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  داءـــاإله

ين الكريم هذا العمل العلمي المتواضع على كاهل البر والرحمة إلى والديع أرف
همارضال ابحقهما والتماس وفاء .  

  ... خوتي وأخواتي األعزاء أطال اهللا في أعمارهموإلى إ

  الباحث



 ب 
 

  رــر والتقديــالشك
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد        

  : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

لرحيم محمد البدري على تفضله أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد ا      
األثر الكبير في إنجاز هذه  شراف على هذه الرسالة ، ولما قدمه من نصح وتوجيه كان لهباإل

  .الدراسة 

كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية وعلم النفس       
والدكتور مفتاح محمد  ، وأخص بالذكر الدكتور عبد اهللا عريف ، على ما قدموه من مساعدة

فتحية العود، واألستاذة نجية العقوري األستاذ أشرف العقيلي ،  :واألساتذة األفاضل ،عبدالعزيز
 :والزمالء ، ومنسقة قسم التربية وعلم النفس رجاء الربع ، واألستاذة شوق صالح سويسي

وجيهات على ما قدموه من ت ، واألستاذ هشام فتحي حجازي ،األستاذ علي عمر بولطيعة 
وعرفاناً بالجميل أتقدم بخالص شكري وتقديري لألستاذ عبدالغني  ، وتعاون طيلة فترة الدراسة

وإلى  ، على تحملهما عبء مراجعة الدراسة لغوياً ، والدكتور عيسى النيهوم ، بوعويان
األستاذ أحمد عبد اهللا حسين لوقفته بجانبي ، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مدراء 

ي في مدينة البيضاء لما قدموه من عون ومساعدة كان ومعلمي مدارس مرحلة التعليم األساس
  .لها األثر الكبير في إتمام مراحل الدراسة

 ،وهشام ، وعدنان ، مروان خوتيإأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلىِ وال يفوتني أن       
وفقهم اهللا وأطال في لجادة بجانبي طوال فترة الدراسة ، لوقفتهم ا ،أخواتيوعلي وإلى 

  . أعمارهم

  واهللا ولي التوفيق

  

  الباحث



 ج 
 

  ملخص الدراسة 

معلمي الشق األول  ىاستهدفت الدراسة الحالية الكشف عن الفروق بين الرضا المهني لد      
النوع ، الحالة االجتماعية ، ( وبعض المتغيرات المتمثلة في ) االبتدائي ( من التعليم األساسي 

  ) .المؤهل العلمي ، عدد الحصص التي يدرسها المعلم ، سنوات الخبرة ، الدخل الشهري 

      اًناثإ) 1274(و   اًذكور) 78(معلماً ومعلمة منهم ) 1352(ن مجتمع الدراسة من تكو  ،
معلماً  ) 58( رية للمقياس سحبت عينة استطالعية عددها وللتأكد من الخصائص السيكومت

معلماً ) 338(نت عينة الدراسة األساسية من وتكو ومعلمة بالطريقة العشوائية البسيطة ،
)  291( األول من التعليم األساسي بمدينة البيضاء ، منهم  ومعلمةً من معلمي مرحلة الشق

 ،، حيث تم استخدام مقياس الرضا عن المهنة للمعلمين اًمعلم)  47( معلمة و 
 اإلحصائي لبرنامجباستخدام ا مت األساليب اإلحصائية، واستخد  Lester( 2005(أعدادليستر

لحساب  )معامل بيرسون( أستخراجحيث تم  SPSS) الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (
باخ لحساب ثبات االتساق نلة ألفا كرودومعا ،معامل االرتباط بين االختبار و إعادة االختبار

جاد الفروق بين متغيرات الدراسة ، يي إلئالداخلي للفقرات ، كما تم استخدام االختبار التا
ختبار شيفية او إحصائياً بين متغيرات الدراسة ، وتحليل التباين األحادي لتحديد الفروق الدالة 

  :النتائج التالية  ىلت الدراسة إلوتوص. نات البعدية روتوكي للمقا

هني بين المعلمين وفقاً لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الم - 1
 . )النوع(

هني بين المعلمين وفقاً لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الم - 2
 .) اعيةالحالة االجتم(

للمؤهل  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا المهني بين المعلمين تعز - 3
 .العلمي 

عدد  ىإل ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا المهني بين المعلمين تعز - 4
سها المعلم الحصص األسبوعية التي يدر. 

في درجة الرضا المهني بين )  0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 5
 .) سنة  30إلي  21(التدريس لصالح الفئة من سنوات الخبرة في  ىإل ىالمعلمين تعز



 د 
 

بالنسبة لمتغير الدخل ) 0.01( وى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست -6
 .) دينار 499إلي  400(من  التي دخلها لصالح الفئة الشهري

  :م عدد من التوصيات والمقترحات أهمها وانتهت الدراسة بتقدي

  .تزويد مرحلة التعليم األساسي بالمدرسين المتخصصين والمؤهلين تربوياً  _

التركيز على إعطاءالحوافزالمادية للمعلمين من خالل دراسات واستفتاءات تتضمن دراسة  - 
     . القائمين بعملية التدريس  األوضاع المادية للمعلمين

زيادة رواتب المعلمين القائمين بعملية التدريس بما يتناسب وعدد الحصص العمل على  - 
  .األسبوعية التي يدرسونها 

  .أدائه التدريسي  دراسة العالقة بين الرضا المهني للمعلم ومستوى - 

إجراء دراسات مقارنة تستهدف المشكالت التي يواجهها معلم مرحلة التعليم األساسي وسبل _ 
 .التغلب عليها 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  المقدمة

التي حازت على اھتمام الباحثین في السنوات  لموضوعاتنحو العمل من ایعتبر اإلتجاه       

األفراد نحو مؤسسات العمل وتكوین اتجاھات سلبیة نحو عملھم ، األخیرة ، نتیجة لردود أفعال 

بعدم التوافق المھني الناتج عن تردي األوضاع  االھتمامحثین إلى البا كثیر مندعى  األمر الذي

  .بین األفراد وبیئات عملھم 

لمجتمعات مرتبط بتقدم الوظائف والمھن التي یقدمھا لألفراد إضافة إلى نوع ھذه فتقدم ا      

ن تؤدي عملھا في المستوى المطلوب وإن ھذه المھن لن تستطیع أالمھن والمستوى التي تقدمھ ،

اإلمكانیات والكفاءات العالیة إضافة إلى ذلك مستوى  تتوفر فیھمالم یتوفر لدیھا عنصر بشري 

 .عاٍل من الرضا لكي یتیح لھم تأدیة عملھم بشكل أفضل 

األساس األول لتحقیق توافقھ النفسي واالجتماعي ، وذلك ألن  ُدَعفرضا الفرد عن عملھ ُی      

وعي الذي یقوم على الرضا یرتبط بالنجاح في المھنة ، والنجاح في المھنة یعد المعیار الموض

نھ یمكن أن یكون مؤشرًا لنجاح الفرد في مختلف جوانب حیاتھ إساسھ تقییم المجتمع ألفراده كما أ

ًا إذا أردنا النھوض عامًال رئیس دیعن االھتمام بالرضا المھنيُ إ، ولذا ف واالجتماعیةاألسریة 

ًا في حد ذاتھ وإنما ھو وسیلة بمستوى العمل ، مع األخذ في االعتبار أن الرضا المھني لیس ھدف

  ) . 199:  2005حسن ، . (تساعد في حل مشكالت كثیرة تعترض األفراد في أدائھم ألعمالھم

حیث أن للرضا المھني للمعلمین أھمیة خاصة ، فمھنة التدریس شاقة ، وتقدم المجتمع و      

لن تستطیع المدرسة أن تؤدي رسالتھا وھنتھ واقتناعھ بھا ورضاه عنھا ، مرھون بأداء المعلم لم

 إلىفنحن في حاجة ، على الوجھ األكمل إال إذا كان المعلمون راضین عن مھنتھم ومقتنعین بھا 

  ) . 4 -3:  1997إسماعیل ، . ( متحمس ألداء رسالتھ عن مھنتھ بل   معلم راٍض

المعلم بالبقاء في مھنة  أن قرار إلى) 1995(وقد أشار كل من برونیل وسمث ومیكینل ولنك       

عمر المعلم وعدد سنوات الخبرة ، والدعم  : یعتمد على عدد من العناصر مثل لھا التعلیم أو تركھ

، وتداخل األدوار ، وقد أوضح  والدور الذي یقوم بھ ، اإلداري ، وعدم وضوح المھام

أن المعلمین ذوي الرضا المرتفع عن عملھم تكون لدیھم مستویات مرتفعة من ) 1982(بلال

  ) . 2:  2004العبد الجبار ، . ( اإلنجاز
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على أنھ لم یوافق عدد كبیر ) 2000 ،الفائدي( مثل دراسة  لیبیةالدراسات الوقد بّینت بعض       

كذلك عّبر . على أن یكون أوالدھم في نفس مھنتھم مستقبًال% )  73(من المبحوثین ونسبتھم 

ذلك  إلىجانب مھنة التعلیم ، إضافة  إلىغالبیتھم على ضرورة وجود مصدر دخل إضافي للمعلم 

الرضا المھني  نأ بّینت ما منھا،  لیبیةراسات واألبحاث في البیئة الوجود تضارب في نتائج الد

