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 امللخـــص 
، حدثًا غاية يف األمهية2003 يعد تغري احلياة السياسية يف العراق على إثر أحداث نيسان 

فقد حصلت تغريات وتداعيات يف خمتلف ميادين الدولة .واألثر حمليًا وعربيًا بل وحىت عامليًا 
إّذ تطلب احلال بناء أجهزة شرطة وجيش جديدة تأخّذ .نها أجهزة الشرطة واجليشواتمع وم

على عاتقها مهمة فرض القانون على الساحة العراقية اليت أصبحت زاخرة بشىت أنواع
وتشري أآثر من جهة عامة ومتخصصة إىل ضعف تلك األجهزة يف.اجلرمية وعلى رأسها اإلرهاب

لذا جاء البحث احلايل متناوال بعض املتغريات اليت يعتقد إا.السيطرة على الوضع القائم 
الرضى:ذات أثر على مستوى األداء يف املهنة واالندفاع يف عمل تلك األجهزة وهي آل من متغري

املهين والقلق املهين ، ويهدف البحث إىل التعرف على عوامل الرضى املهين والقلق املهين لدى
آما يهدف للتعرف فيما إذا آانت هناك فروق يف تلك .اجلديدةمنتسيب الشرطة العراقية 
 .العوامل على وفق الرتبة 

ضباط ، (50) ,فرد (100)اختريت عينة عشوائية من منتسيب الشرطة ملدينة الكوت، بلغت 
 .سنة  (40-25)مجيعهم ذآور ، وبعمر بني  .مراتب  (50)و

فقرة ، (14)، بلغ للرضى  .خر للقلق املهينآما أعد مقياسني ، واحدًا للرضى املهين ، وآ
 .آما مت حتقيق عوامل الصدق والثبات للمقياسني  .فقرة  (11)بينما بلغ للقلق 

آما ظهر إن الضباط أآثر .ظهر إنَّ منتسيب الشرطة يشعرون بالرضى مبهنتهم : النتائج
آما ظهر .ن بالقلق مبهنتهم آذلك تبنيَّ إنَّ منتسيب الشرطة يشعرو.رضا يف املهنة من املراتب

  .إّن الضباط أآثر قلقًا إثناء الواجب من املراتب 

دراسة متغريات نفسية واجتماعية عدة يف عالقتها مبتغري الرضى والقلق املهين* :املقرتحات
 .مسة الوطنية،اضطراب ما بعد الصدمة  ,منط الشخصية االندفاعية :مثل

 .الرضى املهين  :رافية يف عالقتها مبتغريات البحث دراسة عدد من املتغريات الدميوغ *
  .احلالة االجتماعية  ,العقيدة الدينية ,مستوى التحصيل  : القلق املهين مثل 

 التوصيات
جملس الرئاسة لتبين إقامة برنامج وطين شامل يتألف من خمتصني يف جماالت عديدة .1

ون على عاتقهم مهمة  تأسيسيضع ,اجتماعية  ,نفسية  ,إدارية  ,أمنية  ,اقتصادية 
 .أجهزة أمن وجيش وفق أحدث املعايري العلمية املتبعة يف هذا اال 

وزارة الداخلية بضرورة تأليف جلنة من املختصني يف علم النفس والطب النفسي ُتّشِرف .2
على فحص واختيار املتقدمني للعمل  يف أجهزة الشرطة من املراتب والضباط على وفق األسس

 . عايري العلمية وامل

قيادة شرطة واسط بضرورة التعاون واالستفادة من خربات املختصني يف جامعة واسط ، .3
 اجلميع وآذلك التعاون مع بقية الدوائر اإلدارية واإلعالمية خدمة للعمل األمين ألنه مهمة

 
 (UNpublication,1997,P.11)   يردد إن العودة إلى حياة البداءة أفضل 

   )3،ص2004س،دعيب( 

هذا التذمر الجماعي يأتي كردة فعل لما شهده ويشهده العالم من 
مآسي، فالحرمان والفقر واالضطهاد العنصري والعقائدي أصبحت سمات 

وإن التوترات النفسية والمشكالت االجتماعية الناجمة  .بارزة لعالم اليوم 
عيش في ظل عن ذلك تفاقمت إلى حد خطير، كُل ذلك جعل المجتمعات ت

أنشطة إجرامية متنوعة ،إذ تصاعدت في العقد األخير بنسبة الضعف عن 
                  .(UNreport,1998,P.4)     العقود الماضية

فأصبحت السجون والمستشفيات تستقبل العشرات إن لم نقل المئات من 

 ل األولــــــالفص

 :ثــــــــــــة البحـــــــــــ مشكل– 1.1
لمختصون ِمن مجاالت مختلفة إن ألمائتي سنة األخيرة ذاتّ  يرى ا

منزلة خاصة في تاريخ البشرية، ذلك إن العالم شَِهد فيها تحوالت كبرى 
على شتى الصعد، فهو عصر الصناعة أو عصر النهضة الذي نقَل فيه 
العقل البشري اإلنسانية من عصور الظالم إلى عصر النور والطاقة، حتى 

ل إلى ما وصل إليه من إبداع، مما جعل اإلنسان أكثر تكيفاً مع عالمه وص
 ومشكالت لم يألفها من قبل، إال إنه أيضا بات يحفل بظواهر .وأفضل حاالً

فهل كان على اإلنسان أن يدفع كُّل هذه الضرائب من استقراره النفسي 
 يرة واالجتماعي لقاء ما حقق من تطور تقني، حتى أصبح في أحيان كث
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ر كبيرة بين صفوف أفراده، مما دعا الباحث أن يقوم التي توقع يومياً خسائ
بإجراء سلسلة من اللقاءات مع بعض منتسبي الشرطة توصل من خاللها 

تأكيد نسبة كبيرة منهم بأنهم قد جاءوا للمهنة بهدف  :إلى نقاط عدة أهمها 
 الحصول على الراتب وليس رغبةً بها ، كما عبروا عن شعور عالي

جب دفع بعضهم إلى الهروب أو تسليم النفس للجماعات بالقلق إثناء الوا
ومن هنا تتحدد مشكلة البحث الحالي في التساؤل  .الخارجة عن القانون

عما إذا كان المنتسبون حالياً في تلك األجهزة من ضباط ومراتب يمتلكون 
ليمكنهم من  "التوافق النفسي"و "الرضى المهني"ما يكفي من عناصر 

 .رائم السائد حالياً مواجهة نمط الج

 ه ـــــــــــة إليــــــــث والحاجــــــــتة البحــــــــــــأهمي -1.2
   يعد جهاز الشرطة أحد أهم األجهزة المكلفة بتوفير األمن الداخلي 

وبالنظر إلى طبيعة عمل هذا الجهاز ،  .للمجتمع ، وحمايته من الجريمة 
 وحرياته األساسية من جهة ، وتعدد وإمكانية تداخله بحقوق اإلنسان

األجهزة واإلدارات العاملة على حماية المجتمع من جهة أخرى، كان البد 
من وجود التشريعات التي تنظم طبيعة وحدود الصالحيات المنوطة به 

 .بوجه خاص،وتنظيم عالقته مع كثير من األجهزة عموماً 

 :تشريعات  يحكم تنظيم هيكل وعمل جهاز الشرطة نوعين من ال
فهناك التشريعات التي تحكم التنظيم الهيكلي لجهاز الشرطة ، كاإلدارة ، 
والحقوق وااللتزامات ، واإلجراءات التأديبية التي يمكن فرضها بحق 

وهناك تشريعات أو أحكام تشريعية تحدد طبيعة  .أفراد جهاز الشرطة
  .ها المهام والصالحيات الموكلة لهذا الجهاز ، وكيفية ممارست

على المستوى العملي ، يقوم جهاز الشرطة بنوعين من األعمال ، 
أولهما األعمال التي تهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع بعناصره 

األمن العام ، والصحة العامة ،واآلداب واألخالق  :المختلفة المتمثلة في 
مالحقة العامة، وثانيهما األعمال التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم ، و

المجرمين الذين أخلوا بالنظام العام للمجتمع وأن يتمكن جهاز الشرطة من 
ونجد إن جهاز  ،)، تقرير2004دعيبس،(وقف هذا اإلخالل قبل وقوعه  

يواجه تحديات كبيرة  2003الشرطة العراقية الذي تشكل بعد أحداث نيسان 
 وهو نمط من ، متمثلة بجرائم كاالختطاف واالغتيال والقتل الجماعي،

إن االنفالت األمني الذي .الجرائم حديث لم تشهده الساحة العراقية من قبل 
حلَّ بالعراق بعد الفراغ السياسي على إثر أحداث نيسان وانفتاح الحدود 
بشكل غير مسبوق، أدى إلى تصدير الكثير من الظواهر والمشكالت لهذا 

 .لم تكن مشهودة فيه سابقاً البلد من الخارج وفي مقدمتها  بلدان الجوار 
فعلى سبيل المثال ، فإن جرائم مثل تهريب المخدرات أصبحت من بين 
األنشطة التجارية الالمشروعة المتداولة على الحدود مع بلدان 
الجوار،والكثير من حاالت الضبط الموثقة في دوائر الكمارك ومراكز 

 تثبت ذلك، مما جعل الشرطة المحلية في المدن العراقية المحاذية للحدود
شيوع تعاطي تلك المواد المدمرة للنفس والبدن أمثال الحشيش والهيروين 
والكوكايين من قبل األفراد أمراً ملحوظاً خصوصاً في محافظات ميسان 
والبصرة والسماوة والناصرية وكربالء، وباألخص بين األفراد من هم 

ة العالمية إنً الحال إذا بأعمار المراهقة ، ويؤكد الخبراء في منظمة الصح
 العراق على أعتاب الدخول في قد يكوناستمر على ما هو عليه، فإنه 

