  فـــــــي مجـــــــال العلـــــــوم التربویـــــــة*مـــــــن الـــــــسادة الخبـــــــراء والمتخصـــــــصین

 بمالحظـاتهم العلمیـة المتعلقـة االسـتئناس،لمعرفة آراءهم فـي فقـرات المقیـاس فـضًال عـن *الریاضي
أساسـًا فـي إختبـار % ٧٥بتعدیل أو حذف أو إضافة لبعض الفقـرات وقـد تـم إعتمـاد نـسبة اإلتفـاق 

% ٧٥لى موافقة نـسبة  الحصول عالباحثانالى أنه على ) ١٩٨٣آخرون ،بلوم (الفقرات إذ یشیر 
                                           

* 
جسام عربمحمد .أ.١ ریاضیة الكلیة التربیة  بغدادجامعة    
محفوظ محمد القزاز.د.م.أ.٢  جامعة الموصل كلیة التربیة 
زهیر یحیى محمد علي.د.م.٤  جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة 
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 ١٨

وعلى هذا  ) . ١٢٦، ١٩٨٣بلوم وآخرون ، .(فأكثر من آراء المحكمین في هذا النوع من الصدق 
فقـــرة مـــن فقـــرات المقیــاس لیـــصبح المقیـــاس بـــصورته األولیـــة مكونـــًا مـــن ) ٣٠(األســاس تـــم حـــذف 

  ..فقرة ) ٥٠(

  التجربة االستطالعیة للمقیاس 
مدرســـین للتربیـــة الریاضـــیة وكـــان ) ١٠(یة علـــى عینـــة قوامهـــا       تـــم إجـــراء التجربـــة االســـتطالع
  :الغرض من إجراء التجربة ما یأتي 

  .التعرف على مالئمة الفقرات المعدة لهذا الغرض  -
  . مدى وضوح الفقرات للبحوث ودرجة استجابته لها  -
  . تجنب العبارات غیر الواضحة وتبدیلها بعبارات مالئمة  -

   Items Analysisالتحلیل اإلحصائي للفقرات 
من مواصفات المقیـاس الجیـد إجـراء التحلیـل اإلحـصائي لفقراتـه للتمییـز بـین األفـراد الـذین 
حصلوا على درجات عالیة والذین حصلوا على درجات منخفضة في المقیاس نفسه ، أي استخراج 

  ).٢٧٢ ، ١٩٨٥دروان ، (،  ) iscrimination Power(القوة التمییزیة للفقرات
  :إجراء التحلیل اإلحصائي بطریقتین وقد تم 

   Internal Consistency Coefficient الداخلي االتساقمعامل . ١
إذ أن هـــذه .  الـــداخلي للوصـــول الـــى القـــوة التمییزیـــة للفقـــرات اتـــساقتـــم اســـتخراج معامـــل 

 یقیـسه الطریقة تقدم لنا مقیاسًا متجانسًا في فقراته بحیث تقـیس كـل فقـرة البعـد الـسلوكي نفـسه الـذي
ـــــــــــاس  ـــــــــــرات المقی ـــــــــــین فق ـــــــــــرابط ب ـــــــــــراز الت ـــــــــــى إب ـــــــــــدرتها عل ـــــــــــضًال عـــــــــــن ق   . المقیـــــــــــاس ككـــــــــــل ف

وقد تـم توزیـع المقیـاس علـى عینـة مـن مدرسـي التربیـة الریاضـیة فـي ) .٩٦ ، ١٩٨٧السامرائي ، (
مــن مجتمــع البحــث %٦٤مدرســًا الــذین یمثلــون نــسبة ) ٥٦(مركــز مدینــة الموصــل والبــالغ عــددهم 

بیرســــون لتحقیــــق هــــذا الغــــرض بواســــطة نظــــام ل البــــسیط االرتبــــاط معامــــل انالباحثــــ أســــتخدموقــــد .
)SPSS ( في الجدول رقم یبین ، وكما هو اآلليعلى الحاسوب )٢. (  

  
  
  
  

  )٢(رقم جدول 
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 ١٩

  معامل االرتباط بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة باستخدام طریقة االتساق الداخليیبین 