كان متوسطًا حیث بلغت نسبة من تحصلوا  ومعلماتھ )الثانوي ( التعلیم المتوسط   لمعلمي مرحلة

من المبحوثین كما ورد في دراسة %)  82.4(على درجة متوسطة في مقیاس الرضا المھني 

لة إحصائیة في درجة الرضا الفائدي ، بینما أظھرت نتائج دراسة أخرى بأنھ توجد فروق ذات دال

  . ) 2006بو شعرایة ، ( المھني بین المعلمین والمعلمات كما ورد في دراسة 

ل مستوى الرضا عن بین المعلمین حو ًاأن ھناك اختالف إلى)  30:  2005فرغلي ، (وتشیر       

نخفض عند اإلى أن المستوى بعد الخدمة وتشیر إحدى الدراسات  وبعدھا الخدمة المھنة قبل 

البعض تجاه المھنة لوجود الكثیر من اإلشكالیات اإلداریة وغیرھا أثناء مرحلة األداء في 

تدني مكانة المعلم بالرغم  إلىالمدارس ، كذلك عدم ارتباط مھنة التعلیم بنظریة تدریسیة تؤدي 

المعلم بین  التي تساعد على تمكین مكانةس والقواعد والمعاییر لمزاولتھا من أن ھناك بعض األس

  .المھن األخرى 

كثیرة ، لذلك فھي من  ًاوبناًء على ما تقدم تعد مھنة التدریس من المھن التي تتطلب مھام "       

المھن الضاغطة التي تجعل بعض المعلمین غیر راضین عن مھنتھم ، حیث تتطلب نشاطًا 

نھاك المعلم ، فكلما قد یؤدي إل اھذتفاعلیًا بین أطراف مختلفة ، ومعرفیًا ومھامّا تربویة وتواصًال 

قراطیة وسھولة ویسر التفاعل ومراعاة الحاجات الخاصة وكان جو العمل متسمًا بروح الدیم

للعاملین ، والسماح لھم بالمشاركة في تخطیط العمل الموكل إلیھم ، ساعد ذلك على زیادة إقبالھم 

  .) 255:  2009الرویشد ، . ( والمزید من العطاء والجھد 

نھا تتناول رضا المعلم عن مھنتھ ، واھتمامھا إتكتسب الدراسة أھمیتھا من حیث كذلك       

علم ھو حجر األساس مت، باعتبار ال إجماًالیة التعلیمیة بمتغیرات لھا تأثیرھا على المعلم والعمل

المناخ التربوي  لھا من أھمیة بالغة ، ففي ھذه المرحلة یتم تھیئة في المرحلة االبتدائیة لماالسیما 

الذي ینمي مواھب التالمیذ ویصقلھا ، وینمي شخصیة الطالب ویكتسب من خاللھا المعارف 

  .والمھارات والقدرات 
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  مشكلة الدراسة 

تتناول مشكلـة الدراسة مــدى الرضا المھني لدى معلمي مرحلة التعلیم األساسي وكذلك       

  المباشرة غیر الدراسات المیدانیة ذات العالقة ود بعضعلى الرغم من وجفالعوامل المؤثرة فیھ ، 

في ندرة ھذه الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع ،  ًاواضح ًان ھناك فراغأمیادین التربیة ، إال ب

حیث لوحظ بأن معظم الدراسات جاءت محددة لرضا وبالذات في مرحلة التعلیم األساسي 

الجانب التربوي والتعلیمي ، وقد قام الباحث مھملًة یادین الصناعة أو التجارة العاملین في م

لإلطالع على آراء المعلمین والقائمین على العملیة التعلیمیة في بعض مدارس  استطالعیةبزیارة 

وجد أن ھناك العدید من العوامل  حیث مرحلة الشق األول من التعلیم األساسي بمدینة البیضاء

التي تؤثر سلبًا على أداء المعلم داخل الفصل الدراسي ورضاه عن مھنتھ ، منھا عوامل واألسباب 

وعوامل تتعلق بالمھنة مثل عدم التوافق المھني أو عوامل اجتماعیة ، كذلك   ، تتعلق بالمعلم نفسھ

   .ل لدى الطالب یقد یكون من نتائج عدم الرضا المھني للمعلم تدني مستوى التحص

وجود الكثیر من المشكالت  التي تواجھ المعلمین في مھنة )  7: 2008بن طاھر ، ( ویذكر       

التعلیم التي عّبروا عنھا في صورة ضغوط وتوتر وإحباطات في العمل كانت بسبب اإلدارة 

المدرسیة ، والخالفات مع الزمالء ، وارتفاع الكثافة الطالبیة في الفصول الدراسیة ، ونقص 

دى الطالب ، وقلة متابعة أولیاء األمور لألبناء ، عالوة على ذلك تأخر صرف الدافعیة ل

وقلة اھتمام نقابة المعلمین  للمعلم داخل المجتمع ، االجتماعیةالمرتبات ، وانخفاض المكانة 

  .نھم بشؤ

 إلى) 1984، أبوجراد( و)  1982القیادي ، (و)  1991الحوات ،(وتوّصلت دراسة كل من      

 إلىالعدید من المشكالت التي تواجھ المعلمین ، وتؤثر  على عطائھم ، قد ترجع  أن ھناك

المستوى االقتصادي ، وإعداد المعلم وخبرتھ وعمره واإلدارة واإلمكانیات المادیة للمدرسة، 

مع ھذه النتائج بأن معلمي الوطن العربي بصفة عامة یعانون ) 2000سورطي ، ( ویتفق 

المشكالت ، ألن مھنتھم شاقة وتتطلب جھدًا كبیرًا ، والجھد الذي یبذلونھ  هھذ بدرجات متباینة من

عن مھنتھم  مما یجعلھم أقل رضًا ، ال یتناسب مع فرص الترقیة والتقدیر االجتماعي الذي ینالونھ

  ،سویسي. (عزوفھم عن مھنة التعلیم  إلىمن زمالئھم بالمھن األخرى ، وھذا بدوره یؤدي 

2008 :6. (  

في المجتمع  بأنھ قد بلغت صعوبات الوضع المادي للمعلم)  54:  2004حشاد ، (وترى       

وقفات ومراجعات من ذوي االختصاص ، فقد أدى انخفاض الرواتب  إلىمؤشرات تحتاج  اللیبي
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مشاعر عدم الرضا وعدم االطمئنان ، وقد لخصت األدبیات ما یتركھ المأزق  إلىوتأخرھا 

دیون ومشكالت عائلیة ناشئة عن عدم القدرة على دعم أفراد : "ة كانت كالتالي المادي من معانا

األسرة واالضطرار للعمل اإلضافي الذي یشكل عبئًا وقیدًا على التحضیرات للتدریس ، وكنتیجة 

  ".لضغط الوقت ضعف االھتمام باألسرة مما ضاعف من االستجابات لتراكم الضغوط

أن المدرسین من بین المھنیین الذین یعانون من  -افات مختلفةمن ثق - وتشیر الدراسات      

لدیھم مستویات متدنیة  ن الكثیر من المدرسینإلذلك ف نتیجًةتویات عالیة من الضغط المھني ، ومس

زیادة العبء  إلىویختارون التقاعد المبكر ، وترجع أسباب الضغط المھني  من الرضا المھني

المھني والمشاكل السلوكیة بین التالمیذ ، ومشاكل في عالقات المدرس بأولیاء األمور 

 ، وغیاب المساعدة من قیادة  المدرسة ،وصراعات في التعاون فیما بین الزمالء المدرسین

درسین وكذلك غیاب االستقالل الذاتي ،أما الدعم اإلشرافي والعالقات اإلیجابیة بین الزمالء الم

  . نقص من الرضا المھني من المصادر التي تزید أو ُت دقد تعفالطلبة أو التالمیذ  أمور وأولیاء

  ) .,  Skaalvik , Skaalvik : 518  2008سكالفیك وسكالفیك ، ( 

  : وانطالقًا مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في

معلمي مرحلة الشق األول   الكشف عن مدى الرضا المھني وعالقتھ ببعض المتغیرات لدى       

  .من التعلیم األساسي بمدینة البیضاء

   أھمیة الدراسة

  :في األتي  أھمیة الدراسة الحالیة تنحصر

تؤثر على معلمي مرحلة الشق     لكونھا اھره واستقصاؤھاومظ دراسة عوامل الرضا المھني -1

األول من التعلیم األساسي من أجل التغلب على الصعوبات التي تحول بینھم وبین أداء     

رضاھم  والقرارات الصحیحة التي تساعدھم على أدائھم       اتخاذمھامھم التدریسیة ومن أجل 

 .المھني 

القرارات   اتخاذ من أجل    تزود ھذه الدراسة القائمین على العملیة التعلیمیة بمعلومات ونتائج  -2

 .الصحیحة التي تساعدھم على التخطیط المستقبلي لتالفي المشكالت 
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القائمین على العملیة التعلیمیة بأھمیة العوامل والمؤثرات      الدراسة تفید نتائج ھذه    -3

الدیموغرافیة وأثرھا على العملیة التعلیمیة التخاذ الوسائل الالزمة ورسم االستراتیجیات 

 .للحد من تأثیرھا السلبي ، ولالرتقاء بالمعلم وبمستوى التعلیم بالبیئة المحلیة المناسبة 

نھ یرتبط بمستوى األداء واإلنتاجیة     إل لدى المعلمین لھ أھمیة من حیث    أن الرضا عن العم -4