ظاهرة إدمان المخدرات بعد أن كان من البلدان شبه النظيفة منها، 
ويتوقعون ذلك في غضون الخمسة سنوات القادمة إن استمرت األمور 

كُّل  .ات الالزمة لكبحهاعلى ما هي عليه اآلن ، وفي حاّل لم تتخذ اإلجراء
 أمامهذا يضع أمام أجهزة الدولة الحالية ، وبمقدمتها األجهزة األمنية

تحديات ليست بالهينة، ويقتضي ذلك منها أن تعمل على تهيئة السبل 
إن جماعات الجريمة المنظمة تمتلك اليوم  .واإلجراءات الالزمة للمواجهة

 لتخطيط ما اليستهان به ، وإن قدرات على مستوى التجهيز والتدريب وا

 .األفراد يومياً جراء الممارسات اإلجرامية المختلفة  

 (ODCCP.1999.P.16)        َّنمط الجريمة بـات المصادر إلى إن وتشير
يسير باضطراد مع ما يشهد العالم ِمن تطور تكنولـوجي فـي الميـادين              

ة عن نمطها ما أدى إلى خروج الجريم، ( (ODCCP,1998,P.11المختلفة 
التقليدي البسيط إلى نطاق أعقد، سواء على مستوى التخطـيط والتنظـيم            

وعصابات الجريمة أصبحت اليوم تستعين بمختصين  .أوفي التنفيذ واآللية 
وخبراء من عدة مجـاالت للمـساعدة فـي التخطـيط وتنفيـذ أنـشطتها        
اإلجرامية،كما تستفيد من كل ما موجـود مـن تكنولوجيـا فـي النقـل               

االتصال،كاالنترنت والهاتف النقال، ووسائل النقـل المتطورة،باإلضـافة        و
إن جرائم مثل،التجسس والسرقات  .إلى تقنيات الحرب النووية والجرثومية

االلكترونية لألموال والمعلومات، واإلرهاب، واالغتيـال، واالختطـاف،        
ليديـة  والتجارة الال مشروعة بالمواد الخطرة كالمخدرات واألسـلحة التق        
هو ما  وغير التقليدية،ما صار يصطلح عليه بـالجريمة المنظمة أو الذكية

 .(Marimmani,1998,P.33)تواجهه بلدان العالم اليوم    

تجاه هذا النشاط اإلجرامي المتزايد أصبح العالم يعاني خسائر جسام 
في شتى الميادين البشرية واالقتصادية واالجتماعية،إذ يقدر ضحايا 

مليون فرد سنوياً في  (46)ة اإلجرامية في أحدث التقارير بـاألنشط
العالم،تقع ربع النسبة في الواليات المتحدة 

.(UN publications. 2000, P.3)                

مليار دوالر  (150)  كما تقدر األضرار المادية الناجمة عن ذلك بـ
، ناهيك عن الخسائر األخرى ممثَلّة بما يدفعه  (ODCCP.1999,P.8)سنوياً

األفراد من أمنهم النفسي واالجتماعي، سواء من ذوي مرتكبي الجرائم أو 
ذوي ضحاياهم،إذ تفيد إحدى الدراسات بان شخص من عائلة كل مجرم أو 
ضحية إجرام يرجح إصابته بنوع ما من االضطرابات النفسية 

لصدمة أو اضطراب الهلع أو االكتئاب أو االنفصال اضطراب ما بعد ا:مثل
عن الواقع،أو الهستيريا، حتى إن آخر الدراسات الوبائية المنفذة في المملكة 

من حاالت اإلصابة  (%24)المتحدة على سبيل المثال ال الحصر تفيد بان
باضطراب الشلل الهستيري كانت لذوي ضحايا األنشطة اإلجرامية 

.(UNpublication,1997,P.4)     
 كما إن األضرار الالحقة باألسرة والمجتمع كالحرمان والتشرد 
والشذوذ والتفكك األسري والعنف،أصبحت عالئم بارزة لعوائل المجرمين 
وضحاياهم ،إذّ تفيد المنظمات اإلنسانية واالجتماعية بان نسب االنحراف 

طة الجريمة بلغت حدود قصوى،حيث تؤكد األخالقي الناجمة عن أنش
وجود حالة شذوذ كإدمان كحول أو عقار أو ممارسة نشاط إجرامي أو 

 (Gabbard.2000.P.338).    عنف موجه للخارج في عائلة كل مجرم

 2003وفيما يخص الشأن العراقي فإن تغيير النظام السياسي في نيسان 
ع جريمة لم يشهد مستوى مقارباً كان المناسبة ألن يكون البلد ساحة ألنوا

في كميتها ونوعها واألساليب التي تنفذ بها سابقاً، وهو ما يشكل تحدياً 
للمجتمع والدولة القائمة حديثاً، ما أوجب السعي لبناء أجهزة شرطة وجيش 

 جديدة تأخذ على عاتقها االضطالع بمواجهة تلك التحديات
فكان أن تشكلتّ تلك   2003)التقريرالسنوي،وزارة الخارجية،(الجسام

األجهزة في جزء منها من منتسبي جهاز الشرطة السابق، وأضيف لهم 
ددوحسبما تشير بعض من وسائل اإلعالم  .أعداد من المتطوعين الج

وشريحة من الرأي العام العراقي إنهم اختيروا بأساليب ومعايير في 
ها في اختيار منتسبي غالبيتها لم تقم على األسس العلمية المتعارف علي

 :قوى األمن والجيش،ألسباب يذكرها بعض المسئولين في السلطة منها
حاجة الشارع المستعجلة لعناصر الشرطة، وضعف توفر الكثير من 

وفضالً عن ذلك يالحظ إن  .إمكانيات التدريب والتأهيل لتلك العناصر
 شكالت والخروقات جهاز الشرطة العراقية الجديدة تكتنفه العديد من الم
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عالقة للرضى بمستوى الراتب،فالمردود المادي الذي  رى إلىدراسات أخ
 ِعديحصل عليه الفرد من مهنته والذي يكفي إلشباع الحاجات األساسية ي

     .) 53ص,1998,الزبيدي (  عامال ذات أهمية عالية في رضاه عنها

فقد عرضته الدراسات )القلق المهني(ومن ناحية المتغير اآلخر وهو
د ِمن المتغيرات النفسية المهمة ذات العالقة في المجال المهني أيضاً  كواح

، ومن بين ما أشارت إليه الدراسات من متغيرات نفسية ذات عالقة بالقلق 
القلق العام ،والضغوط الموقفية التي قد يواجهها الفرد في  :المهني هي

زمالئه مهنته، والعالقة بالزمالء ورؤساء العمل، ذلك إن عالقة الفرد ب
ورئيسه ذات أثر في استقراره واطمئنانه النفسي،وبالتالي ثباته واندفاعه في 
الواجب،ويأخذ هذا المتغير درجة أكبر في نطاق المهن األمنية والعسكرية 

كما أشارت الدراسات إلى جملة من     .)24ص ,1996الفالحي ،(
رات الديموغرافية في عالقتها بالقلق المهني من بين أهم ما أشارت المتغي

، فالمهن ذات الطبيعة الخطرة كالصناعات الثقيلة أو (طبيعة المهنة)به هي 
المتضمنة العمل بارتفاعات عالية أو في باطن األرض كحفر المناجم 
ن وغيرها أكثر إثارة للقلق من غيرها من المهن التي ال تتضمن مثل مكام

الخطورة تلك، وتأتي المهن األمنية على رأس المهن المصنفة بالخطرة،إذّ 
تشير بعض المصادر إلى إن األجهزة األمنية في الواليات المتحدة 

 فرد جراء المواجهة مع عصابات الجريمة )40-13)األمريكية تخسر يومياً 
 :لنفسية كما اتضح بعد الفحص من قبل المختصين في الشؤون ا .المنظمة

 .) 24،ص2003العيسوي،( إن االرتباك الناجم عن القلق له األثر بذلك 

 ويعد المختصون في العلوم النفسية والطب نفسية إن االرتباك الذي قد 
ينتاب األفراد خصوصاً في نطاق المهن ذات الطبيعة الصعبة أو الخطرة 

وتصبح عندئذ ،(%70)كمهنة الشرطة يؤثر في أداءهم نحو السلب بنسبة
احتماالت أن يذهب مثل هذا الفرد ضحية في الواجب هي األرجح 

 25) . ،ص2004العتيبي،(

وبوجه عام تشير الدراسات إلى وجود عالقة لمتغيري البحث ببعضهما 
أي عالقة الرضى المهني بالقلق المهني ، ومنها دراسة ُأجريتّ على جهاز 

ت إلى انه كلما زاد رضا قلَّ القلق،والعكس الشرطة في فرنسا توصل
   ) . نت،2001فرحات ،  ( صحيح

 :ومن كل ذلك تتضح أهمية البحث الحالي بما يأتي 

 خطيرة تتعلق بأمن المواطنين إن البحث الحالي يتطرق لمشكلة مهنية
 .وممتلكاتهم ، مما يتطلب دراستها وتبيان حدودها وعواقبها 

 رائداً في ميدانه ، وهو يضع اللبنات األولى لنوع إن هذا البحث يعد
 .البحوث طالما افتقرت إليه المكتبة النفسية العراقية  من

 ثـــــــــــــــداف البحــــــــــأه   - 3.1
 :يهدف البحث الحالي إلى 

على الرضى المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية التعرف  .1
 .الجديدة 

رضى المهني لدى منتسبي الشرطة التعرف على الفروق في ال .2
 . ومراتب العراقية الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً

 .التعرف على القلق المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة .3
التعرف على الفروق في القلق المهني لدىمنتسبي الشرطة  .4

 .العراقية الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً ومراتب 
  ثـــــــــالبح وددـــــــــح – 4.1