  معامل التمییز  رةرقم الفق  معامل التمییز  رقم الفقرة
٠.٥٣٦  ٢٦  *٠.٠١٣  ١  
٠.٣٤٣  ٢٧  *٠.٢٦١  ٢  
٠.٠٤٩  ٢٨  ٠.٤٤٤  ٣*   
٠.١٢٣  ٢٩    *٠.٠٢٦  ٤*   
٠.١٧٤  ٣٠  ٠.٣٥٤  ٥*   
٠.١٥٣  ٣١  ٠.٤٦٧  ٦*   
٠.١٣٩  ٣٢  ٠.٤٤٢  ٧*   
٠.١٢٠  ٣٣  ٠.٥٩٤  ٨*   
٠.١٩٨  ٣٤   *٠.١٢٤  ٩*   
٠.٦٨٤  ٣٥   *٠.٠٨٠  ١٠  
٠.٤٦٧  ٣٦   *٠.١٠١  ١١  
٠.٢٣٧  ٣٧  ٠.٥١٢  ١٢*   
٠.٢٧٩  ٣٨  ٠.٥٨٢  ١٣  
٠.٠٩٠  ٣٩  ٠.٥٨٤  ١٤*   
٠.٢٠٢  ٤٠  ٠.٢٨٩  ١٥*   
٠.١٩٩  ٤١  ٠.٣١١  ١٦*   
٠.٠٩٩  ٤٢   *٠.١٢٢  ١٧*   
٠.٣٣٦  ٤٣  ٠.٥٩٠  ١٨  
٠.٣٥٧  ٤٤  ٠.٦٣٧  ١٩  
٠.١٠٦  ٤٥   *٠.٠٤٥  ٢٠*   
٠.٠٦٩  ٤٦  ٠.٣٦٤  ٢١*   
٠.٤٠١  ٤٧  ٠.٦٦٤  ٢٢  
٠.٢٧٨  ٤٨  ٠.٦١٦  ٢٣  
٠.١٠٧  ٤٩   *٠.٠٦٨  ٢٤*   
٠.٥٩٢  ٥٠  ٠.٢٨٩  ٢٥  

  فقرة ضعیفة التمییز                  * 
 بــین فقـــرات المقیــاس والدرجــة الكلیـــة االرتبــاطأن قــیم معامـــل ) ٢( مــن الجـــدول رقــم یبــین

المحتــــسبة وبعــــد ) ر(وبعــــد الرجــــوع الــــى قیمــــة  ) ٠,٦٨٤– ٠.٠١٣( للمقیــــاس قــــد تراوحــــت بــــین 
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 ٢٠

 ١٠ ، ٩ ، ٤ ، ٢ ، ١ (فقـد تـم تحدیـد الفقـرات) ٠.٢٧٣(الجدولیـة والبالغـة ) ر(مقارنتها مع قیمـة 
،٤١ ،٤٠ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣١ ،٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٤ ،٢٠ ،١٧ ، ١١ ، 

 الخاصـة االرتبـاط على انها هي فقرات غیـر ممیـزة وذلـك ألن قـیم معامـل )٤٩ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٢
  .الجدولیة ) ر(بها أقل من قیمة 

   Contrasted Groups: ة أسلوب المجموعات المتطرف.٢
 أســلوب المجموعــات المتطرفــة للكــشف عــن الفقــرات الممیــزة فــي بنــاء مقیــاس اســتخدامتــم 

فقـرة تـم ) ٥٠(الرضا عن العمل وبعد القیام بتصحیح إجابات المدرسین على المقیاس المؤلـف مـن 
ثال المجمــوعتین مــن الــدرجات العلیــا والــدنیا لتمــ%) ٥٠( نــسبة اختیــرتترتیــب درجــاتهم تنازلیــًا ثــم 

اذا كــان %) ٥٠(واقــل %) ٥٠ (أعلــىالــى انــه یــتم تحدیــد ) ٢٠٠٤النبهــان،(المتطــرفتین إذ یــشیر 
 اسـتقرارا فـي حـال وأكثـرعدد المفحوصین قلیال وعلى اعتبار ان معامل تمییز الفقـرة یكـون حـساسا 

  ).٢٠٠٤،١٩٦النبهان،(استخدام هذه النسبة 
الدالة إحصائیًا مؤشرًا لتمییز ) ت( قیمة اعتمدتو مدرسًا ) ٢٨(ت كل مجموعة نوقد تضم