زداد حماسة للعمل   ادرجة رضا المعلم عن عملھ      والتكیف مع بیئة العمل ، فكلما أزدادت     

تاجیتھ ، حیث توجد عالقة إرتباط موجبة دالة بین الرضا عن العمل    وازدادت بالتالي إن

 .ومستوى األداء وكفاءتھ 

تبرز أھمیة ھذه الدراسة في قلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الرضا المھني            -5

لمعلمي مرحلة الشق األول من التعلیم األساسي باعتبار ھذه المرحلة الركیزة األساسیة     

 .تلیھا للمراحل التي 

للطالب، وھذا    يبالتقدم التحصیل   الوثیق ھارتباطاالأھمیة دراسة الرضا المھني للمعلم تكمن  -6

 لعدد من عنداستعراضھم  ) Linkous &Mayoonمایون ولنكیوس   (ماأشار إلیھ كل من   

أن الطالب الذین حققوا تفوقًا دراسیًا كان معلموھم یتمتعون          من  ، البحوث في ھذاالمجال  

   ) . 60: 2006المغیدي ،. ( عالي المستوىبرضا مھني 

نھا  أتناولت موضوع الرضا المھني إال    وعلى الرغم من أن ھناك بعض الدراسات التي

لم تتناول مباشرة عالقة الرضا المھني بالمتغیرات الدیموغرافیة لمعلمي مرحلة الشق األول من    

معرفة مصادر الرضا المھني للمعلمین والجوانب اإلیجابیة والسلبیة  یتطلبالتعلیم األساسي ، مما 

سلسلة الدراسات التي  إلىنتائج تضاف  إلىالتي تؤثر في الرضا المھني أمًال في الوصول 

  .أجریت في ھذا الموضوع 

   أھداف الدراسة 

  :تتمثل أھداف الدراسة الحالیة في 

متغیر وبین الرضا المھني لدى  معلمي الشق األول من التعلیم األساسي  الفروق الكشف عن -1

 . النوع

متغیر وبین الرضا المھني لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسي الفروق الكشف عن  -2

  . االجتماعیة الحالة
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 ومتغیر بین الرضا المھني لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسيالفروق الكشف عن  -3

  . مؤھل العلميال

ومتغیر  بین الرضا المھني لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسيالفروق الكشف عن  -4

  .سھا المعلم أسبوعیاً الحصص التي یدّر عدد

ومتغیر  بین الرضا المھني لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسيالفروق الكشف عن  -5

  .الخبرة  سنوات

متغیر وبین الرضا المھني لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسي الفروق الكشف عن  -6

  .الدخل الشھري  مستوى

  حدود الدراسة 

الشق األول من التعلیم األساسي في       مرحلة تستھدف ھذه الدراسة مدارس: الحدود المكانیة  -

  .مدینة البیضاء 

الشق األول من التعلیم  یتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات مرحلة: الحدود البشریة  -

  .األساسي 

  تحدید المصطلحات والمفاھیم 

  :مصطلحات یمكن تحدیدھا فیما یلي یرد في الدراسة الحالیة بعض ال

   الرضا المھني  -1

، مثل إشباع الحاجات  یقصد بالرضا المھني درجة إشباع حاجات الفرد عن العمل أو نتیجة للعمل

رام الذات ، ویحقق العمل ھذا اإلشباع عادة عن طریق األجر ،     ، األمن ، الصداقة ، احت نفسیةال

  ) .225:  1999بدر، . ( لمادیة، الترقیةظروف العمل ، مجموعات العمل ، المنافع ا

تقبل الفرد لعملھ من جمیع ظروفھ وشروطھ  : كذلك یمكن تعریف الرضا المھني بأنھ        

تجاه ما یقومون بھ من أعمال ، وإن حالة الرضا ونواحیھ ، وإن ھذا الرضا یعكس شعور األفراد 

  ) .332:  2001عبدالغني ، .(مزید من اإلنتاج واإلنجاز  إلىھنا تؤدى 
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  التعریف اإلجرائي للرضا المھني  -2

لرضا المھني علیھم ، حیث اھو الدرجة الكلیة التي یحصل علیھا أفراد العینة نتیجة تطبیق مقیاس 

  .على ھذا المقیاس دل ذلك على زیادة الرضا المھني والعكس صحیح نھ كلما ارتفعت الدرجة أ

  المعلم  أداء -3

ھو ذلك الدور التعلیمي ضمن الھیئة التدریسیة لمادة  ) 283:   2000الخمیسي، (یعرفھ       

إطار خطة عامة یشترك فیھا مع غیره من         فيمعینة أو لمواد معینة ، وھذا الدور التعلیمي یتم 

عن فصل معین وعدد معین من التالمیذ        ولمسؤھ العلمي من المعلمین ، وھو أعضاء تخصص

مدرسة ما ، وھو بالتالي جزء من       فيعن تعلیمھم ، فالمعلم جزء من النظام المدرسي  ولالمسؤ

بمجموعة من  االضطالعاإلداري والمھني للنظامین یفرض علیھ  وانتماؤهالنظام التعلیمي ، 

  . واالجتماعیةموعة من العالقات اإلداریة والمھنیة األدوار واالنخراط في مج

  الشق األول من التعلیم األساسي  -4

  :شقین  إلىیقسم التعلیم األساسي       

وھو  االبتدائيالصف السادس  إلىمن الصف األول االبتدائي  االبتدائیةالمرحلة / الشق األول-

  . موضوع ھذه الدراسة

  .الصف التاسع  إلىالمرحلة اإلعدادیة من الصف السابع / الشق الثاني-  

  . أنثى - وینقسم إلى ذكر : نوع المتغیر  -

  . متزوج - وینقسم إلى أعزب : حالة االجتماعیة متغیر ال -

  . دبلوم خاص –دبلوم عام  –بكالوریوس  –وینقسم إلى لیسانس : مؤھل العلمي المتغیر  -

 مھنة التدریس فيقضاھا المعلم  التيوالمقصود بھا الفترة الزمنیة : رة سنوات الخبمتغیر  -

 31سنة ، ومن  30إلى  21سنة ، ومن  20إلى  11سنوات ، ومن  10إلى  1من : وتنقسم إلى 

 . سنة  40إلى 

 14حصة ، ومن  13إلى  9حصص ، ومن  8إلى  4وینقسم إلى من : متغیر عدد الحصص  -

 .حصة  18إلى 
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دینار ،  399إلى  300دینار ، ومن  299إلى  200وینقسم إلى من : الدخل الشھري متغیر  -

 .دینار  599إلى  500دینار ، ومن  499إلى  400ومن 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

           تمھید 

حظیت دراسة الرضا المھني باھتمام بالغ من قبل علماء النفس الصناعي والتنظیمي وعلماء       

اإلدارة وغیرھم مما أدى إلى طرح عدة تعاریف لھ ، وطرح عدد من النظریات التي تحاول 

  ) . 440:  1995، 1كشرود ، م . ( تفسیر ھذه العملیة 

لظھور  القرن العشرین ومع السنوات األولىوتعود دراسات الرضا عن العمل إلى بدایات       

أن الحوافز المادیة ھي أھم العوامل  یرون أصحاب اإلتجاه الكالسیكي علم اإلدارة ، حیث كان 

ظھرت مدرسة العالقات  التي یمكن أن تؤثر على دافعیة األفراد ورضاھم عنھ ، إلى أن

نویة من العوامل المؤثرة على رضا وتجارب الھورثون التي أظھرت أن العوامل المع  ،اإلنسانیة

  )  23:  2003صادق والدرویش والعماري ، . ( األفراد عن عملھم 

الوظیفیة ، التي تعمل المؤسسات على تحصیلھا  االتجاھاتمن اتجاھًا ویعد الرضا المھني       

  : من أجل تحقیق أھدافھا ، وللرضا جانب خاص وجانب عام 

تجاه الفرد نحو جوانب معینة من وظیفتھ مثل األجر أو فرص ویقصد بھ ا الجانب الخاص  -

  . الترقیة أو ظروف العمل أو زمالء العمل 

وبجمیع جوانبھا فقد یعبر الفرد عن وظیفتھ  ًالتجاه العام للوظیفة ٌكویقصد بھ اال الجانب العام  -

عن مھنتھم ولكن ھم العام ئ، وقد یعبر األفراد عن رضا"مھنتيبصفة عامة أناال أحب "بالقول 

الطریقة األولى : الطریقتین لقیاس الرضا المھني  إحدىویقوم الباحثون باختیار . فةألسباب مختل

تعتمد على قیاس الرضا الخاص بجانب معین من المھنة ، والطریقة الثانیة قیاس الرضا العام عن 

  . )79-78:  2000رزق اهللا ومحمود ، .( المھنة 

   Satisfactionتعریف الرضا 

الرضا ھو حالة السرور لدى  أّن )  Wolman 1973ولمان ( یرى المعجم السلوكي  

  .) 214:  1996المشعان ، . ( الكائن العضوي عندما یحقق ھدف میولھ الدافعیة السائدة 
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الرضا ھو تلك الحالة الشعوریة البسیطة التي تصاحب بلوغ غایة ما أو وصولھ إلى ھدف "       

معین یصف الحالة النھائیة من الشعور التي ترافق بلوغ النزوع إلى غایتھ المنشودة ، وتعقب 