تحدد البحث الحالي بمنتسبي الشرطة من قيادة شرطة محافظة واسط 
 .م  2005ومراكزها المنتشرة ضمن نطاق مدينة الكوت خالل العام 

 اتـــــــــــــــد المصطلحـــــتحدي – 1.4.1

 .أي نظرة أو تعامل معها على غير هذا األساس سيكون بعيداً عن الواقع 

وى المعادية للمجتمع تستفيد اليوم من كل ما موجود من تقنيات إن الق
متطورة ، وتتلقى دعماً مادياً وفنياً وإعالمياً ومعنوياً من جهات متعددة 
كحكومات وأفراد على مستوى في عالم السياسة والمال، ولها ارتباطات 
بمجاميع ذات نشاط إجرامي متعدد مثل عصابات تهريب واالتجار 

 وعصابات الجريمة اإللكترونية والقتل السياسي، ورجاالت بالمخدرات
أعمال وعلماء ومختصين في المجاالت المختلفة حتى أصبح العالم كله 

 .تقريبا نطاق أنشطتها التي ال تفرق بين امرأة وطفل وشاب وشيخ كبير 
أمام هذا الواقع يكون من الضروري تهيئة أجهزة أمنية موازية إن لم نقل 

المنظمات مادياً ومعنوياً، وعملياً يقتضي ذلك إتباع الوسائل تفوق تلك 
العلمية على مستوى اختيار وانتقاء العناصر الالزمين للعمل في تلك 

 .تقنيات في مجال العمل الاألجهزة، وكذلك على مستوى التجهيز بأحدث
تفاعل وجهد مشترك بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع على حٍد 

استثمار جهود مختصين علميين من مجاالت متعددة سواء، وتعبئة و
   لإلشراف على عمليات التدريب واإلعداد وإنجازها بأعلى المستويات 

 28) . ص،2004،العتيبي( 

 إن اختيار األفراد على أساس السمات الشخصية واإلمكانات المعرفية 
 المالئمة للعمل ، يضمن الحصول على أفضل أداء ممكن آلي عمل يراد

وفي العمل األمني قد يأخذ ذلك أهمية استثنائية ،  .اختيار أفراد للعمل فيه
لما يتضمنه من مهمات وعمليات غاية في التعقيد تتطلب تواجد تلك 
الخصائص كماً ونوعاً،ما سيوفر جهداً ووقتاً وقدرات بشرية ومادية قد 

 المنصوص تُهدر نتيجة االختيار العشوائي غير المستند للمعايير العلمية
وللتعامل مع هذه  .عليها في اختبارات الصحة والسالمة النفسية والفكرية 

المشكلة ارتأى الباحث أن يبحثها من خالل إحاطته الميدانية بمتغيري 
ّ تعرض  "القلق المهني"و "الرضا المهني" لدى منتسبي الشرطة،إذ

يرات بأنها الدراسات والبحوث في المجال النفسي واالجتماعي تلك المتغ
 بين أهم المتغيرات في أثرها أو عالقتها في النطاق المهني واإلداري من 

وقد تنوعت الدراسات  في هذا المجال،إذَّ تشير البعض منها إلى أثر   .
بأداء الفرد في مهنته وإبداعه وتفانيه بها، فعلى  )الرضى المهني(متغير 

لمملكة المتحدة إلى إن  تشير دراسة أجريت في اسبيل المثال ال الحصر
نسبة إنتاجية الفرد الراضي عن مهنته تفوق بثالثة أضعاف الفرد غير 
الراضي أو األقل رضى، كما تؤكد نفس الدراسة إلى إن نسبة تعرض 
األفراد الراضين عن مهنهم لحوادث العمل أقل بضعف عن غير الراضين 

 الموت ، نسبة منها من صنف الحوادث الخطرة المؤدية إلى
 11) .ص،  1996،غسان  (

إلى عالقة الرضى المهني بمتغير التغذية الراجعة كما تشير الدراسات 
رد في مهنته،كما أشارت اإليجابية وهي النجاح الذي يعزز أداء الف

 يحصل الدراسات أيضاً إلى عالقة بمتغير المكانة االجتماعية،فالمكانة التي
عليها الفرد في مهنة معينة ذات اثر في رضاه عنها 

    .)112ص ,1996,دمحمو(

 :عالقة للرضى المهني بمتغيرات مثل وتشير الدراسات كذلك إلى 
،والضغوط (وعلى رأسهم رب العمل )العالقة باألفراد ضمن محيط العمل

والثقة بالذات،ونمط عمل،والعالقات الزوجية والعائلية،المرتبطة بال
الشخصية ذات المزاج أالنشراحي المنفتح 

(Kandel,1982.P.43) . 
كما أشارت الدراسات في نفس السياق إلى جملة من المتغيرات 

 توصلت إلى الديموغرافية في عالقتها بالرضا المهني مثل حب المهنة ، إذ
كذلك أشارت  . لمهنة ما ورغبته بها ذات أثر في رضاه عنها إن ميل الفرد
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 ةـــــــــــــر السلوآيـــــــــة النظـــــــــــوجه -1. 1.1.2

المنظور السلوكي في معرض بحثه في السلوك على وفق االقتران بين 
مثير واستجابة، وما يتصل بذلك من مبادئ فرعية كالتدعيم والتكرار 

 يرى إن الرضا النفسي يتشكل من خالل عدد أو  .طفاءوالتعزيز واالن
كما إنه يقدم في  .مجموعة االستجابات الناجحة أو الموفقة للمثيرات الموجودة

تفسيرها صورة وافية عن العناصر المتواجدة في الموقف السلوكي وأثرها 
في تعلم السلوك وتثبيته ، وبالتالي فهو يقدم عرضاً في غاية الوضوح لمفهوم 
الرضا ، من خالل تقديمه ألثر العناصر المتوافرة في الموقف السلوكي في 
تثبيت السلوك عموماً، واستجابة االرتياح  أو الرضا منه على وجه 

فإن كانت تلك العناصر مرتبة بشكل جيد ومن النوع السار  .الخصوص 
من الداعم فإنها تؤدي إلى حالة الرضا ، أما إذا كانت مشوشة وسالبة ال تتض

، فإنها على األرجح ستؤدي إلى تبعات من  )رتيبة أو منفرة(السرور 
ونجد أمثلة كثيرة لذلك فعمال المصانع الذين يعملون  .االرتياح وعدم الرضا

مستوى معيشة وافي ،المحفزات ، )في أجواء متضمنة لمعززات مادية
ناد عبارات التشجيع واإلس)، معززات معنوية (وجبات الطعام ، وغير ذلك 

من قبل المرؤوسين ، العالقة باآلخرين القائمة على الود والتفاهم ، وغير 
كل هذا سينعكس على حالة الرضا للعامل في المهنة من عدمه ، وإن  . (ذلك

محصلة هذا ستتجلى في شعور العامل بأنه موضع تقدير وتثمين داخل 
 من أهم عمله، بمعنى أكثر أن يشبع العمل حاجة الفرد لالحترام ، وهي

وإلى أي مدى سيكون عليه ذلك الشعور ، تكون  .المكونات في مسألة الرضا
عليه حالة الفرد النفسية وبالتالي سلوكه، وهو ما سينعكس بالتأكيد على 

إن وجهات النظر السلوكية األحدث  .مستوى إنجازه في العمل كماً ونوعاً 
 فأضفت عليها األثر حاولت التحرر من بعض قوانين السلوكية المتشددة ،

االجتماعي سعياً للوصول إلى صيغة تفسيرية تحاكي ما يحصل من تعلم 
للسلوك في الواقع ، بعد أن تطرفت األولى  في تشكل السلوك بصيغ آلية 

 إن )باندورا(لقد أكد  .متجاهلةً دور المحيط االجتماعي في تنشئته وتطوره 
ما يواجه من مثيرات في بيئته وهي السلوك ماهو إال نتاج تعلم الفرد لكل 

وال يمكن إغفال تلك الحقيقة وتجاهلها ، وال  .تعني مجتمعه بكل ما فيه 
يمكن فصل السلوك عن حيزه االجتماعي الذي ينشأ ويتطور فيه ومن خالله 

على إنها عملية سلوكية اجتماعية  الرضى ، وبالتالي فهو ينظر إلى مسألة
المصلحة ، والمنفعة :ي ، وإن مفاهيم مثل تقوم على التبادل االجتماع

والتكاليف ، هي أساس  حالة اإلشباع المتحقق للفرد ، وبالتالي سلوكه الذي 
عاكساً الستجابات الرضا المتالحقة المستمرة ، أو عدمها في حالة لم  سيكون

يكن الموقف بين الفرد والمثيرات المحيطة به بالشكل المتوازن ،إن الفرد في 
 وبشكل دوري أيضاً يحدد عالقته بالعمل وتعلمه وتطوره فيه وفقاً كل يوم

لما يحصل عليه منه وما يفقده، وفي ضوء ذلك يحدد استجاباته الالحقة 
تجاهه متضمناً ذلك كل ما موجود في مكان العمل من أشخاص 

 . (Miller, et.al,1994,P111-112)ومواد

 ي  ــــــــــل النفســـــــــــالتحلي - 2.1.1.2
يرى أصحاب هذه المنظور بأن كل ما يظهر على الفرد من سلوك 
ومظاهر شخصية حاضراً هو متعلق بماضيه ، والماضي هنا هو فترة 

وفيها تبنى مكنونات الشخصية  .الطفولة التي يحددها بـالخمسة األولى 
أما الجزء المتبقي وهو  ،)الالشعور(بكل درجاتها العميقة ، ممثلة بـ

من الشخصية لديهم ، ويضيف ) الواعي(فيؤلف الجزء اليسير الشعور
إن كثيراً من الشحنات االنفعالية والوجدانية لمرحلة الطفولة قد )فرويد(