  . ذلك یبین) ٣(الفقرات والجدول رقم 
  )٣(رقم الجدول 

  المحسوبة لفقرات مقیاس الرضا عن العمل باستخدام المجموعات المتطرفة) ت(قیمة یبین 

  )ت(قیمة   رقم الفقرة  )ت(قیمة   رقم الفقرة
  ١.٠٤٤  ٢٦  محذوفة  ١
  ٢.٤٤٩  ٢٧   محذوفة  ٢
  محذوفة  ٢٨  ١.٣٤٢  ٣
  محذوفة  ٢٩  محذوفة  ٤
  محذوفة  ٣٠  *٠.٥٥٣  ٥
  محذوفة  ٣١  ٣.٠١٧  ٦
  محذوفة  ٣٢  ٣.٢٣١  ٧
  محذوفة  ٣٣  ٣.٥١٧  ٨
  محذوفة  ٣٤  محذوفة  ٩
  ٣.٥٨٨  ٣٥  محذوفة  ١٠
  ٢.٧٥٦  ٣٦  محذوفة  ١١
  محذوفة  ٣٧  ٠.٧٤٠  ١٢
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 ٢١

١.٧٤٤  ٣٨  ١.٨٠٤  ١٣  
  محذوفة  ٣٩  ٠.٩٤٩  ١٤
  محذوفة  ٤٠  ٢.٣١٨  ١٥
  محذوفة  ٤١  ٢.٧١٤  ١٦
  محذوفة  ٤٢  محذوفة  ١٧
٣.٩٥٩  ٤٣  ١.٢٦٩  ١٨  
٢.٢٦٠  ٤٤  ٢.٣٣٨  ١٩  
  محذوفة  ٤٥  محذوفة  ٢٠
  محذوفة  ٤٦  ٣.٨٦٢  ٢١
١.٩٠٩  ٤٧  ٢.٢٤١  ٢٢  
١.٤٠٦  ٤٨  ٢.٣٦١  ٢٣  
  محذوفة  ٤٩  محذوفة  ٢٤
١.٤٤١  ٥٠  ١.٧١١  ٢٥  

  فقرة ضعیفة التمییز * 
  ة لفقـــــــــرات المقیـــــــــاس تراوحـــــــــت بـــــــــین أن القـــــــــیم التائیـــــــــ) ٣( مـــــــــن الجـــــــــدول رقـــــــــم یبـــــــــین

وأمــام مــستوى ) ٥٤(الجدولیــة وأمــام درجــة حریــة ) ت(وعنــد الرجــوع الــى قیمــة  )٣.٩٥٩ -٠.٥٥٣(
المحتـــــسبة مـــــع قیمـــــة )ت ( قیمـــــة مقارنـــــة عنـــــد و) ٠.٦٧٩(نجـــــد أنهـــــا تـــــساوي ) ٠.٠٥(معنویـــــة 

ونظـرًا . عـات المتطرفـة المجمو بأسلوب  ضعیفة التمییز ة فقر  تعد) ٥( ة الفقر الجدولیة نجد ان )ت(
 ٩ ، ٥ ، ٤ ،٢، ١ ( مجموعـــات المتطرفـــة علـــى أن الفقـــرات الـــداخلي والاالتـــساق طریقتـــي التفـــاق

،٤٠ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٣٣ ،٣٢  ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ،٢٤ ، ٢٠ ،١٧ ،١١ ،١٠ 
ئج اعتماد نتاب فقرة و) ٢٥(هي فقرات ضعیفة التمییز والبالغ عددها  ).٤٩ ،٤٦، ٤٥، ٤٢، ٤١،

 أصبح المقیـاس مؤلفـًا بـصیغته وبعد حذف الفقرات غیر الممیزةالطریقتین  كالالتحلیل اإلحصائي ب
  .فقرة ) ٢٥(النهائیة من 

  الصدق المرتبط بالمحك 
یقصد بالصدق المرتبط بالمحك قدرة المقیاس على التنبوء بسلوك الفرد في مواقف محـددة 

  ) .١٤٨، ١٩٨٧أبو حطب ، (أو تشخیص هذا السلوك 
 بــإجراء الــصدق المــرتبط بالمحــك وذلــك مــن خــالل قیامــه بتوزیــع مقیــاس الباحثــانفقــد قــام 