  ) . 264: 1995زیادي وجودة ،" (إشباع الحاجات والرغبات لدى الفرد

حال الحس الشعوري البسیط الذي "  :الرضا بأنھ ) 1988قي ، كمال دسو(ویعرف         

:  2005حسن ، (  نقًالعن" .یصحب بلوغ أي ھدف وھو حالة مسرة تالیة للوصول إلى ھدف  

202 . (  

    Job Satisfactionتعریف الرضا المھني 

 خصصون في تعریفھا ، فقدُیعد مفھوم الرضا عن المھنة من المفاھیم التي اختلف المت 

 االنفعالیةالرضا المھني بأنھ مجموعة ردود األفعال )   Gruenberg 1994( برج عرف جرین

ویتبین من ھذا . التي ینتج عنھا سلوك نفسي معین ، إما أن یقرب العامل من عملھ أو یبعده عنھ 

، والذي یحدد اتجاھات الموظف  التعریف تركیزه على الجانب العاطفي والسلوك المرتبط بھ

  .)  2:  2008النصیر ، . ( نحو وظیفتھ 

الرضا المھني بأنھ درجة إشباع الفرد التي تجعلھ )  16: 2005عبدالسالم ، (ویعرف       

لطموحاتھ ورغباتھ ومیولھ المھنیة ومتناسبًا مع ما یریده  ًاراضیًا عن عملھ مقبًال علیھ ، ومحقق

  . یحصل علیھ في الواقع  الفرد من عملھ وما

بأنھ حب الفرد لعملھ أومھنتھ والحرص علیھا )  27:  2006عثمان ، (كما یعرفھ  

  . وقدرتھ على الخلق واإلبداع تجاه عملھ  واالجتماعیةبھدف إشباع حاجاتھ النفسیة 

  

على أنھ حالة وجدانیة سارة تنتج عن تقویم عمل الفرد أو  Locke (1976)فھ لوك ویعّر      

  . )  441 – 440:   1995،  1كشرود ، م. ( خبراتھ المھنیة 

الرضا المھني ھو الحالة الوجدانیة السارة المترتبة على تقویم الشخص لوظیفتھ 

  . )  61:  1996المغیدي ، . ( رة لھا لقیمة الوظیفة ومسّیباعتبارھا محققة 

الذي یصدر عن الفرد تجاه عملھ ، ویمثل مدى تقبلھ  االنفعاليعبارة عن رد الفعل  وھو

 .وغیر التنظیمیة،  والتنظیمیة  ،  الشخصیة: وارتباطھ بھذا العمل ، وھو یتأثر بعدة عوامل منھا 

  .)  12:  1999دربي ، (
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  مفھوم الرضا المھني للمعلم 

الحالة التي یصل فیھا المعلم إلى التكامل مع عملھ والتفاعل مع مھنتھ من  ویقصد بھ

العبد الجبار ، . ( خالل طموحھ المھني، ورغبتھ في التقدم والنمو وسعیھ إلى تحقیق أھدافھ 

2004  :3  (.  

یالحظ أن ھناك من یفسر الرضا عن العمل على أساس أنھ ظاھرة تتكون من عدد من 

صر التي بتوافرھا یتحقق الرضا عن العمل ، وبافتقارھا یتحقق عدم الرضا ، أي العوامل أو العنا

 - One( أن الرضا عن العمل من وجھة نظر ھؤالء یمثل ظاھرة أحادیة البعد                   

dimensional   ( بمعنى أن مسببات الرضا عن العمل ھي نفسھا مسببات عدم الرضا ، ألن ،

یتوقع الفرد قد یسبب الرضا عن العمل لدیھ ، وبالعكس قد یكون توافره أو توافر عنصر ما كما 

أما أولئك اآلخرون الذین یفسرون الرضا عن . بعده عن توقعاتھ سبب في عدم رضاه عن عملھ 

العمل على أساس الفصل بین عوامل الرضا وعوامل عدم الرضا فقد اعتبروا أن العوامل 

بینما العوامل المسببة لعدم الرضا ھي عوامل  ،بالعمل نفسھ رضا ھي عوامل ترتبط المحققة لل

  )  18:  1993أحمد وكمال ، ( . تسببھا الظروف المحیطة بالعمل ولیس العمل نفسھ 

 Zembylas & Papanastasiou, 230:  2004 )زیمبالس وبابانستاسیو، (ویعرف 

  ُ إلى عالقة المدرس بمھنتھ التعلیمیة وما توفره ھذه المھنة  ىیعزالرضا المھني للمعلم بأنھ

للمدرس من إشباعات سواًء على المستوى الشخصي أومستوى التوقعات ومنظور العمل في 

  .المستقبل 

  اتجاهإلى بأنھ یرجع ) : Song Hongying, 11 2007سنج ھوینج ، (ویعرفھ 

حول أوضاع عملھم ومھنتھم وبالنسبة إلدارة المدرسة ویؤثر في  ووجھة نظرھم المدرسین

  .التدریس وتفاؤلیة العمل والصحة النفسیة 

بأنھ مجموعة العوامل المرتبطة بمھنة التدریس وتسھم ) 258: 2009الرویشد ، (ویعرفھ

تقدیر  والراتب و فرص الترقیة: في تحدید درجة رضا المعلمین عن مھنتھم من قبیل 

  .إلى آخره...اآلخرین

   عوامل الرضا المھني 

من خالل اطالع الباحث على العدید من األدبیات الخاصة بالمجال یالحظ اتفاق معظم 

الباحثین فیما یتعلق بالعوامل المؤدیة إلى الرضا المھني والتي تنقسم إلى عوامل متعلقة بالجوانب 
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نطوي تل متعلقة بشخصیة الفرد نفسھ وما وعوام التنظیمیة وھي المرتبطة بالعمل في حد ذاتھ

  .عن عملھ رد من ناحیة رضاه أو عدم رضاه من انعكاسات قد تؤثر على شخصیة الف علیھ

وقد تختلف العوامل التي تسبب الرضا وعدم الرضا المھني من فترة إلى أخرى ومن  

أن ھذه العوامل ) 334- 333:  2001،  عبدا لغني( مجتمع آلخر ، ومن فرد آلخر ، ویرى 

  : تتمثل في 

  : وھذه المكونات تتمثل في  مكونات العمل 

عالقة الفرد بزمالئھ ومشرفیھ في العمل ، وأجره الذي یتقاضاه ، ومركزه في البناء اإلجتماعي  

ولعملھ ،  والتنظیمي للعمل وشروط وظروف العمل ، ووجھة نظره في الظروف المحیطة بھ

وتأسیسًا على ما سبق . وساعات العمل وقدرات الفرد واستعداداتھ وخبراتھ ومعارفھ عن العمل 

  :  یمكن تقسیم عوامل الرضا عن العمل إلى مجموعتین 

  . )العمل ( عوامل خاصة بالتنظیم  األولى

  .عوامل خاصة بالفرد العامل  الثانیة

    )العمل ( وامل الخاصة بالتنظیم الع – 1

  : وتتمثل ھذه العوامل فیما یلي 

  .والترقیات  ،نظام األجر ومشتمال تھ كالمكافآت ، والحوافز – 1

ومدى اھتمام المشرفین  ، اإلشراف ومدى إدراك العامل ووجھة نظره حول عدالة المشرفین – 2

  .لھم  مالھم وحمایتھبشؤون عّم

ھي متیسرة أم مقیدة إلجراءات العمل  اللوائح والنظم والقوانین المنظمة لسیر العمل وھل – 3

  .وتسلسلھ 

 اإلتصاالت وحجم  ، والحرارة ، والتھوئة، من حیث اإلضاءة  وشروطھا ظروف بیئة العمل – 4

والتثقیفیة والترویحیة ،  االجتماعیةومدى توفیر المزایا والخدمات أومسافتھ  المكانوحیز  ونوعھا

  .وساعات العمل 

تصمیم مناخ العمل وھل یؤدي إلى المرونة والتكامل واألھمیة والتنوع أم یسوده نظام  – 5

  . الجمود 
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    )  عوامل شخصیة ( الخاصة بالفرد العوامل : ثانیًا 

ھناك عدة عوامل محددة ترتبط باألفراد أنفسھم ولھا تأثیر على درجة رضائھم عن العمل        

  : من ھذه العوامل ما یلي 

إن العالقة بین نوع الفرد ذكرأوأنثى وبین رضاه عن العمل لیست عالقة ثابتة وإنما   النوع  – 1

تعتمد على درجة التمییز بین كال النوعین ، ففي كثیر من األحیان یقارن أداء المرأة وخبرتھا 

ة والتصورات السائدة على أن الرجل أفضل أداء من المرأ االجتماعیةبالرجل على أساس القیم 

  .العاملة ولیس على أساس الخبرة واألداء الفعلي 

أن  )Manon & Papanastasiou 2002 وزیمبالس مینون وبابانستاسیو(فقد بینت دراسة   

أن ) 2004،  مورقن وأوالري(نت دراسة بّی  بینما،  من اإلناث الذكور على األرجح أكثر رضا

  .النوع لم یكن لدیھ عالقة بالرضا المھني للمعلم 

لى الرجال من حیث تشیر معظم البحوث في ھذا الموضوع إلى أن النساء یتفوقن عو

فردًا وجد  635ففي إحدى الدراسات الخاصة بالموظفین والموظفات شملت  ، الرضا عن العمل