ويعدها المصدر لجميع مظاهر السواء و . يجري تفريغها في مراحل الحقة
العصاب ، ويتعرض فرويد لحالة الرضا بكونها مرتبطة بشكل وثيق 

يحصل عليه الفرد في الطفولة ، ويشمل اإلشباع كل باإلشباع الذي 
االحتياجات المادية واالعتبارية ، وهذا اإلشباع يصبح مالزماً للفرد في أي 
نشاط يقوم به في كل حياته المقبلة ، رغم كونه يأخذ أشكال أكثر تعددا 
وأكثر تهذيباً ، لكن يبقى اإلشباع واحداً في آليته وهدفه بكونه يتحكم بدافع 

 يـــــــــــى المهنــــــــــــالرض – 1.1.4.1 
 ي ـــــــــى المهنــــــــ للرض, 1988)عاقل(ف ـــتعري •

الفرد بالرضى عن نفسه في مهنته بأنها مشِبعة له معنوياً شعور 
 المهنة على أساس هذا الرضا  ويتأثر أداءه في,ومادياً

 ). 38،ص1983عاقل،(

:ي ـــى المهنــــــ، الرض 1968)ر،ــــتايل(رف ـــا يعــــآم •
شعور الفرد باالستقرار والراحة في محيط العمل، وكي يحصل هذا 
الشعور فإنه يحتاج لتوافر عناصر عدة أهمها ، الرغبة المسبقة ، مستوى 

 )63،ص2000متولي ،(الراتب ، المكانة ، نظرة المجتمع ، والمحفزات  

 يــــــــــق المهنــــــــــــق والقلــــــــــالقل – 2.1.4.1
  يعد مفهوم القلق من بين أكثر المفاهيم إثارة للجدل والخلط معاً ، لذا 
يكون مهماً عند أي تناول لهذا المفهوم إعطاء التفريق الواضح لما قد 

وبالرغم من إن  .ينطوي عليه من معاني وأنواع ومفاهيم ذات صلة 
والطب النفسي تعرضت لهذا المفهوم ولألنواع المصادر في علم النفس 

التي يتضمنها بشكل محدد نسبياً ، إال إن آخرين يرون بأن القلق واحد في 
 .امعناه ومظهره ، وما األنواع إال مسميات للمواقف التي يحصل القلق فيه

 :للقلـــق  (WHO)ةـــة العالميــة الصحـف منظمــــتعري •
والتدهور النفسي تسود ذات الفرد   حالة من ضعف االستقرار 

ضغط  ,تصاحبها أعراض بدنية ذاتية مثل ارتفاع نبض القلب
التشنج في العضالت واألطراف وكذلك عالمات ظاهرية مثل ,التعرق,الدم

احمرارالوجه ارتجاف قد يلحظ على األعضاء الخارجية من جراء 
ن القلق يقاس ويجب اإلشارة إلى إ ,المواقف المتضمنة الخطورة في المهنة

  48) .    ،ص2000متولي ،(  بالمقارنة مع العامل المثير للقلق

 ي ـــــــــــــــــق المهنــــــــــــالقل - 3.1.4.1
 :1995) ل،ـــآامب(ة لدى ـاء المهنـق أثنــف القلـــتعري •

حالة من التوتر تعتري الفرد إثناء العمل تؤدي إلى تضرر في األداء ، 
 حدة هذا التوتر ازداد معه الخلل في األداء ، ما قد يفقد معه وكلما ازدادت

الفرد قدرته على السيطرة ،  وقد يصاب بالشلل المؤقت أو الدائمي ، 
ألسباب قد تكون موضوعية تتعلق بالمهنة بكونها تستوجب مثل هذا القلق 
مثل المهن ذات الطبيعة الحساسة أو الخطرة كالجراحة أو عمليات البوليس 

أو موقفية حصول حادث للفرد أو لغيره في محيط العمل،أو ألسباب ، 
 . ،نت2004رضا،(ً. نفسية تتعلق بالفرد كونه يعاني من القلق أصال

 ريـــــــــــــــف النظـــــــــــالتعري •
 .للرضى المهني  ,1968) تايلر(وقد تبنى الباحث  تعريف  

   .مهني للقلق ال1995)   كامبل،( في حين تبنى تعريف 

 يـــــــــــف اإلجرائــــــــــالتعري •
هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على قائمة  المتغيرات 

مقياس الرضى المهني  :المهنية المتضمنة مقياسين فرعيين هما كل من 
 .والقلق المهني 

 يـــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــالفص
 ريــــــــــــــــ النظارـــــــــــــ اإلط- 1.2

 يــــــــــــى المهنــــــــــــالرض - 1.1.2
 عن باقي المفاهيم في علم النفس بانتشاره مفهوم الرضى المهنيينفرد 

حتى ليكاد يشكل  .، وصلته في غالبية الموضوعات والمتغيرات النفسية 
 من المنظرين ويندر أن نجد .عامالً سببياً أكثر منه مفهوماً خاصاً مستقالً 

والباحثين في علم النفس من لم يتعرض لهذا المفهوم بشكل أو آخر، 
ولنواحي وأسباب تتعلق باإليجاز المتبع في البحوث العلمية  نكتفي بتقديم 

 .وجهات النظر النفسية الرئيسة في هذا اإلطار  
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 وتجدر اإلشارة إلى إن تلك النظرية تولي القلق .المظاهر واألسباب 
معلم الرئيس في جميع أوجه العصاب مساحة مميزة فيها، وتعده   ال

وأشكاله ، والنتيجة الحتمية المتوقعة للصراع الذي قد يعانيه الفرد في 
ويضع فرويد وهو عميد تلك . مواجهته لضغوط الحياة المستمرة المتواترة

النظرية تفسيراً للقلق بأنه مؤشر ألنا ضعيفة القدرة على التوفيق بين 
لبقاء وبين النظام االجتماعي المهدد بالعقاب، المطالب الغريزية الالزمة ل

ويرجح فرويد إن مثل تلك الشخصية عاشت فترة طفولة كانت بين 
ويجد بعض الباحثين المختصين  .صورتين متناقضتين للحرمان أو التدليل 

في الجانب المهني إن محيط العمل قد يؤلف ميداناً خصباً للضغط والتهديد 
لذا فأن  .ظمة وقوانين أكثر منه في الحياة العامة كونه مجاالً محكوماً بأن

غزارة عوامل القلق في ميدان المهنة تكون أكثر ، وبالتالي فإن احتمالية 
لذا فأن العاملين على  .تعرض الفرد يومياً لهذا القلق تزداد هي أيضاً 

الصحة النفسية يوجهون جّل اهتمامهم للشريحة العاملة ، كما يعتبرون 
عمل بشتى أنواعها ميادين مثلى للبحث والدراسة في موضوعات ميادين ال

 ).،نت2006المالــح ،(الصراع وسوء التوافق المهني 

لــــــــــــــــدد العوامـــــــــــور المتعــــــــالمنظ - 2.2.1.2  
يِجمع المختصين في العلوم النفسية إلى إن هذا المنهج أكثر مالئمة 

سية التي تتسم بكونها متعددة األسباب ومتشابكة لطبيعة الظاهرة النف
العالقات والعوامل ، وفي إطار البحث في متغيرات كالرضا والقلق ، يجد 
العاملين في هذا المنظور إنها من أكثر المتغيرات حيوية سواءاً على 
مستوى السببية أو في التبعات ، وقد يجد البعض هنا إن المتغيرين على 

إن الفرد ((طرح المنظرين في المنهج التكاملي رأياً مفادهصلة واضحة ،إذّ ي
 . ))األكثر رضاً عن ذاته عادة ما يكون أقل قلقاً ، والعكس صحيح 

(Carver ,et.al1989,P.267) 

في معرض حديثه عن وصفه لسمات األفراد  ,1998) دونوفان(ويقدم 
كثير تلقائيين وبسطاء وال يطمعون بال :الراضين عن ذواتهم بأنهم 

،ويستمتعون بما يحصلون عليه ، كما إنهم يكونون أكثر قدرة على مواجهة 
الضغوط في البيت والشارع والعمل ، ويكونوا كفوئين في إدارة المواقف 
التي تتضمن الصعوبات واإلخفاقات ، وكذلك هم أكثر تركيزاً وكفاءة في 

 (Kohen ,et.al,1985, P. 99 ) . األداء وأقل اكتئابا وقلقاً

بإشارة إلى الرضى وعالقته بالقلق بأن  1997)مارليت،(كما تطرح 
القلق مركب ناجم عن تراكم حاالت من عدم الرضى ، يصادف وجودها 
في شخصية تنقصها ميكانزمات القدرة أو الكفاءة على إدارة الضغط ، 

 واقعية ومرتبطة وبالتالي فإن التقرير عن حالة عدم الرضا قد تكون غير
كما تستمر مارليت في عرضها لتصل  .قلق الموجودة لدى الفرد بحالة ال

إلى إن القلق أمر قد تكون له أسباب واقعية موجودة ، ولكن هناك في 
الجانب المقابل عوامل وأسباب كثيراً ما قد يعتقد البعض إنها أسباب ثانوية 
ا إلثارة القلق ولكن نتائج الدراسات المنفذة في هذا السياق أثبتت بأنه

عوامل تستأهل الوقوف عندها مثل مستوى المردود الذي قد يحصل عليه 
وتجدر  .الفرد من ذلك الموقف الذي ينخرط فيه إن كان مهنياً أو اجتماعيا 

اإلشارة إنه بحسب أهمية ونوعية الموقف أو العمل المواجه للفرد يكون 
 (Donovan ,1999,P.253-256) .مستوى القلق لديه

 ةـــــــــــــــــات السابقـــــــــــــالدراس - 2.2
 (2000)اللـــــــــــــة الشــــــــــدراس - 1.2.2 