ومقیــاس الرضــا عــن العمــل ) ١٩٩٨عــالوي ، (الرضــا عــن العمــل لــدى معلمــي التربیــة الریاضــیة 
من مدرسي التربیة الریاضیة في أقضیة محافظـة نینـوى وبعـد ) ١٠( على الباحثانالذي قام ببناءه 
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 بـین الـدرجات علـى كـال المقیاسـین قـد بلـغ االرتبـاط معامـل اسـتخراجات المقیاسین تم تصحیح درج
ومــستوى معنویــة ) ٨( عنــد درجــة حریــة االرتبــاط معامــل داللــةوعنــد الرجــوع الــى جــداول ) ٠,٨٩(
المحتــسبة وذلــك ) ر(هــي أصــغر مــن قیمــة ) ٠,٦٣(الجدولیــة والبالغــة ) ر(نجــد أن قیمــة ) ٠,٠٥(

  .اس یتمتع بمعامل صدق عالي یدل على أن المقی

  الثبات 
 فیمـا واتـساقهیقصد بالثبات دقة المقیاس في القیاس أو المالحظة وعدم تناقضه مع نفسه 

وألجــل الحــصول علــى ثبــات  ) ١٠١، ١٩٨٧أبــو حطــب ، ( یزودنــا مــن معلومــات وســلوك الفــرد 
) ١٠(قوامــه ى عینــة  أذ طبــق المقیــاس علــالمنــشقة ، طریقــة األنــصاف الباحثــانالمقیــاس أســتخدم 

مدرسین للتربیة الریاضیة في اقضیة محافظة نینوى والذین لم یشتركوا في إجراءات البحث النهائیة 
وعنـد الرجـوع الـى جـداول دآللـة معامـل األرتبـاط عنـد درجـة حریـة ) ٠,٨٣( وقد بلغ معامل الثبـات 

هـي أصـغر مـن ) ٠,٦٣(غـة الجدولیـة والبال) ر(نجـد أن قیمـة ) ٠,٠٥(وامام  مـستوى معنویـة ) ٨(
  ن المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عالالمحتسبة وذلك یؤكد لنا بأ) ر(قیمة 

  الصورة النهائیة للمقیاس 
بعــــد إجــــراء المتطلبــــات الالزمــــة لبنــــاء مقیــــاس الرضــــا عــــن العمــــل لــــدى مدرســــي التربیــــة 

ته النهائیــة فقــرة بــصور ) ٢٥(الریاضــیة فــي مركــز مدینــة الموصــل فقــد أصــبح المقیــاس مؤلفــًا مــن 
  ) .دائمًا ، احیانًا، نادراً ( علیه من خالل ثالث بدائل هي اإلجابةتكون 

وٕان الدرجـة العلیـا ) ٧٥– ٢٥(وفي ضوء ما تقدم فـأن الدرجـة الكلیـة للمقیـاس تتـراوح بـین 
  .على المقیاس تدل على رضا مدرسي التربیة الریاضیة عن عملهم 

  التطبیق النهائي للبحث
  .١٩/٥/٢٠٠٥ الى ١٩/٤/٢٠٠٥بحث للفترة من  تم  إجراء ال-١
 جمیع اإلجـراءات العلمیـة المتعلقـة بإعـداد مقیـاس الـسلوك القیـادي وبنـاء الباحثانبعد أن أجرى -٢

  :مقیاس الرضا عن العمل تم تطبیق كال المقیاسین على أفراد عینة البحث وكما یاتي 
انـــب االیمـــن مـــن مركـــز مدینـــة توزیـــع مقیـــاس الـــسلوك القیـــادي علـــى مـــدراء المـــدارس فـــي الج .١

الموصـــل لقیـــاس الـــسلوك القیـــادي لـــدى مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة بـــشكل عـــام وضـــمن بعدیـــه 
  . اإلهتمام بالعمل واإلهتمام بالعالقات اإلنسانیة 
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 ٢٣

توزیــع مقیــاس الرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة علــى المدرســین فــي الجانــب   .٢
غــراض البنــاء وعلــى الجانــب االیمــن الغــراض التطبیــق االیــسر مــن مركــز مدینــة الموصــل ال

  ).١(وعلى نفس المدرسین والعاملین في االدارات الواردة في الفقرة 
 تـــم جمـــع البیانـــات الخاصـــة بالبحـــث والتعامـــل معهـــا إحـــصائیًا لغـــرض الوصـــول الـــى تحقیـــق  .٣