من النساء ال یرضون عن العمل وھذا على الرغم من أن النساء %  35من الرجال و %  55أن 

من حیث المنافسة واألجور ، ومن الممكن أن یرجع ذلك إلى أن قد یواجھن تعصبًا ضدھن 

  . )  48 – 47:  2006دویدار ، . ( مطامع النساء وحاجاتھن المالیة أقل من الرجال 

فإنھ یتماشى مع ھذه النتیجة ألن الرجال تقع على عاتقھم مسؤولیات عدیدة وفي رأي الباحث       

  .المرتفع  المردود الماديتتطلب منھم التطلع إلى المھن ذات 

فراد بصورة عامة توجد عالقة إیجابیة بین العمر والرضا عن العمل ، إذ أن األ  العمر  – 2

أكثر رضا عن عملھم من األفراد العاملین األصغر سنًا، وھذا یرجع  نالعاملین األكبر سنًا یكونو

عباس .   (األفراد األصغر سنًا  كون أن األفراد األكبر سنًا قد أصبحوا أكثر تكیفًا لعملھم من

زونقشان ، (دراسة  االفتراضفقد بّینت صحة ھذا ) .  181 – 180:  2007وعلي، 

1999Zhongshan, ( بأن كل بعد من أبعاد الرضا المھني للمعلم یزید بشكل طردي مع الزیادة

 ,Reese, Gohnson,2001ریس وجانسون وكامبل     (بینما أوضحت دراسة .في العمر 

Campbell ( بأن العمر لم یكن لھ تأثیر ذو داللة إحصائیة على الرضا المھني.  

تشیر إلى أن الرضا المھني )    Gobson and Kleine( ن نتائج بعض الدراسات إ 

ن األفراد األكثر استیاء عن عملھم ھم فإوبالتالي . بالنسبة للرجال السیما الكلي یزداد مع العمر ، 
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. على وشك التقاعد  ھم الذین سنًا األكبر ھم  وأن األفراد األكثر رضا ، الرجال األقل سنًا

فقد أشار في ھذا . فالعالقة بین الرضا عن مظھر من مظاھر الوظیفة والعمر لیست متماثلة 

، عن العمل واإلشراف ، وظروف العملبأن الرضا  ) (Hunt and Squiالشأن كل من 

العمر في عینة تتكون من الرجال ، لكن العالقة الوحیدة الدالة وزمالء العمل یزداد مع ازدیاد 

وكانت العالقة سالبة بین الرضا . والموجبة بالنسبة للنساء كانت فقط بین الرضا المھني والعمل 

عن فرص الترقیة والعمل بالنسبة للذكور واإلناث على حد سواء وال توجد ھناك عالقة بین 

 كشرود،  (.سبة للرجال ، بینما ھناك عالقة سلبیة بالنسبة للنساء الرضا عن الراتب والعمر بالن

  .)   471 – 470:  1995،  1م

بیَنت كثیر من الدراسات أن الرضا عن العمل یكون عالیًا في   المدة المنقضیة في العمل  – 3

أخرى كلما  البدایة ، ثم ینقص بالتدریج من السنة الخامسة إلى الثامنة ، ثم یبدأ في اإلرتفاع مرة

. ازدادت المدة التي أمضاھا الفرد في العمل وترتفع الروح المعنویة بعد عشرین سنة 

  )  .  55:  1999، بوعروش(

فقد . ن أھمیة ھذه العوامل بالنسبة للعاملین تختلف من مجتمع آلخر فإوعلى العموم 

یزداد تأثیر عامل دون اآلخر على الرضا عن العمل في مجتمع ، بینما العامل اآلخر یكون لھ 

  .تأثیر على الرضا أكثر في مجتمع آخر 

والبحوث عن بأنھ بّینت نتائج الدراسات ) 169: 2008حسن ومحمود ، (ویرى كل من       

 10-5س لھم معلمون ذوي سنوات خبرة یتراوح عددھا من جودة مستوى أداء الطالب الذین یدّر

سنوات ،كما أوضحت نتائج الدراسات ،أنھ كلما زادت خبرة المعلمین عن ذلك یقل مستوى أداء 

 كما.عامًا في التدریس 20وبصفة خاصة كلما زادت خبرة المعلمین عن , طالبھم بصفة عامة 

لم یكن  بأنھ )2008Demirel Erdamarدیمیرال وإردمار، (أوضحت نتائج دراسة كل من 

  . ھناك تأثیر إیجابي لمتغیر عدد سنوات الخدمة في الرضا المھني للمعلم

ى وھي العوامل المؤدیة إل)  83: 2000رزق اهللا ومحمود ، ( وھناك عوامل أخرى ذكرھا        

  :   يالرضا المھني وتتمثل فیما یأت

وھو العمل الذي یختبر قدرة ومقدرة الفرد ویسمح لھ بإظھار    العمل الذي یتحدى العقل – 1

ویدرك الفرد ھذا العمل على . وبصفة عامة یفَضل الفرد العمل الذي یوضح أھمیتھ كفرد . تفوقھ 

والعمل الھام ال یعني العمل الشدید . ائھیمده بالتغذیة المرتدة عن أد أنھ ھام ، كذلك العمل الذي
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الصعوبة ، فاألخیر قد یؤدي إلى الفشل وبالتالي تقلیل الرضا ، باإلضافة إلى أن بعض العاملین 

  .یفضلون األعمال السھلة الروتینیة التي ال تمثل تحدیًا إلمكانیاتھم 

فیفضل البعض األعمال . تختلف أھمیة الرواتب باختالف األفراد  األجور والمرتبات العالیة  – 2

السھلة قلیلة المسؤلیة مع أجر أقل ، بینما یفضل البعض اآلخر العمل ساعات إضافیة من أجل 

  .الحصول على األجر اإلضافي 

ن أحد العوامل الھامة في عدم اإلقبال على مھنة التدریس ھي مرتبات المعلمین إ كما      

الي فھي من عوامل نقص إعداد المعلمین الذین بمقارنتھا بأجور أصحاب المھن األخرى وبالت

  ) .94: 1987بسیوني ، ( .یلتحقون بھذه المھنة 

أن من اإلستراتیجیات التي تزید من )   2007Fuming & Jilingفمنج وجییانق ، (ویذكر     

رضا المدرس المھني زیادة المرتبات والمكافآت وتحسین ظروف العمل ، وخفض ضغط 

بھذه المتغیرات نستطیع أن نثیر حماس  االھتمامبالمدرسین الجدد ، وعند  تمامواالھ االمتحانات

  .، وبالتالي یزید مستوى الرضا المھني للمدرسین  االبتدائیةوتفاؤلیة مدرسي المرحلة 

یؤدي العمل الذي یتیح لشاغلھ فرص الترقي إلى الشعور بالرضا المھني ، وذلك  الترقیة  – 3

المساواة ، مع مراعاة وجود اختالفات بین اإلدارة فیما یتعلق بإدراكھم لعدالة بناًء على نظریة 

وتتصف الكثیر من . الترقیة ، فالبعض یراھا في األقدمیة والبعض اآلخر یراھا في كفاءة األداء 

ومع ذلك .  االستواءبعد أن مال الھرم التنظیمي إلى  ، المنظمات الحدیثة بقلة فرص الترقي اآلن

رزق اهللا ومحمود ، (  بین العاملین مما قد یؤدي إلى الرضا المھني االحتكاكادت فرص فقد ز

2000 :83 ( .  

    دد األفراد الذین یعولھم الموظف ع) 4(

السبب في تبرمھ  من الممكن أن الضغط الذي یعانیھ الموظف ألعبائھ المالیة الثقیلة ھو

بین الموظفین الذین یعولون أعدادًا  ه عنھ ، وظھر أن الفرق في الرضابالعمل وعدم رضا

  ) . 48:  2006دویدار ، . ( مختلفة من األفراد كان ضئیًال 

   عوامل موجودة في العمل 

ولقد أوضحت دراسات . یعتبر أھم عامل موجود في العمل ھو نمط العمل نفسھ نوع العمل       

عدیدة أن العمل المتنوع یؤدي إلى شيء من الرضا أكثر مما یؤدي إلیھ العمل الرتیب أو 

ومن الصعوبة أن نفصل بین % . 100إلى % 0الروتیني وتتفاوت درجة الرضا عن العمل من 
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ر والمكانة ، حیث أنھا جمیعًا تسیر مع بعضھا، ولكن أحد ھذه أھمیة نمط العمل والمھارة واألج

المتغیرات أو أكثر من متغیر واحد من الممكن أن یفسر نتائج دراستین تمتا في ھذا الموضوع 

  : وھما

   نوع العمل  –أ 

، ظھر أن )   S. T. Paul" (سانت بول"ففي دراسة لعینة من األفراد العاملین في 

السیارات العامة كانوا أقل األفراد رضًا عن عملھم بینما كان الموظفون أكثر األفراد  يیكانیمیك

شخص تقریبًا من سبع مھن مختلفة ، وكانت األھداف المھنیة  100ولقد تمت مقابلة . رضًا 

والعمال الكتابیون  ، ورجال اإلطفاء ، لھؤالء غیر واقعیة ، فكان العاملون على السیارات العامة

یطمحون إلى األعمال المھنیة واإلداریة على الرغم من عدم معرفتھم بالتحدید للعمل          

  . الذي یلتحقون بھ لو سنحت لھم فرصة التغییر 

    المھارة المطلوبة  –ب 

 حیثما توجد المھارة بدرجة كبیرة، ، فإنھا تمیل إلى أن (أنھ   إحدى الدراساتلقد بیّنت  