العالقة بين الرضى المهني والتقاعد اإلداري المبكر لدى الموظفين ((
  ))الكويتيين

استهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين مستوى الرضى 
هم بشأن التقاعد المبكر، وقد المهني لدى الموظفين الكويتيين وطبيعة آرائ
 مفردة من العاملين في  (235)أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

الفرد في شتى األنشطة ، ويؤدي إلى نشوء الصراع في حالة تعذر أو  
البيت ، المدرسة (ومجمل رضا الفرد عن ذاته في أي مجال .تأخير تحققه 

صيلة لخبرات ماضية من سلسلة ، إنما يمثل ح )، الشارع ، محل العمل
الحرمانات  واالشباعات المتواترة المتكررة ، إن الفرد في صراعه إنما 
هو في دائرة من ضغط الحاجة والسعي الدائب إلشباعها ، وإن جوهر 

 .استقرار الفرد وإبداعه في أي مجال إنما يكون مرتهناً بذلك 
(Kaplan&Sadock ,1998, P. 75) 

 يـــــــــــــــور المعرفــــــــــــالمنظ - 3.1.1.2
يرى أصحاب هذا المنهج إن الرضا هو إجمالي النتائج المحصلة من 

فقد عرض أحد الباحثين  .تفاعل اإلمكانيات العقلية والواقعية 
 النفسي  يكون واقعاً مع معرفة الفرد  إن الرضى ,1999)فرترج(وهو

على توجيه تلك القدرات بما بمستوى ما يمتلك من إمكانات عقلية ، وقادر 
يالئمها، على الرغم من العقبات التي قد تواجهه وتحد من قدراته إال إنه 
يستطيع أيضاً بما يمتلك من إمكانات للتفكير إيجاد الحلول ألي ما قد يواجه 
الفرد من صعوبات أو مشكالت ، والثقة من القدرة على التغيير والتحسين 

 تصور الفرد لذاته في ذلك الموقف الذي يكون إن الرضا أحياناً قد يكون.
 ما قد يؤثر في مجمل )إدراكه الحالي كيف هو في ذلك المحيط(فيه ، 

فقد تكون حالة الرضا . رؤيته لواقعه وقراره بأنه في حالة رضا أم ال
رهينة بالوضع النفسي والمزاجي للفرد أكثر منها مبررة بأسباب وظروف 

 أو قد تكون موجودة ، ولكن من دون أن يبذل موجودة في الواقع فعالً ،
الفرد محاولة للتعديل واختيار البدائل الصحيحة ، وهكذا سيكون الفرد في 

يصل فيها إلى األداء  سلسلة من االنخراط في أعمال وأنشطة قد ال
عور من عدم واالستقرار المطلوب ، وبالتالي يكون فرداً محبطاً يسوده ش

    Harell ,et.al,1991, P.415)( القدرة على فعل شيء 

 يــــــــــــــق المهنـــــــــــــ القل - 2.1.2
 بين السلوآية والتحليل النفسي - 1.2.1.2

يبدو أن المهنة التي يمارسها اإلنسان تؤثر في شخصيته وأساليبه 
 .الجسدية منها والنفسية  ..وتفكيره ، وأيضاً في أمراضه واضطراباته 

 .ق أيضاً يقف على الذروة من بين تلك االضطرابات النفسية ويبدو إن القل
لذا فإن المناهج النظرية سواءاً في الميدان الطبنفسي وكذلك على مستوى 

 تكرس اهتماما استثنائيا لتلك المسألة لما لها من سعة .علم النفس المهني 
 .عنها في االنتشار ، وكذلك التبعات المادية والصحية واالجتماعية الناجمة 

ويقدم احد تلك المناهج وهو المنهج السلوكي التطبيقي رأياً في القلق إثناء 
مزاولة العمل بأنه نتيجة الشتراطات تكونت واجتمعت من خالل مواقف 
حدث تكرار لها إثناء العمل ، بحيث إن حالة القلق المتعودة تكون مرتبطة 

ي محيط آخر قد يتواجد وتنتاب الفرد إثناء تواجده في محيط العمل ، أو ف
فيه أحد عناصر العمل مثل رؤية المدير أو بعض رفاق العمل ، أو 
التواجد في محيط ثالث يتضمن بعض العناصر الشبيهة بمحيط العمل ، 
وقد يتحول مثل هذا القلق إلى عادة سلوكية مستديمة لدى الفرد أي يرافقه 

ن القلق قد تحول من اإلحساس بالقلق إلى البيئات األخرى ، عند ذاك يكو
 وهي الصورة  .قلق محصور محدد في مجال المهنة إلى قلق عام 

كما يوثر التعزيز السلبي لذلك القلق في محيط  .الصارخة للقلق المهني 
المهنة على درجة تركزه وحدته كنقصان الدعم ، وتكرار انخراط الفرد 

وهناك قد يحصل ما  .بالنواحي المثيرة للقلق داخل العمل مع تفاقم الحالة 
يسمى بالعجز أو االنهيار ، وهنا قد يشل أداء الفرد كلياً ، أوقد يتسبب 

خصوصاً في المهن التي  .بأخطاء في العمل من الممكن أن تؤدي بحياته 
  .تتطلب تركيز عال بما تتضمن من أخطار

بينما تقدم نظرية أخرى تعد على الجانب المتطرف في ضديتها 
ة الذكر في علم النفس وهي نظرية التحليل النفسي تفسيرها للنظرية المتقدم

 للقلق المهني بكونه واحداً من أوجه القلق النفسي ، وتنطبق عليه ذات 
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وتناسب الوظيفة  ,المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات المتعلقة بالوظيفة 

مع التخصص العلمي والضمانات الوظيفية والراتب كمحددات للرضى 
بين فئة حملة المؤهل األعلى من الجامعين وهناك اختالفات أيضا  .الوظيفي

وفئة حملة المؤهل دون الجامعي في تحديد أهمية خصائص الوظيفة والنظم 
المتبعة في تقييم كفاءة األداء وفرص المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ 

 )16-3،ص2001النعيمي،(القرارات كمحددات للرضا الوظيفي   

  )دراسة وصفية ( 2005ز ،ـــــــــــة حميـــــــــــــدراس - 2.2.2 
 لــــــــــــى في العمــــــــــ الرض-1.3.2.2

في مجال الرضى في العمل منها ما هو مصطلحات عدة استخدمت 
نفسي كاالتجاهات في العمل أو الروح المعنوية وهناك ما هو جسمي، 

هذه المصطلحات تشير  .كالتوتر والعصبية وما ينتج عن ذلك من أمراض
هذا الشعور قد  .و بآخر إلى الشعور الذي يتملك الفرد نحو عملهبوجه أ

يعبر به عن مدى ما يحصل عليه الفرد من  .يكون صريحاً أو مضمراً
 .ثمرات نتيجة الجهد الذي يبذله من أجل تأمين حاجاته المادية والمعنوية

ودرجة  .والعكس صحيح .وكلما كان الرضى عاليا كان أداؤه أفضل
 يحصل عليها الفرد من عمله تلعب دورا مهماً في مفهوم اإلشباع التي

  .الرضا عن العمل 

إن أهمية الرضا في العمل ال تكمن كما يزعم بعضهم من حيث إنها 
سبب لزيادة إنتاجية الفرد، ألنه ليس بالضرورة إن األشخاص السعيدين في 

إن  في فكرة أعمالهم هم ذوو إنتاجية مرتفعة، ولكن أهمية الرضى تكمن
األفراد يمضون معظم وقتهم أو القسم األكبر من حياتهم بالعمل، وقلة منهم 
يملكون الخيار في أن يعملوا أوال ألسباب اقتصادية، وفوق ذلك كله فإنه 
يوجد بعض األشخاص الذين يستطيعون الفصل بين حياتهم في العمل 

ن هؤالء األشخاص ال يؤثر عدم رضاهم في عملهم الذي يقومو .وخارجه
  .) ،نـت2005حميـز، ( به 

 ثـــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــالفص
  :ث  ــــــــــــــراءات البحــــــــــــــ إج- 1.3

لتحقيق هدف البحث المتمثل بدراسة المتغيرات النفسية المهنية لدى 
ب ، تَطَلَ)القلق المهني,الرضا المهني(الشرطة العراقية والتي حددت بـ

ذلك بناء أداتي بحث، لذا قام الباحث بوضع مقياس لقياس كالً من 
 .المتغيرات آنفة الذكر 

 ث  ــــــــــة البحــــــــع وعينــــــــمجتم  - 2.3
تم اختيار عينة من منتسبي الشرطة العراقية الجديدة من مجتمع البحث 

دينة الكوت، الذي يمثل جميع منتسبي الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية لم
آخرين  (50)منهم كانوا ضباط بمختلف الرتب ، و (50) ,فرد (100)بلغت 

ثم قام الباحث بتوزيع استمارات االختبار عليهم في أماكن  .كانوا مراتب
عملهم ، كما أرفق الباحث تلك االستمارات بورقة تعليمات، ضمنَها بعض 

تحفيزهم على إعطاء  :األمور الواجب إتباعها أثناء اإلجابة ، منها
االستجابة الصادقة ، االستفسار عن بعض المعلومات مثل عدد سنوات 
الخدمة،والحالة االجتماعية،وعدد األطفال، باإلضافة إلى الوقت المخصص 

 لالختبار والذي حِدد بنصف ساعة كحد أعلى 

 ث ــــــــــــــــا البحــــــــــ  أدات- 3.3
 :اـــــــــــرات وصياغتهــــــــــــالفقع ـــــــــجم  - 1.3.3

لبناء مقياسي الرضى المهني والقلق المهني، أعد الباحث استبياناً 
استطالعياً تألف للرضى المهني من خمسة أسئلة ، بينما بلغَّ للقلق المهني ستة 
أسئلة كانت قد اشتقت من التعريفات النظرية الخاصة بكل متغير والمتبناة في 