 .أهداف البحث 

  
   اإلحصائیةالوسائل 

تحلیــل .معامــل اإلرتبــاط البــسیط .نــسبة المئویــة ال. المعیــاري االنحــراف.الوســط الحــسابي 
 . تحلیل التباین . الخطي االنحدار

  
  عرض النتائج ومناقشتها

مـن سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات االحصائیة التي تم الحصول علیها 
للرضـا ، وبعـد ان تحقـق الهـدف االول  وهـو بنـاء مقیـاس  الباحثـان التـي قـام بهـا اإلجـراءاتخالل 

 المقیـاس االنـف  بعـد تطبیـقالنتـائجوسـوف تـتم مناقـشة  عن العمل لدى مدرسي التربیة الریاضـیة 
  :یأتيوكما الذكر مع مقیاس السلوك القیادي على عینة البحث 

  مناقـــــشة نتـــــائج العالقـــــة بـــــین الرضـــــا عـــــن العمـــــل والـــــسلوك القیـــــادي لــــــدى 
  .مدرس التربیة الریاضیة

  )٤(رقم الجدول 
 تباین االنحدار بین الرضا عن العمل والسلوك القیادي لدى مدرسي التربیة تحلیلیبین 

  الریاضیة
  )ف(قیمة   متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  التباین
  ١٠٨.٨٤١  ١  ١٠٨.٨٤١  االنحدار
  ٤.٦٠٥  ٢٩  ١٣٣.٥٤٧  البواقي
    ٣٠  ٢٤٢.٣٨٧  المجموع

٢٣.٦٣٥  

ــــــین ــــــساوي الم) ف(ان قیمــــــة ) ٤( مــــــن الجــــــدول یب ــــــل انحــــــدار ت ــــــسبة باســــــتخدام تحلی حت
ومــــستوى معنویــــة ) ٢٩-١(الجدولیــــة عنـــد درجــــة حریــــة ) ف(وهـــي اكبــــر مــــن قیمــــة ) ٢٣.٦٣٥(
  ).٤.١٧(والبالغة ) ٠.٠٥(
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  )٥(رقم الجدول 
  معامل االرتباط ومعامل التحدید للعالقة بین الرضا عن العمل والسلوك القیادي یبین 

  لدى مدرسي التربیة الریاضیة

  الخطأ القیاسي  معامل التحدید  مل االرتباطمعا
٢.١٤٥٩٤  ٠.٤٤٩  ٠.٦٧٠  

ان قیمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــین الرضـــا عـــن العمـــل والـــسلوك ) ٥(رقـــم مـــن الجـــدول یتبـــین 
وعنـد الرجـوع الـى جـداول داللـة معامـل االرتبـاط ) ٠.٦٧٠(القیادي لمدرسي التربیة الریاضیة یبلغ 

ــــد درجــــة حریــــة  ) ر(نجــــد ان قیمــــة ) ٠.٣٥(والتــــي تــــساوي ) ٠.٠٥ (ومــــستوى معنویــــة) ٢٩(عن
الجدولیة وذلك یدل على وجود معامل ارتباط عـالي بـین الرضـا عـن ) ر(المحتسبة اكبر من قیمة 

 والتــي تحــدد ٠.٤٤٩والبالغــة )  R 2(العمــل والــسلوك القیــادي ویؤكــد ذلــك درجــة معامــل التحدیــد
  .الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلةة طبیعة هذه العالقة وذلك ما یجعلنا نرفض الفرضی

وك القیــادي لمدرســي ل النتــائج الحالیــة الــى طبیعــة العالقــة القائمــة بــین الــسالباحثــانویعــزو 
 مؤشـرا علمیـا دقیقـا تعـدالتربیة الریاضیة ودرجة رضاهم عن العمل فـي ان درجـة الرضـا یمكـن ان 

 أدارةیله او مالحظتـه مـن قبـل لطبیعة السلوك الذي یتخذه المدرس في المدرسـة والـذي یمكـن تـسج
المدرســة والطلبــة وان هــذا التفاعــل یمكــن ان یظهــر بــشكل واضــح مــن خــالل العالقــات المتبادلـــة 