فالرضا عن ظروف العمل أو األجور یصبح ذا صفة .  )تصبح المصدر األول لرضا العامل 

  ) . 50 - 49: 2006دویدار ، (.غالبة فقط حینما ینقص الرضا عن المھارة إلى درجة محسوسة

وھناك من ذكر بعض العوامل التي تؤدي إلى تحقیق الرضا المھني ، ومن ضمن ھذه 

  : العوامل 

أي أن الرضا عن العمل یتحقق من التقارب بین النواتج التي یرغب الفرد في : التباعد – 1

  .تحقیقھا ، وتلك التي یحصل علیھا فعًال في مجال العمل 

  .أي شعور الفرد بالعدالة عندما یحصل على ما یعتقد أنھ یستحقھ من العمل : العدالة – 2

على مدى شعوره بالرضا عن  فقد تؤثر شخصیة الفرد: الوضع الشخصي المسبق للفرد  – 3

العمل ، فبالرغم من إمكانیة التأثیر على مستوى الرضا من خالل تغییر بیئة العمل ، إال أن 

الموقف الشخصي المسبق للفرد قد یؤثر على مستوى شعوره بالرضا بالرغم من التغیرات 

  .)  173 -172:  2004حسن ، . ( اإلیجابیة في بیئة العمل 

 Motivation inفي كتابھ الدوافع في منظمات العمل  Lawler 1973واقترح لولیر

organization  ة التي تحدد الرضا نموذجًا للرضا المھني ، حیث یفترض بأن العملیات النفسی
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  ) 1( شكل 

  ) 226:  1996المشعان ، ( في عوامل الرضا المهني نقالً عن   Lawlerنموذج لولير 

ھي تقریبًا واحدة وذات عالقة بثالثة أبعاد بالنسبة للعمل المھني ، وھذه األبعاد المھني للفرد 

  : والعوامل الثالثة تتدرج من 

  .   Payالراتب  – 1 

  .   Supervisionاإلشراف  – 2

والنموذج الذي افترضھ   Satisfaction with the work it selfالرضا مع العمل نفسھ  – 3

  :ا المھني عبارة عن محصلة والفرق ما بین أن الرض على لولیر ینص

: 1996المشعان ، . ( عًال ما یحققھ الفرد ف –ب  .شعور الفرد تجاه ما ینبغي أن یحصل علیھ  –أ 

225 ( .  
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     ) دینامیات عملیة الرضا ( الرضا كیف یحدث 

في أعمالھم العتقادھم أن األداء  ایصلوا إلى أھداف معینة ، وینشطو یعمل الناس لكي      

سیحقق لھم ھذه األھداف ، ومن ثم فإن بلوغھم إیاھا سیجعلھم أكثر رضا عما ھم علیھ،  أي أن 

حین ننظر للرضا كنتیجة للكشف عن الكیفیة التي یتحقق بھا والعوامل . األداء سیؤدي للرضا 

نتظم في نسق من التفاعالت یتم سنجد أن تلك العوامل ت ، لة عن حدوثھوالتي تسبقھ وتعد مسؤ

  :  على النحو التالي 

    ت الحاجا –أ 

  .لكل فرد حاجات یرید أن یسعى إلى إشباعھا ، ویعد العمل أكثر مصادر ھذا اإلشباع إتاحة 

   الدافعیة  –ب 

تولد الحاجات قدرًا من الدافعیة یحث الفرد على التوجھ نحو المصادر المتوقع إشباع تلك 

  .خاللھا الحاجات من 

  األداء  -جـ 

اعتقادًا منھ أن ھذا األداء وسیلة  –وبوجھ خاص في عملھ  –تتحول الدافعیة إلى أداء نشط للفرد  

  .إلشباع تلك الحاجات 

    اإلشباع  –د 

  .یؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد 

  الرضا  -ھـ 

عملھ یجعلھ راضیًا عن العمل باعتباره إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء الكفء في 

  :  العملیة  الشكل التالي تلك حى من خاللھا إشباع حاجاتھ ، ویوضالوسیلة التي تسن

  ) 2( كل ش

          ) 223: ت  –فرج ، ب (    . دینامیات عملیة الرضا

  

  

 

 

 

 رضا إشباع أداء دافعیة حاجات

 عائد
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، وأن إشباعھاإلى أن الحاجات تولد قدرًا من الدافعیة لدى الفرد لمحاولة )  2(  یشیر الشكل       

توقعات الفرد حول أفضل السبل وأكثرھا احتماًال إلشباع حاجاتھ یحدد األسلوب الذي سیمارسھ 

الرئیسي إلشباع أو یلجأ إلیھ ، ومن ثم فإن توقع الفرد أن األداء الكفء في العمل بمثابة السبیل 

تلك الحاجات سیحثھ على تحسین أدائھ حتى یتحقق ذلك اإلشباع،  وحینئذ یصل الفرد إلى مرحلة 

                            .لة التي تحققت من خاللھا غایاتھالرضا الذي سیمتد لیشمل العمل باعتباره الوسی

  .)  223 – 222: ت  –ب   ،فرج(

بأن ھناك من یربط بین مفھوم ) 17: 1993أحمد وكمال ، ( كل من وفي ھذا الصدد یوضح       

باعتبار أن إشباع ھذه )  Maslow( الرضا عن العمل والتنظیم الھرمي للحاجات عند ماسلو 

 –الحاجة إلى األمن  –الحاجات الفسیولوجیة ( الحاجات یؤدي إلى تحقیق الرضا لدى الفرد 

الحاجة إلى إثبات  – واالحترامالحاجة إلى التقدیر  – قة الصداقة والعال  االنتماءالحاجة إلى 

، كما یربط البعض اآلخر بین مفھوم الرضا عن العمل والدوافع أو الحوافز ، فیرى أن ) الذات 

 االنفعاالتشعور الفرد بالقناعة لقدرتھ على إشباع حاجاتھ ورغباتھ المختلفة نتیجة التفاعل بین 

الرضا عن العمل  دیعالبیئة المحیطة بھ ، ومن ثمُ نیات المتوافرة في مع اإلمكا –كدوافع للعمل  –

والدوافع أو الحوافز في نظر ھؤالء متداخلة األبعاد لتعلقھا جمیعًا بمشاعر الفرد ومیولھ 

الوقت  وحوافزه ھي نفسھا المفسرة في ومن ثم فإن النظریات المفسرة لدوافع الفرد، وتوقعاتھ

  .     لرضاه عن عملھ نفسھ 

        ُ ینظر إلى تفاعلھ الكامل مع وفي نظر الباحث فإنھ لكي یوصف الفرد بأداء وظیفي عاٍل

العمل، وحسن مبادرتھ، وغیرتھ على سمعة المؤسسة التي یعمل بھا ، وحرصھ على نجاحھا، 

ات المادیة مع زمالئھ ورؤسائھ ومرؤوسیھ، وصیانتھ للتجھیز االجتماعیةوتحسین العالقات 

ن ھذا الفرد یتمتع بالرضا إ : للمؤسسة، فإذا كان األداء المھني جیدًا على النحو المذكور قیل

  . المھني 

   نظریات الرضا المھني 

حیاة اإلنسان ، وبمرور  فيجزءًا ھامًا ومعلومًا ومحسوسًا یمكن القول بأن العمل یمثل         

والقیم والمعتقدات  واالتجاھاتون ویشكل كل فرد مجموعة من اآلراء الوقت داخل ھذا العمل یّك

یتشكل رضا الفرد أو عدم  واالتجاھاتوالمشاعر حول ھذا العمل ، وفي ضوء ھذه المشاعر 

الرضا نحو عملھ ، وبناًء على ھذا الرضا یمیل األفراد إلى أن یتصرفوا سلوكیًا ناحیة عملھم ، 

  .)  321:  2001عبد الغني ، . ( اتھم بشكل معین یظھر في مجمل تصرف
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والواقع أن رضا الفرد عن عملھ أو عدم رضائھ ھو بطبیعة الحال عبارة عن شعور داخلي       

ذلك ألن درجتھ وطریقة التعبیر عنھ تختلف من فرد . في نفس الفرد وأنھ من الصعب جدًا وصفھ

روف التي یعمل فیھا داخل المؤسسة آلخر بل بالنسبة إلى نفس الفرد قد تختلف درجتھ حسب الظ

أو ظروف حیاتھ الخاصة ، ولیس كافیًا أن یكون الفرد على درجة كبیرة من العلم والمھارة لیقوم 

  .)   453 – 452:  1995، 1كشرود ، م( بأداء عملھ على أتم وجھ 

وھي ) ھني الرضا الم(وھناك العدید من النظریات التي تناولت ھذا الموضوع والمتمثل في       

  : نھا تساعدنا على فھم الرضا المھني، ومن ھذه النظریات مایليإذات أھمیة كبیرة حیث 

 Factors  Theory  Two –   العاملین  نظریة – 1

لدراسة الرضا   1974محاسب ومھندس سنة 200على  في الدراسة التي أجراھا ھرزبرج      

عن العمل كان یطلب من كل منھم أن یتذكروا األوقات التي كان یسیطر علیھ فیھا إحساس 

بالرضا أو عدم الرضا عن العمل ، وما األسباب وراء ذلك ؟ وقد خرج  ھرزبرج  من نتائج 

ومضمون .  Two – Factors Theory)    العاملین  نظریة(  المسماةالدراسة بنظریتھ 

أن مجموعة العوامل التي تسبب الرضا عن العمل مستقلة عن األسباب التي تؤدي إلى : النظریة 