وقد طلب الباحث أربعة إجابات  لكل سؤآل ، وقد تم  . الحالي البحث
كانوا من المراتب  (50)منهم كانوا ضباطاً و (50)منتسب شرطة  (100)اختيار

 ، عشوائياً ليكونوا عينة بناء من مجتمع منتسبي قوى األمن الداخلي

وزارات الدولة، واعتمدت على استبانة خضعت إلجراءات التقنين من  
ثبات والصدق، وغطت االستبانة أربعة أبعاد أساسية للرضا المهني حيث ال

الدخل ، وعالقات العمل ، وبيئة ونظام العمل، والمهنة كمجال عمل،  :هي 
هذا باإلضافة إلى إجمالي الرضى المهني وكذلك البعد المتعلق بالتقاعد 
 المبكر ، واستخدمت الدراسة أساليب المعالجة اإلحصائية التي تتناسب
وهدفها، وتتلخص النتائج التي توصلت إليها الدراسة في أنه من حيث 

 (%50)الرضا عن الدخل وعالقته بتأييد التقاعد المبكر، تبين أن قرابة 
من المبحوثين يقعون ضمن المستوى المتوسط من متصل الرضى وعدم 
الرضى، وأن الرضى المنخفض يزيد عن ضعف الرضى المرتفع، ويوجد 

بين الرضى عن الدخل والتقاعد المبكر، وأن  (ضعيف) ارتباط سلبي
الدرجة اإلجمالية لآلراء المؤيدة للتقاعد المبكر ترتبط سلبيا ذا داللة 
إحصائية بمستوى الرضى عن المهنة، ومن حيث الرضى عن عالقات 
العمل وعالقته بالتقاعد المبكر، تبين أن نمط العالقة العادية وليس الجيدة 

و الغالب، وتوجد عالقة ارتباط ضعيفة بين الرضى عن ه –أو السيئة 
أما من حيث الرضى عن بيئة  .عالقات العمل ومستوى تأييد التقاعد المبكر

ونظام العمل، فقد تبين أن ما يزيد قليال على نصف العينة دلت استجابتهم 
 على مستوى رضى مرتفع، كما تبين من الدراسة وجود ارتباط سلبي

رين، بمعنى أن األقل رضى عن بيئة العمل هم األكثر ضعيف بين المتغي
وأخيرا بخصوص العالقة بين تأييد التقاعد المبكر ، .تأييدا للتقاعد المبكر

وإجمالي الرضى المهني، تبين أن متوسط درجة الرضى المهني في أبعاده 
 (%50)درجة ، أي حوالي  (43.1)المختلفة على مستوى العينة ككل 

ي الدرجة الكلية للمقياس، ولقد دلت استجابات حوالي تقريبا من إجمال
من المبحوثين أنهم ذوو مستوى منخفض، بينما دلت استجابات  (30%)
على مستوى رضى مرتفع تقع النسبة الباقية ضمن المستوى  (34%)

المتوسط، وال تختلف النتيجة الكلية للدراسة في اتجاهها العام عن النتائج 
 المهني وتأييد يها بشأن العالقة بين أبعاد الرضاالتي سبقت اإلشارة إل

  .)22-1،ص2000الشالل،( التقاعد المبكر

  2001ي،ـــــــــــــة النعيمــــــــــــ دراس- 3.2.2 
 )محددات الرضا الوظيفي للعاملين في المنظمات الحكومية (

 استهدفت الدراسة قياس مستوى الرضى الوظيفي لدى العاملين في 
 واألعالم  ودراسة محددات هذا الرضى مع التعرف على وزارة الثقافة

والمؤهل  ,والعمر  ,مدى اختالف المتغيرات من حيث الجنس والجنسية 
ومستوى الدخل إلى جانب الدراسة نواحي القوة  ,ومدة الخدمة  ,العلمي 

والضعف في سياسات األفراد في وزارة األعالم والثقافة خاصة فيما يتعلق 
 ,واالتصال ,والتدريب  ,الترقية وتقييم األداء والتحفيز منها بسياسات 

وتهدف أيضا الى مساعدة إدارة شؤون األفراد في وزارة الثقافة األعالم 
من خالل النتائج الذي سيخلص عنها البحث في تنمية بعض الممارسات 

  .التي يمكنها المساهمة في رفع مستوى رضا العاملين وتحسين أدائهم

وجود أثر لدرجة  :احث إلى العديد من النتائج هيوقد توصل الب
حيث تعتبر ,السيطرة الذاتية للفرد العامل على درجة الرضى الوظيفي لديه

وتأكيده لوجود اثر للعالقة مع الرؤساء  ,من التباين في الرضى %8وحدها 
من التباين في  %22على درجة الرضى الوظيفي وتصل نسبتها إلى 

والظروف  ,ونظم الترقية  ,ر لكل نمط لإلشراف الرضى، وأيضا وجود أث
 ,وظروف المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات  ,المادية للعمل 

واالستقرار الوظيفي على درجة  ,وساعات العمل والمواعيد الرسمية
وأشار  .من التباين في الرضا  %56الرضى الوظيفي ووصلت إلى 

كشفت عن وجود اثر للراتب على الباحث أيضا إلى إن نتائج الدراسة 
من التباين في الرضى وان  %24درجة الرضا الوظيفي حيث يمثل وحد 

هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في تحديد مدى 
 .وساعات العمل والمواعيد الرسمية وفرص ,أهمية ظروف العمل 
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لعينتني مستقلتني للضباط )ت(قيم : )ب(1اجلدول 

 فق متغري الرتبةواملراتب يف القلق املهين على و

 املتوسط ت املقياس ت
االحنراف 
القيمة  املعياري

T 
 مستوى

 
 الداللة احملسوبة مراتب ظباط مراتب ظباط الفقرة 

مقياس القلق 
 املهين

1 2.76 2.18 0.77 0.66 2.99 0.05 

 2 1.86 1.14 0,36 0.45 3.11 0.05 

 3 2.96 2.48 0.55 0.59 3.10 0.05 

 4 2.16 1.12 1.13 1.43 4،92 0.01 

 5 2.24 1.88 1.04 0.77 3.09 0.05 

 6 2.14 1.10 0.80 0.95 5.02 0.01 

 7 3.14 2.02 0.99 0.92 4.95 0.01 

 8 2.88 2.44 0.38 0.92 3.08 0.05 

 9 2.20 1.84 1.08 0.79 3.04 0.05 

 10 2.16 1.82 1.13 0.43 3.01 0.05 

 

 11 2.24 1.38 1.04 0.77 4.71 0.01 

 
 The Validity ofScales/ن  ـــــــدق المقياسيـــــــ ص– 2.2.3.3

يعد صدق المقياس من الخصائص الالزمة في بناء االختبارات 
والمقاييس، وهو من الخصائص السيكومترية التي يتطلب توفرها في 

      .                           (Adams ,1966,P.144)النفسي   المقياس

 & Tyler)ألنه يعبر عن قدرة المقياس في قياس السمة التي 
Walsh,1979, P.24)    .  

لذلك كلما تعددت األدلة او المؤشرات على صدق المقياس زادت الثقة 
في استخدامها ، مما يمكن ان تتدرج جميع الخصائص األخرى تحت 

  (Harrison,1983,P.11)،(Salviam,1978,P.106) .  خاصية الصـدق

وعليه فقد تحقق الباحث من صدق المقاييس من خالل المؤشرات 
 : اآلتية 

   Face Validityالصـــــــــــدق الظاهــــــــــري  •
كثيرا ما يستخدم الصدق الظاهري مؤشراً لصدق مقاييس الشخصية،اذّ 

وصعوبة تحديد محتوى  ,إن من الصعب استخدام صدق المحتوى فيها
ويعتمد عادة الصدق الظاهري  السلوك المراد قياسه ومكوناته الفرعية بدق

على فحص الخبراء منطقياً لفقرات المقياس وتدبر مدى تمثيلها للخصائص 
 .     (Anderson,1965,P.13)المراد قياسها

 (10)على مجموعة من الخبراء بلغوا  (25)تم عرض الـفقرات الـ   
ليحكموا على صالحية كٍُل منها في تمثيلها للمجال من ناحية ،  (1)خبير

وقد التزم الباحث معياراً لقبول الفقرة التي يصادق  .وللمقياس من ناحية أخرى 
، ويعد ذلك معياراً عالياً بحسب ما (10من 8)من الخبراء أي  (%80)عليها 

استبعاد أي تشير المصادر، وقد أجمعوا على إبقاء الفقرات ، من دون 
فقرة،سوى بعض التعديالت في الصياغة لبعض الفقرات تم األخذ بها، لتكون 

 .بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق  (2)فقرة (25)القائمة بفقراتها الـ 

 (52)وكانت النتائج المحصلة هي  .منتسب (1200)لمدينة الكوت والبالغ 
 باستبعاد المكررة مثالً و وبعد تنقيح اإلجابات ، .إجابة مقترحة تمثل فقرة 

بلغ العدد النهائي للمقياسين  .إجابة  (27)الصعبة على الفهم والتي بلغت
مجاالت تمثلت  (4) موزعة حسب المجاالت، بلغت للرضا فقرة (25)
 ,ببدائل موافق جدا  (األداء، الجانب المادي،السمعة ، وجانب عام )بـ

بينما  .(6-0)طالقاً وبأوزان غير موافق إ ,غير موافق  ,محايد  ,موافق 
أبداً،  ,نادراً ,أحياناً  ,غالباً ,تضمن القلق مجاالً واحداً عاماً، ببدائل دائماً

  .قدمت للخبراء  (5-0)وبأوزان 

  :رة ـــــــــــــل الفقـــــــــــتحلي - 2.3.3
  إجراء تحليل الفقرة يعد األساس في بناء االختبار من دليل الفقرات 

جموعة ، والتي اختيرت مبدئياً على أساس عالقتها بالظاهرة أو السلوك الم
المراد تصميم المقياس لقياسه ، ومن األساليب الشائعة في هذا اإلجراء هو 

  (Anastasia , 1988 , P. 210-213). اسلوب التمييز باستخدام العينتين المتطرفتين 

 : ــزــــــــــــــالـتـمـيـي  -1.2.3.3
ني قابلية الفقرة على إظهار الفروقات بدقة فيما بين األفراد ويع

وتُعد طريقة العينتين  .المختبرين في السلوك المصمم االختبار لقياسه 
المتطرفتين هي الشائعة االستخدام هنا ، ويمكن من خاللها التعرف على 

مجموعة المحك األعلى ]قابلية الفقرة في المباينة بين مجموعات محكية 
واألدنى المختارة من المتطرفات في التوزيع والتطرف األكبر سيتضمن 

، وفي التوزيع الطبيعي فإن نقطة التسلسل (Discrimination)التمايز 
 الموازنة بين الشرطين التي تصل بين األعلى و االوطأ هي الـ

(Winters,1996,P.4)  (27%)  . 