 وباعتمــاد بعــدي الــسلوك القیــادي المهــتم بالعمــل والمهــتم اآلخــرینواحتــرام الــراي ومراعــاة مــشاعر 
 ان الــنمط القیــادي المهــتم الـى) Ramsden,1983( وفــي ذلـك یؤكــد رامــزدین اإلنــسانیةبالعالقـات 

) Ramsden,1983,765( یرتبط ایجابیا برضا المدرسین عن عملهم اإلنسانیةبالعمل والعالقات 
اال ان الـسلوك القیـادي المهـتم ) kohan,1989(وذلك یتفق مع النتـائج الحالیـة كمـا یـشیر كوهـان 

نمـط االهتمـام العـالي بالعمـل  یؤثر ایجابیا في رضا المدرسین عن عملهم وان اإلنسانیةبالعالقات 
كمـا وقـد ) Kohan,1989,33-48( في رضاهم عـن عملهـم تأثیرا األكثر هو اإلنسانیةوالعالقات 
 الى ان القادة التربوین لهم الدور الفاعـل فـي خلـق وأشارهذا االتجاه ) Lewis,1989(اكد لویس 

ق ایـضا مـع النتـائج وذلـك یتفـ) Lewis,1989,91-107(رضا عالي عن العمل لدى المرؤوسـین 
والتي اشار الى وجود عالقة ایحابیـة بـین الـنمط القیـادي ورضـا ) ١٩٩٠الدلیمي ، (التي جاء بها 

  .المدرس عن عمله
  )١٠٣-٩، ١٩٩٠الدلیمي ،  (

 لنظریــة فردریــك تبنیــه فــي تفــسیره النتــائج الحالیــة مــن خــالل الباحثــانوبهــذا الــصدد فــان 
-Two) ( ذات العــاملین–العوامــل الدافعــة (ر فــي نظریتــه والــذي اشــا)  F.Herzberg(هیرزبــرج 
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 ٢٥

Factor Theory  ( الــى ان العوامــل التــي تخلــق لــدى الفــرد شــعورا بالرضــا العــالي عــن العمــل
االعتــراف والتقــدیر واالنجــاز والترقیــة والتقــدم والوظیفــة واحتمــاالت النمــو (تــسمى بالعوامــل الدافعــة 
 العوامل التي تسبب للفرد شعورا باالسـتیاء الـشدید مـن الوظیفـة وان هذه) والتقدم الذاتي والمسؤولیة

سیاســة (او العمــل تــسمى بالعوامــل الــصحیة او المحافظــة علــى البقــاء واالســتمرار فــي العمــل وهــي 
 واألمــن واألجــر ، العالقــات المتبادلــة مــع الــزمالء والمرؤوســین اإلشــراف، نمــط وأدارتهــاالمؤســسة 

، ١٩٨٢عبـــد الخـــالق ، ) ( العمـــل وظروفـــه والمركـــز الـــوظیفي  یراتوتـــأثواالســـتقرار فـــي الوظیفـــة 
٦٢.(  

 وتـــوفر األجـــور النتـــائج الحالیـــة الـــى ان زیـــادة الباحثـــانوفـــي ضـــوء ذلـــك یمكـــن ان یفـــسر 
الفرص المناسبة للـشعور بالمكانـة واالعتـراف بالجهـد والتقـدیر قـد سـاهم والـى حـد كبیـر فـي ظهـور 

 عن العمل والسلوك القیادي وبذلك ان الدراسة الحالیـة تختلـف العالقة المعنویة بین كل من الرضا
  .في السلوك القیادي) ٢٠٠٠الكواز،(و ) ٢٠٠٠ذنون ،(عن دراسة 

  
  :االستنتاجات

 فـي فاعلیة مقیاس الرضا عن العمل لـدى مدرسـي التربیـة الریاضـیة والـذي قـام الباحثـان ببنـاءه .١
   .البحثلدى مجتمع  التعبیر عن درجة الرضا عن العمل

هنــاك عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین الــسلوك القیــادي والرضــا عــن العمــل لــدى مدرســي التربیــة .٢
  .الریاضیة في مركز مدینة الموصل

ـــدى مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة التعبـــر عـــن طبیعـــة العالقـــات . ٣ ان درجـــة الرضـــا عـــن العمـــل ل
  .مدرسةاالنسانیة التي تمثل جانبا مهما من سلوكهم القیادي داخل ال