 إلى الظروف المحیطة بالعمل ) مجموعة عدم الرضا (عدم الرضا وترجع المجموعة الثانیة 

وقد أطلق على ھذه ) ظروف العمل ، األجر ، األمن ، نوع اإلشراف ، العالقة باآلخرین (

أما المجموعة األولى من   Hygiene or Maintenanceالعوامل الوقائیة : ( العوامل اسم 

طبیعة العمل ، اإلنجاز في العمل ، ( فترجع إلى مضمون العمل ذاتھ ) عوامل الرضا ( العوامل 

مجموعة العوامل : وقد أطلق على ھذه العوامل اسم ) ، فرص النمو والشھرة  فرص الترقیة

  . مكونات النظریة )  3( ، ویبین الشكل  Motivatorsالدافعة 

العوامل الدافعة أو : ن مجموعة من العوامل تسمى عًا لھذه النظریة فإن الرضا ینتج طبق       

ویوضح ھذا . العوامل الوقائیة : أخرى تسمى المحفزة أما عدم الرضا فإنھ ینتج من مجموعة 

إسماعیل علي ، ترجمة رفاعي محمد رفاعي ، جرینبرج وبارون. ( الشكل بعض تلك العوامل 

  ) 209 – 208:  2004،  بسیوني

وبناًء على ھذه النظریة فإن اإلدارة تصبح مطالبة بالتعامل مع ھذین النمطین من العوامل ،  "    

ا بما یتفق مع استمرار الموظفین وبقائھم في العمل ، وبما یضمن دافعیتھم ورضاھم عن موتنمیتھ

  . ) 15:  2006محمد ، (   نقًالعن"  .العمل 
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  عدم توفر عنصر ھذه المجموعة ، )  Hygiene( عوامل عدم الرضا 

  .یسبب االستیاء من العمل ولكن توافرھا ال یزید رضا الفرد عن عملھ 

  

  

  

  

  

  

  توفر عناصر ھذه المجموعة )   Motivators( عوامل الرضا 

  یجعل الفرد أكثر رضا عن عملھ ولكن عدم توافرھا لن یجعل الفرد

  .مستاء من عملھ  

  ) 3( شكل 

  نظریة مجموعة العوامل

  ) 209:  2004 ترجمة رفاعي محمد رفاعي ،إسماعیل علي بسیوني ،جرینبرج وبارون ،( 

  

   Maslow's Needs Theory: نظریة الحاجات لماسلو  – 2 

أن الناس في موقع العمل یحفزون على األداء  Maslowتفترض نظریة الحاجات لماسلو       

نتیجة الرغبة في إشباع مجموعة من الحاجات الداخلیة حیث قام بترتیبھا في مدرج ھرمي حسب 

  :  درجة إشباعھا مقسمة إلى خمسة مستویات حسب أھمیتھا وھي 

  .الجوع والعطش والراحة : وتتمثل في حاجات : الحاجات الفسیولوجیة – 1

  .األمن والحمایة : حاجات األمن واألمان  – 2

  العوامل الوقائیة

  نوع اإلشراف - 

  األجر - 

  سیاسات المؤسسة - 

  األحوال المادیة للعمل - 

  العالقة باآلخرین - 

 األمن في العمل - 

  العوامل الدافعة 

  فرص الترقیة  -

  الفرصة للنمو الشخصي والتقدم  -

  الشھرة  -

  المسؤولیة -

 اإلنجاز  -
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والقبول  واالنتباه واالنتماءالحب : وتتمثل في الحاجات التالیة:  االجتماعیةالحاجات  – 3

  .والصداقة 

  .تقدیر الذات  والتقدیر من اآلخرین : وتتمثل في حاجات: حاجات التقدیر – 4

  .وتتمثل في االستقالل الذاتي :  االستقاللیةحاجات  -5

:  2006محمد ، ( . وھي أن یصبح المرء قادرًا على أن یكون الئقًا : حاجات تحقیق الذات  -6

14 . (  

من أھم النظریات في مجال الدوافع  دمؤسس ھذه النظریة التي تعاسلو ویعتبر أبراھام م      

ف الدوافع بأنھا نابعة من داخل لدراسة المنظمة للدوافع ، كما عّرنقطة البدایة ل دوتع ، اإلنسانیة

الفرد وال یمكن فرضھا من الخارج ، فھو یرى أن الدافعیة تتحول من كونھا مبنیة على بواعث 

للدافعیة ، لتستند على بواعث داخلیة توجھ  Mayoومایو   Talyorخارجیة حسب مفھوم تایلور 

وذلك حسب مفھوم اإلنسان المحقق لذاتھ ، ونظریة ماسلو من النظریات التي لھا  سلوك الفرد ،

  :   كما یلي  االفتراضاتالسبق في ذكر تنوع الحاجات ، ولقد بنى ماسلو نظریتھ على عدد من 

ن للبیئة إمنھ ، كما  ءًاإن الدافع یحرك ذلك الكل ولیس جزن الفرد كل متكامل ، ومن ثم فإ – 1

  . لفرد دورًا ھامًا في تشكیل سلوكھ المحیطة با

  .ن األفراد متماثلون في الغایات واألھداف التي یسعون إلى إشباعھا إ – 2

حسب نظریة  - الدافعیة ھي عملیة مستمرة ومتصلة وال تتوقف أبدًا ، وأن حاجات الفرد  – 3

حاجة ظھرت تتسلسل وفقًا ألھمیتھا ، فكلما أشبعت  ، منتظمة في شكل تتابع ھرمي -ماسلو

  . الحاجة التي تلیھا 

عند إشباع الحاجة فإن قوتھا وشدتھا في السلوك تنخفض ، وھذا یعني أن الحاجة المشبعة ال  – 4

تزان في داخل إلى حالة من التوتر وعدم اال تعتبر دافعًا للسلوك ، وأن الحاجة غیر المشبعة تؤدي

. تھ إلى حالة التوازن الداخلي تر وإعادالفرد ، وتدفعھ للتصرف بشكل معین لتخفیض حالة التو

  .) 38 – 37:  1993كوالتشي ، (
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وعندما یفشل الفرد في جمیع محاوالتھ الخاصة بإشباع حاجاتھ وتحقیق أھدافھ فإنھ قد یلجأ       

.                 والمسالك البناءة لحل مشاكلھ  االتجاھاتتباعھ ابعض الوسائل الدفاعیة بدًال من  استخدام إلى

التي تحقق الحمایة لھؤالء ل الدفاعیة ، بطریقة أو بأخرى ، وكثیرًا ما یستخدم األفراد الوسائ

من عامةً  ًااألفراد عند محاوالتھم مواجھة الواقع الذي یعیشون فیھ ، وعمومًا فإن ھناك أنماط

م لحاجاتھم ومن یلجأ األفراد إلى استخدامھا في حالة عدم إشباعھالتي كثیرًا ما السلوك الدفاعي ، 

  : أھمھا ما یلي 

 ،االنسحابإن إحدى الطرق التي تمكن األفراد من تجنب حقیقة واقعة تتمثل في    االنسحاب – 1

أو تجنب تلك المواقف التي تسبب حدوث الكبت ، وعلى سبیل المثال فإن األفراد الذین ال 

باع حاجاتھم عن طریق وظائفھم ، قد ینسحبون من ھذه الوظائف ، وقد یأخذ یتمكنون من إش

   : اًال متعددة نذكر منھا ما یلي أشك االنسحاب

  . التأخیر المتكرر عن مواعید العمل  -أ

  .الغیاب المتكرر عن العمل  -ب

  ) .ترك الوظیفة ( الخروج المادي من العمل   -ج

قد یشعر العامل بالكبت نتیجة لفشلھ في بعض المجاالت ثم یقوم بتعویض ذلك  التعویض  – 2

فقد یلمس رئیس العمل أنھ ذو شخصیة غیر محبوبة بین . عن طریق النجاح في جانب آخر 
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العاملین ، ثم یقوم بتعویض ذلك عن طریق إیجاد نوع من العالقات اإلنسانیة بینھ وبین العاملین 

  ) . 327 - 325:  2001عبدالغني، . ( معھ 

ویحدث ھذا من خالل محاولة الفرد بعد فشلھ أو تعرضھ إلى اإلحباط أن یقنع   التبریر  – 3

اآلخرین بالسبب الحقیقي لذلك ، أو محاولة تبریر ما حدث من وجھة نظره ، فقد یبرر أحد 

 ). 279:  2001إدریس،. ( األفراد انخفاض األداء بسبب اللوائح واإلجراءات التي یستخدمھا 

    لھذه النظریة نذكرھا فیما یلي  االنتقاداتولقد وجھ العدید من 

بالرغم من وجود حاجات متنوعة لألفراد ، إال أنھ لیس بالضرورة أن یكون إدراك الحاجات  – 1

  .وتسلسلھا الھرمي وأھمیتھا واحدة بالنسبة لھم جمیعًا 

من الحاجة الدنیا إلى الحاجة األعلى منھا مباشرة ، وبنفس الترتیب  االنتقاللیس بالضرورة  – 2

  .الھرمي الذي اقترحھ ماسلو 

یمكن إشباع حاجتین في نفس الوقت ، مثًال النقود قد تشبع بعض الحاجات الفسیولوجیة لدى  – 3

  .ي المرموق وتحقق لھ الضمان واألمن الوظیف االجتماعيالفرد ، وكذلك قد تعني لھ المركز 

كوالتشي ، . ( لم یأخذ ماسلو عامل الزمن وأثره على تغییر ترتیب الحاجات لدى الفرد  – 4

1993  :38  (.  