لمعرفة داللة  (T-Test) باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين 
الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لدرجات كل فقرة من فقرات المقياس ، 
فأن جميع الفقرات في مقياسي الرضا والقلق المهني على وفق الرتبة عدت 

    . يبين ذلك )أ، ب1(، والجدول  (0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 مستقلتني للضباط لعينتني)ت(قيم  :  )أ1 (اجلدول 
 واملراتب يف الرضا املهين على وفق متغري الرتبة

 املتوسط ت املقياس ت
االحنراف 
القيمة  املعياري

T 
مستوى

 
الفقر 

 ة
الداللةاحملسوبةمراتب ظباط مراتب ظباط

.1 1 1,28 0.94 0.14 0.25 3.15 0.05 

 2 0.79 0.66 0.14 0.21 3.13 0.05 

 3 2.56 1.82 0.19 0.18 5.08 0.01 

 

مقياس 
 الرضااملهين

4 2.96 2.14 0.19 0.22 7.42 0.01 

  5 0.78 0.12 0.45 0.47 7.82 0.01 

  6 2.96 2.60 0.49 0.53 2.99 0.05 

  7 2.62 2.37 0.66 0.60 2.97 0.05 

  8 1.98 1.65 0.11 0.9 3.02 0.05 

  9 2.32 2.20 0.95 0.97 2.94 0.05 

  10 3 2.73 1.04 1.05 2.90 0.05 

  11 1.98 1.80 1.26 1.67 2.85 0.05 

  12 2.88 2.44 0.88 0.92 2.93 0.05 

  13 2.20 1.34 1.08 1.09 3.74 0.01 

  14 2.94 2.72 0.63 0.70 3 0.05  
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 .النسبة المئوية -د 

 عـــــــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــالفص
 ا ــــــــــــــــــــج ومناقشتهــــــــــــــترض النتائـــــــــــ ع– 1.4

لتحقيق أهداف البحث التي حِددت في الفصل األول منه قام الباحث 
 -:بمايلي 

 دف األولـــــــــــاله - 1.1.4
 . لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة على الرضى المهنيالتعرف 

 ( االختبار لتائي لعينة واحدة أظهرت قيمة ت والبالغة بعد استعمال
 (99)عند درجة حرية  (1,96)إنها أكبر من الجدولية والبالغة 2,57),

 (60)كما يدعم ذلك درجة الوسط الحسابي والبالغة  . (0،01)ومستوى داللة 
، ولصالح منتسبي الشرطة بكونهم (49)مقارنة بالوسط الفرضي البالغة 

وتتفق تلك النتيجة مع  دراسة  .توى الرضا بمهنتهم أكثر في مس
 مع األخذّ باالعتبار  .المنفذة على عمال المصانع في مصر  2000متولي،

 .اختالف العينيتين مهنياً وزمنياً

  يـــــــــــدف الثانـــــاله - 2.1.4
المهني لدى منتسبي الشرطة  في الرضىالتعرف على الفروق  

 .على وفق رتبتهم ضباطاً أم مراتب العراقية الجديدة، 
بعد استعمال االختبار لتائي لعينتين مستقلتين أظهرت قيمة ت والبالغة 

ومستوى  (98)عند درجة حرية  (2,21)إنها أكبر من الجدولية والبالغة 2,83),(
هذا يعني إن هناك فرقأ ذو داللة إحصائية ولصالح الضباط .  (0,05)  داللة

وتتفق تلك النتيجة مع  دراسة  .ي المهنة من المراتب بكونهم أكثر رضا ف
 . 2001المشهداني المنفذة على منتسبي شرطة محافظة بغداد 

 ثــــــــالثال دفـــــــاله - 3.1.4
  .التعرف على القلق المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة  

 )1,96(لبالغة إنها أكبر من الجدولية وا)2,44( أظهرت قيمة ت والبالغة
كما يدعم ذلك درجة الوسط  . )0,05(ومستوى داللة (99)عند درجة حرية 

ولصالح ، (35)مقارنة بالوسط الفرضي البالغ  (42)الحسابي والبالغة 
   .منتسبي الشرطة بكونهم أعلى في مستوى القلق بمهنتهم 

  عــــــالراب دفـــــــــاله - 4.1.4
 المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية التعرف على الفروق في القلق

 .الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً أم مراتب 
المحسوبة بأن هناك داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت (أظهرت قيمة

مقارنة بالجدولية والبـالغة  (2,99) إذ بلغت ، (98)وبدرجة حرية   (0,05 )
واجب من المراتب، وتتفق ولصالح الضباط كونهم أكثر قلقاً إثناء ال (2.32 )

المنفذة في اإلمارات، بكون إنه مع  1995) الثامري،(تلك النتيجة مع دراسة
  .التدرج في المهنة ترتفع المسؤولية ومعها يتصاعد القلق 

 ات ـــــــــــــــــ االستنتاج- 2.4
 :يستنتج في ضوء النتائج المتقدمة ما يلي 

ب منتسبي قوى الشرطة إن لمستوى التحسن الطارئ على روات .1
كما ان هذا األثر يتعاظم  ,العراقية الجديدة أثراً في رضاهم عن مهنتهم

 .مع االرتقاء في الرتبة كون يصاحبها ارتفاع في الراتب
كذلك يستنتج بأن عامل القلق يتصاعد لدى األفراد العاملين في  .2

د في وان هذا القلق يزداد كلما ازدادت مسؤولية الفر ,المهن الخطرة
هذا العمل فالضابط في مهنة الشرطة اكثر قلق من الرتب األدنى كونه 

 .يمثل رأس المجموعة 
كما يستنتج بأنه كلما ارتفع الفرد في سلم المسؤولية والرتبة في .3

جهاز الشرطة كلما كان أكثر تعبيرا عن االرتفاع في رضاه وقلقه 
 تي يتصدى لها هذا واتجاهاته تجاه القضايا المختلفة ال .بنفس الوقت 

  Construct validityاء ــــــــــــالبن دقــــــــــــص • 
يستخدم صدق البناء بكثرة في المقاييس الشخصية ويعتمد على 

  .( Helmstejter,1966,P.134)افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبياً 

  ويسمى أحيانا بصدق المفهوم أو صدق التكوين الفرضي ، ويدل على
مدى تمثيل المقياس لتكوين فرضي معين ، وإذا تطابقت النتائج التجريبية 

 & Allen)مع االفتراضات النظرية أشر ذلك صدق المقياس  
yen,1979,P.108 ) .  

ويمكن االستدالل على مؤشرات صدق البناء من خالل ارتباط كل 
 هذا وهو ما أعتمده الباحث في استخراج فقرة بالدرجة الكلية للمقياس،

النوع من الصدق للقائمة باستخدام معامل ارتباط بيرسون إذ بلغ في الحد 
وقد جاءت الفقرات جميعا  (0,92). بينما بلغ في الحد األعلى (0,69)األدنى

يوضح ذلك  (1)، والجدول رقم  0,01)   ـــ0,05(دالة إحصائياً عند مستوى 

 اتـــــــــــــــــــــالثبـ •
الحصول على نفس االستجابات عند تطبيق ..أنه يعرفّ الثبات ب

االختبار من قبل نفس الباحث ، أو باحث أخر لنفس األفراد الذين تعرضوا 
    . (Winters, 1996 P.13)لالختبار بعد فترة زمنية مناسبة 

وقد أستخرج الباحث الثبات بطريقة إعادة االختبار ، وذلك بعد فترة 
 ، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون تم حساب أسبوعين من التطبيق األول

 لمقياس الرضى المهني ، بينما بلغ )0,78(الثبات ، إذّ بلغ معامل االرتباط 
.، وتعد مثل تلك المعامالت مؤشراً لثبات عاِل نسبياً 0,82) (للقلق المهني 

معامالت ارتباط آل فقرة بالدرجة (1)اجلدول رقم 
 ق املهينالكلية ملقياسي  الرضا والقل

 

 

املقاييس

 

 ت

 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بريسون

 ت

 

 املقاييس

 

 ت

 الفقرة

معامل ارتباط 
 بريسون

مقياس  1
الرضا 
 املهين

مقياس  2 0.89 1
القلق 
 املهين

15 0.86 

  2 0.69*   16 0.91 

  3 0.88   17 0.82 

  4 0.90   18 0.92** 

  5 0.84   19 0.89 

  6 0.89   20 0.73 

  7 0.89   21 0.70 

  8 0.77   22 0.80 

  9 0.90   23 0.82 

  10 0.91   24 0.89 

  11 0.87   25 0.83 

  12 0.90     

  13 0.79     

  14 0.81     

 ة ــــــــــــل اإلحصائيــــــــــــــــــ الوسائ– 4.3
 :ثه وهياستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية في تحقيق مطالب بح