ان درجة االهتمام بالعمل لدى المدرسین من خالل سلوكهم القیادي فـي المدرسـة تـرتبط معنویـا .٤
  .مع درجة الرضا عن العمل

  
  التوصیات

 بــین مدرســي التربیــة الریاضــیة اإلنــسانیةالعمــل علــى تنمیــة درجــة االهتمــام بالعمــل والعالقــات  .١
  . الجیل الجدیددادأعلضمان رضاهم عن العمل الذي یقومون به من اجل 
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 ٢٦

 وخفـض األداء على توفیر جمیع المتطلبات الالزمة التي تسهم في زیادة الدافعیة نحـو التأكید .٢
القلــق والتــوتر الــذي یــصاحب العمــل خــالل تــوفیر المتطلبــات الالزمــة للــشعور بالرضــا العــالي 

  .من خالل النواتج االیجابیة التي تقابل العمل الذي یؤدونه 

زمــة لتطــویر المعــارف والخبــرات لــدى العــاملین فــي المجــال التربــوي الســیما تــوفیر الفــرص الال .٣
من خالل الدورات التطویریة وزیادة الحوافز والتي تسهم الى حد كبیر بالشعور العالي بالرضا 

 .عن العمل

   واألجنبیةالمصادر العربیة
  .اهرةالق. ١، طالحدیث في اإلدارة الریاضیة ) : ٢٠٠٤(أبو حلیمة ، فائق حسین  .١
  .، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة٣ ، طالتقویم النفسي): ١٩٨٧(ابو حطب ، فؤاد  .٢
،دار التقنــي علــم الــنفس اإلداري ) : ١٩٨٣(بــاقر ، عبــد الكــریم محــسن وكــریم محمــد حمــزة  .٣

  .للطباعة والنشر ، بغداد 
حمـد أمـین ، ترجمـة متقیـیم الطالـب التجمیعـي والتكـویني ) : ١٩٨٣( وآخرون بنیامینبلوم  .٤

  .المفتي وآخرون ، مطابع المكتب المصري الحدیث ،القاهرة 
، القیـاس والتقـویم فـي علـم الـنفس والتربیـة): ١٩٨٩(ثورندایك ، روبرت والیزابیـث هـیجن  .٥

  . ، عماناألردنيعبد اهللا زید الكیالني و عبد الرحمن عدس ، مركز الكتب : ترجمة 
، ترجمـة  النـاس ألدارهم السلوك التطبیقـي اإلشراف مدخل عل) : ١٩٨٩(جراي ، جیري ل  .٦

  . العامة ، الریاض اإلدارة ، مطابع معهد هوانهولید عبد اللطیف 
 ، ٤ ، عــدد مجلــة رســالة المعلــمالقیــادة فــي اإلدارة التربویــة ، ) : ١٩٨٣(دات ، عــزت اجــر  .٧

   .٢٤المجلد 
ـــاني ،محمـــد خـــضر أســـمر  .٨ اجعـــة ، أثـــر أســـلوب المنافـــسات والتغذیـــة الر ) : ١٩٩٨(الحی

ـــدم  ـــرة الق ـــي والتحـــصیل بك ـــي الرضـــا الحرك ـــة ف ـــة المقارن ، جامعـــة الموصـــل ، كلیـــة التربی
  . غیر منشورةالریاضیة ، أطروحة دكتوراه

مطبعـــة  اإلدارة الحدیثـــة ، المفـــاهیم والعملیـــات ، ) :١٩٩٤(الـــدرة ، عبـــد البـــاري وآخـــرون  .٩
  .جامعة اإلسراء ، عمان 

محمــد : ترجمــة یــاس والتقــویم فــي تــدریس العلــوم، القأساســیات): ١٩٨٥(دروان ، رودنـي  . ١٠
  . ، دار االمل ، االردنوآخرونسعید صبار 
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 ٢٧

ـــسائدة فـــي المـــدارس ) : ١٩٩٠(الـــدلیمي ، طـــارق عبـــد أحمـــد  . ١١ ـــة ال ـــادة اإلداری أنمـــاط القی
ــة ، كلیــة غیــر منــشورة ، رســالة ماجــستیر  وعالقتهــا برضــا المعلمــین عــن عملهــم االبتدائی