  المتوسط الحسابي مقارنةً بمعيار-أ 
 )بيرسون( معامل ارتباط حاصل ضرب العزوم -ب
  االختبار التائي لعينتين مستقلتين -ج

Arabpsynet e.Journal: N°13 - Winter 2007 
 

 2007ــاء    شتـــــــ-13الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 46   



@אאא

 

اخلصائص (1990)آمال حممود  .د ,العبيدي .8
مقالة ,النفسية لشخصية الطيار املقاتل 

 ,24الة  ,جملة اجلامعة املستنصرية  ,منشورة 
 . 5العدد 

اط اجلرمية املنظمة ،العميد سلمان،أمنالعتييب.9
وآيفية مواجهتها ، دراسة .....اليوم 

،(2004)، 65ميدانية، جملة الشرطة ،العدد 
تصدر من مديرية الشرطة واألمن العام ،

   .اإلمارات 
، علم2003عبد الرمحن، .العيسوي، د. 10

  .النفس واألمن العام، مطبعة اإلسكندرية 
ة مؤثرة،عوامل نفسي2001فرحات ، مارون . 11

يف مسار التوجيه واإلرشاد املهين ، دراسة
 .منشورة ، نت 

، السمات(1996)إبراهيم حسن ، ,الفالحي . 12
جملة ,الشخصية لضباط الشرطة يف العراق 

دار الطباعة .12 ,العدد  56الة  ,الشرطة 
  .وزارة الداخلية  ,
، املهنة 2006حسان ،  .املاحل ، د. 13

 .نفسية ، دراسة منشورة ، نت واالضطرابات ال
، أثر بعض(2000),مصطفى امحد  .د ,متويل . 14

 ,املتغريات النفسية املهنية لدى عمال املصانع 
دراسة دآتوراه منشورة ، دار اإلسكندرية

 .للنشر
عوامل الضغط ,1996عثمان ، .د ,حممود. 15

االجتماعية وأثرها على مستوى أداء منتسيب
القطر اللييب ، دراسة علميةجهاز األمن  يف 

ميدانية ، جملة املعرفة ، الد الرابع ،
  . (112) . ،  ص19العدد 

حمددات , (2001) ,امحد طه  .د ,النعيمي . 16
الرضا الوظيفي للعاملني يف املنظمات احلكومية

 .وزارة الثقافة واالعالم  ، بغداد  ,
17.Anastasia , A. (1988). Psychological 
Testing (6ed.). Macmillan Publishing Company , 
New York , P. 210-11 . 
18.Adams, Georgia (1966) Measurement and 
Evaluation Education and Guidance . New 
York . 
19.Allen M.J & Yen .W.N, (1979) , 
Introduction to Measurement Theory 
California : Brooklyn . 
20.Anderson J.E (1965) The effect of the 
item Analysis upon the Discriminative 
Power of an Examination , Journal of 
Applied Psychological .Vol .19 . 
21. Carver , C. S. ; Scheier , M. F. & 
Weintraub , J. K. (1989) . Assessing 
coping strategies: A theoretically based 
approach. Journal of Personality and 
Social Psycholgy , 56 , 267-283 . 
22. Donovan ,1999 P.253-256 in McCrady 
S. B. & Epstein , E. E. (1999) . A 
comprehensive guide book of addiction, 
Oxford University Press , New York , PP. 
187-212. 
23.Gabbard , G. O. (2000) . Psychodynamic 
psychiatry in clinical practice . 3ed., 
American Psychiatric Press , Inc. 
Washington . 
24.Harrison .A. (1983) Language testing I 
land. book, London the Macmillan press. 

خصوصاً وهم اآلن يتصدرون  ,الجهاز فنياً و إدارياً بل وحتى سياسياً  
ويقفون في مركز المواجهة والتحدي مع قوى اإلرهاب في الميدان من 

 .بين كل الفئات والمؤسسات األخرى للدولة والمجتمع

 ات ــــــــــــــــــالمقترح  - 3.4
 :يقترح الباحث في ضوء بحثه ما يلي *
غيرات نفسية واجتماعية عدة في عالقتها بمتغير الرضى متدراسة  .1

 ,نمط الشخصية االندفاعية ,البحث عن اإلثارة الحسية  :المهني مثل
 .سمة الوطنية 

دراسة متغيرات نفسية واجتماعية في عالقتها بالقلق من أخطار  .2
مركز السيطرة الخارجي  ,عامل التصلب ـ المرونة :المهنة مثل 

 والداخلي 
 .اضطراب ما بعد الصدمة  .3
 :كما يقترح   *

دراسة عدد من المتغيرات الديموغرافية في عالقاتها بمتغيرات البحث 
 ,العقيدة الدينية ,مستوى التحصيل  :القلق المهني مثل  .الرضى المهني  :

  .اشي المستوى المع ,الحالة االجتماعية 

 اتـــــــــــــــــ التوصي- 4.4
 :حث بما يأتي  كما  يوصي البا

وزارة الداخلية بضرورة تأليف لجنة من المختصين في علم  . 1
النفس والطب النفسي تشرف على فحص واختيار المتقدمين للعمل  في 
أجهزة الشرطة من المراتب والضباط على وفق األسس والمعايير 

 .العلمية 
قيادة شرطة واسط بضرورة التعاون مع تلفزيون المحافظة   . 2

رامج تلفزيونية تستضيف فيها احد قادة الشرطة في المحافظة بإقامة ب
ومعه مختصين في الشؤون النفسية واالجتماعية أو أي دائرة أخرى 
من شانها أعالم المواطن بعمل الشرطة  وضرورة التعاون معهم 
والتعامل وفق للوضع الجديد ونسيان بان الشرطة كانت آلة لقمع 
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 أمساء السادة اخلرباء على مقياسي الرضى املهين والقلق املهين (1) ملحق

 
الدرجة  االسم الكامل ت

 العلمية
 موقع العمل

 جامعة بغداد /آداب  /نفسقسم علم ال د .أ خليل إبراهيم رسول 1
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ وهيب جميد الكبيسي 2
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ امحد عبد اللطيف السامرائي 3
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ قاسم حسني صاحل 4
) ابن رشد (بيةآلية الرت/جامعة بغداد  د .أ عبد اهللا املوسوي  5

  قسم العلوم الرتبوية والنفسية/
)/ ابن رشد(آلية الرتبية  /جامعة بغداد د .أ آامل الكبيسي 6

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية
قسم ) ابن رشد(آلية الرتبية /جامعة بغداد  د .أ صباح العجيلي 7

 العلوم الرتبوية والنفسية
 جامعة بغداد /اداب  /لنفس قسم علم ا د .م .أ سعاد حممد الدوري 8
 جامعة بغداد  /آداب  /قسم علم النفس د .م خلدون العبيدي 9
 جامعة بغداد /اداب  /قسم علم النفس  مدرس فارس آمال عمر نظمي  10

 مقياسي الرضى املهين والقلق املهين بصورهتما النهائية: (2)ملحق 

يف االختيار)  √ (يرجى منك وضع عالمة , مهنتك فيما يلي بعض الفقرات اليت تستفسر عن شعورك جتاه
    علما انك لست مطالب بذآر االسم  .الذي تعتقد بأنه أآثر انطباقًا على ما تشعر به فعليًا 

موافق  الفقرات ت
 جدا

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 إطالقًا

اشعر بالرضا عن نفسي  1
 وأنا أمارس مهنيت 

     

 يف املهنة اعتقد إن أدائي 2
 باملستوى املطلوب 

     

يزعجين وجود بعض األشخاص  3
 غري املؤهلني يف سلك الشرطة 
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أرى ضعف الضبط وااللتزام  4

 من بعض منتسيب الشرطة 
     

ما أعاني منه حاليا هو  5
ألضعف يف وجود نظام قضائي 
حازم ومستقر حيمي عمل رجل 

 الشرطة 

     

أرى أن مهنيت توفر يل دخال  6
 جيدا

     

اني من عدم توفر أع 7
التجهيزات والتقنيات 
املطلوبة ملواجهة النمط 

اجلديد من اجلرائم يف 
 الشارع 

     

اعتقد  انه حتققت يل أشياء  8
 ال بأس هبا من خالل مهنيت 

     

ما يزعجين أآثر األحيان هي  9
نظرة الكره لدى الناس إىل 

 جهاز الشرطة

     

أعاني حاليا من ضعف  10
واطنني لعمل رجل احرتام امل
 الشرطة 

     

الرشوة  اشعر باالمتعاض من مسعه 11
 الطاغية على جهاز الشرطة 

     

هنالك مواقف قمت هبا يف  12
مهنيت اشعر أمامها بالفخر 

     

أرى إن مهنيت احلالية آانت  13
متثل طموحي وقد حصلت عليها 

     

اعتقد أن طبيعة ظروف  14
سوأ مما مهنيت حاليا ليست أ
 آانت عليه يف املاضي 

     

 ما هي احلاالت اليت تقلقك عند اخلروج يف الواجبات ؟

 أبدًا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات ت
أن يتمكن منك ارم  1

 قبل أن تتمكن منه
     

أن تفاجئ عبوة  2
ناسفة أثناء الواجب 

     

أن تكون يف مواجهة مع  3
ق جمرم قريب لك أو صدي

     

      أن خيذلك رفاقك  4
أن خترج بواجب أثناء  5

 الليل 
     

أن تتعرض إلغراء  6
 مادي أو جنسي 

     

أن ال حيفظ لك زمالئك  7
 أسرارك يف العمل 

     

أن تضعف وتنصاع  8
للطلبات غري املشروعة 

     

االصطدام باجلماعات  9
الدينية والسياسية 

 احمللية 

     

 تضعف ثقتك بنفسك أن 10
 يف بعض احلاالت 

     

أن تضعف وتنصاع  11
للطلبات غري املشروعة 

     

……….. 
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