  . بغداد التربیة أبن رشد ، جامعة
ـــویم أداء ) : ١٩٩٦(ذنـــون ، راشـــد حمـــدون  . ١٢ ـــة االتحـــاداتتق  الریاضـــیة فـــي ضـــوء النظری

، ،جامعــة الموصــل ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، أطروحــة دكتــوراه الموقفیــة ألســالیب القیــادة 
  .غیر منشورة

المجلـة العربیـة اتجاهـات الطلبـة نحـو مهنـة التـدریس ، ) : ١٩٨٧(السامرائي ، باسم نزهت  . ١٣
  .المجلد السابع ، العدد الثانيلبحوث التربویة،ل

، دار النــشر ، مؤســسة معجــم مــصطلحات اإلدارة العامــة ) : ١٩٩٨(شــهاب ، إبــراهیم بــدر  . ١٤
  .  ، بیروت ، لبنان ١٠الرسالة ، ط 

الــسلوك القیــادي للقــادة اإلداریــین فــي المنــشأة ) : ١٩٨٦( الـشهابي ، إنعــام عبــد اللطیــف  . ١٥
  . والجنائیة ، بغداد االجتماعیةكز القومي للبحوث ، المر العامة للخیاطة 

 ١، طاإلدارة التربویـة والـسلوك المنظمـي  ) : ١٩٨٦(الطویل ، هاني عبد الرحمن صـالح  . ١٦
  .، الجامعة األردنیة ، عمان 

 ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة إدارة القوى العاملة) : ١٩٨٦(عاشور ، أحمد صقر  . ١٧
.  

المجلة العربیة لإلدارة الرضا وأثره على إنتاجیة العمل ، ) : ١٩٨٢ (عبد الخالق ، ناصیف . ١٨
  . ، السنة السادسة ١، ع 

الرضــا الــوظیفي لــإلدارة الوســطى فــي أجهــزة ) : ١٩٩٥(العــدوان ، یاســر وأحمــد عبــد الحلــیم  . ١٩
   .٣٣– ٩ ، ١١ المجلد ١، العدد مجلة األبحاث الیرموك األدارة العامة في األردن ، 

، الــدار  لالعــب والمــدرب الریاضــيقاالحتــراســیكولوجیة ) : ١٩٩٨(د حــسن عــالوي ،محمــ . ٢٠
  . مصر.العالمیة للنشر

 ، دار الفكـر األجتمـاع الریاضـي) : ١٩٩٧(عویس ،خیر الـدین علـي ، والهاللـي ، عـصام  . ٢١
  . ، مدینة نصر ، القاهرة١العربي للطباعة والنشر ،ط 

 ،دار زهـــران ي القیـــادة اإلداریـــةاإلتجاهـــات الحدیثـــة فـــ) : ١٩٧٩(كـــالده ،ظـــاهر محمـــود  . ٢٢
  .للطباعة والنشر ، عمان 

 ،دار زهــــران اإلتجاهــــات الحدیثــــة فــــي القیــــادة اإلداریــــة) : ١٩٩٧ (----------- . ٢٣
  .للطباعة والنشر ، عمان 
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السلوك القیادي لمـدربي كـرة القـدم مـن وجهـة نظـر ) : ٢٠٠٠(الكواز ،عدي غانم محمود  . ٢٤
 ،راســلة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة یــة الدرجــة األولــىالالعبــین وفقــًا لمركــز الــتحكم ألند
  . التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل

الرضـــا عـــن مهنــة التربیـــة الریاضـــیة وعالقتـــه ) : ١٩٨٤( محمــد ،عفــاف محمـــد محمــود  . ٢٥
، المـؤتمر العلمـي بمستوى الطموح وبعض المتغیرات األخـرى لمعلمـات المرحلـة اإلبتدائیـة 

  .لتربیة الریاضیة الخامس لدراسات وبحوث ا
،الطبعـة العربیـة االولـى أساسیات القیاس في العلوم الـسلوكیة ) : ٢٠٠٤(النبهان ،موسى  . ٢٦

  .، االصدار االول ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن
ــرات ) : ٢٠٠٠(النقــشبندي ، بــشرى عثمــان  . ٢٧ ــبعض المتغی ــذات وعالقتــه ب ــق ال ،رســالة تحقی

  .یة اآلداب ، جامعة بغداد ماجستیر غیر منشورة ، كل
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