مع ماسلو حیث ذكر األول أن الحاجات العلیا یمكن أن تكون دافعًا في نفس ) ھیرزبرج ( اختلف 

ماسلو الذي اعتبر الوقت الذي تكون فیھ إحدى الحاجات الدنیا لم تشبع بعد ، وھذا عكس نظریة 

  .التسلسل الھرمي ھو األساس في إشباع الحاجات 

  نظریة العدالة  – 3

          وتعني أن یحصل الفرد على المعاملة نفسھا التي یحظى بھا زمیلھ في العمل           

  ) . 3:  2008النصیر ، (

نظریة عدالة العائد في تفسیرھا للرضا المھني أن الفرد یحاول الحصول على العائد تفترض       

أثناء قیامھ بعمل ما ، ویتوقف رضاه على مدى اتفاق العائد الذي یحصل علیھ من عملھ مع ما 

بین الفارق العادل والعائد الفعلي من جھة ،  ًاعكسی ًایعتقد أنھ یستحقھ ، لذا فإن ھناك ارتباط

حیث ) آدمز ( عن العمل من جھة أخرى ، ومن أشھر الذین بحثوا في نظریة العدالة   والرضا

قدم تفسیرًا للرضا عن العمل وأسبابھ ، فاعتبر العالقة بین الفرد والمنظمة عالقة متبادلة یقدم 
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الفرد العامل فیھا جھوده وخبرتھ مقابل حصولھ على عوائد مثل األجر والترقیات والتأمینات 

) معدل عوائده إلى ما یقدمھ للمؤسسة ( من المنظمة ، فیجري الفرد عملیة موازنة بین  وغیرھا

فإذا ما تساوى المعدالن ، شعر الفرد عندھا بالرضا عن ) عوائد اآلخرین إلى ما یقدمونھ ( مع 

العمل ، وإذا حصل أي اختالل بینھما من وجھة نظره ، فإنھ یشعر بالغبن ، مما یؤثر على أدائھ 

   ) .686: 2007خلیل وشریر ، (  .غیبھ عن العمل أو تركھ وت

النتائج التي ( والعوائد ) ما یبذل من مجھود ( بمعنى آخر إیجاد التوازن بین المدخالت و         

، فإذا تحقق ھذا التوازن ، فإنھ یؤدي إلى حالة من الشعور بالرضا لدى ) یحققھا العامل من العمل 

أى العاملون عدم وجود التوازن بین الجھد المبذول والعائد منھ ، فإن ذلك العاملین ، أما إذا ر

  . ) 230:  1996المشعان ، ( یخلق حالة الشعور بعدم الرضا 

    Value Theory نظریة القیمة  – 4

عدمھ عن  على أن الرضا المھني للفرد أوLocke تقوم نظریة القیمة التي طورھا لوك       

یریده الفرد ویقوم  التعارض المدرك بین ما المھنیة یعكس حكمًا ثنائي القیمة ھوبعض الجوانب 

عبارة عن مجموعة كل ھذه المظاھر المتعلقة بالرضا المھني  بھ ، فالرضا المھني الكلي للفرد ھو

ھر لذلك الفرد ، المعادلة التالیة توضح التعبیر الرمزي عن نظریة ظلك المفي أھمیة ذ ًامضروب

  . القیمة

  ھر بالنسبة للفردظأھمیة الم× اھر ظمجموع الم= رضا كلي

  التعبیر الرمزي عن نظریة القیمة

  )102: 2006رسالن ،  (  

 رٍضغیر ُم العمل یكون مرضیًا أو اھرمظمن  ھر معیٍنظمن تحدید إف) للوك (  وبالنسبة       

بین Discrepancy  التعارض أو Congruence للتطابق  لألفراد یعتمد على إدراك الفرد

ى ذلك یرى لوك الرضا المھني على رغباتھ والمحصالت التي یجنیھا من وراء العمل ، وبناًء عل

محققة لقیم الوظیفة ،  حالة عاطفیة سارة ناتجة عن إدراك الفرد لمھنتھ على أنھا مشبعة أو"نھأ

  . )102:  2006رسالن ،( "على شرط أن تكون ھذه القیم متطابقة مع حاجات الفرد

: 2004 ترجمة رفاعي محمد رفاعي ، إسماعیل علي بسیوني ،جرینبرج وبارون ، (ویرى       

تأكید نتائج بعض البحوث الحدیثة فروض ھذه النظریة ففي الدراسة التي أجریت على ) 210

حریة :(  مجموعات مختلفة من العاملین لدراسة مدى رضاھم من بعض نواحي العمل مثل
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وتم سؤالھم عن القدر الذي ) ، فرص التعلم ،فرص الترقیة ،مستوى األجر التصرف في العمل

ینتجھ العمل فعًال بالنسبة للنواحي السابقة والقدر الذي یرغبون فیھ ، ودرجة أھمیة كل عنصر 

بالنسبة للعناصر ذات األھمیة العالیة للفرد كلما كان الفرق كبیرًا بین مقدار : بالنسبة لھم أتضح 

سبة للعناصر ذات األھمیة ن، وبال ًافیھ وما یحصلون علیھ كان عدم الرضا مرتفعیرغبون  ما

  .المنخفضة لم یؤثر الفرق كثیرًا على مستوى الرضا عن العمل 

    Expectancy Theory  نظریة التوقع  – 5

 االفتراض، وتقوم على )   Victor , Vroom, 1964( ومن أنصارھا فیكتور وفروم        

  . طریقًا ما للعمل ، ألنھ یتوقع نتائج أو عوائد معینة منھ فردیختار ال: التالي

  : ھو  Vroomومفتاح المتغیرات في نموذج فروم 

ویقیس شعور األفراد تجاه العائد الشخصي ، أو یعني قوة رغبة شخص ما في :   التكافـؤ –أ 

  .حدوث نتیجة معینة 

فإذا .. أعمال معینة ، ویكون العائد إیجابیا أو سلبیًا في التكافؤوھو نتاج ):  الناتج ( العائد  –ب 

  ،أما إذا كان العائد سلبیًا.. كان العائد المعطي إیجابیا ، فھذا یعني أن الفرد یرغب في انجاز عملھ 

           ،المشعان(. وھذا یعني أن أحد األفراد ال یرغب في الحصول علیھ.. فسیعطي تكافؤًا سلبیًا 

1996  :230  . (  

ومن ثم فقد فسر الرضا المھني على أساس أن عملیة الرضا أو عدم الرضا تحدث نتیجة للمقارنة التي "         

یجریھا الفرد بین ما كان یتوقعھ من عوائد السلوك الذي یتبعھ وبین المنفعة الشخصیة التي یحققھا بالفعل ، ومن ثم 

ختلفة الختیار نشاط معین یحقق العائد المتوقع بحیث فإن ھذه المقارنة تؤدي بالفرد إلى المفاضلة بین عدة بدائل م

: 2007خلیل وشریر،". (تتطابق مع المنفعة التي یجنیھا بالفعل وھذه المنفعة تضم الجانبین المادي والمعنوي معًا

686  .(  

    Achievement theory نظریة اإلنجاز  – 6

 ًةناك ثالثة دوافع أو حاجات رئیسھ أن  David McClellandلقد اقترح دافید ماكلیالند        

  :في المواقف المختلفة داخل العمل وھي 

  الحاجة إلى اإلنجاز: أوًال -

أو الدافع للنجاح في أداء العمل ، بمعنى أن یكون الفرد مدفوعًا بالرغبة  االمتیازوھي الرغبة في 

  ) . 225-224: ت  –وسلطان ، ب  الحناوي.( في التفوق والنجاح في إتمام أي عمل یقوم بھ 
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    االنتماءالحاجة إلى : ثانیًا -

، یجدون في المنظمة فرصة لتكوین عالقات صداقة ،  االنتماءفاألفراد الذین لدیھم حاجات 

  . وزمالة 

بأن األفراد العاملین الذین لدیھم أداء عاٍل یرغبون في أن یتمیزوا عن )  كلیالندام( ووجد        

األفراد اآلخرین ذلك من خالل األداء األفضل ، لذا فھم یبحثون عن تحمل المسؤولیة ، ویحاولون 

ى مجموعة من خالل دراساتھ إل) كلیالند ام( وقد توصل . وضع الحلول للمشاكل التي یواجھونھا 

   : ن أھمھا من النتائج م

أن الناس في أعمالھم صنفان ، صنف یھتم بالعمل ، ویسعى دائمًا لإلنجاز ، وصنف آخر  – 1

  .غیر مباٍل وال یوجد لدیھ دافع لإلنجاز 

  . إن الدافع لإلنجاز متعلم أو مكتسب ، ینمو لدى الفرد منذ طفولتھ  – 2

مخاطرة ، ویحسبونھا جیدًا إن من خصائص ذوي الدافعیة على اإلنجاز أنھم یقبلون ال – 3

.                ویملكون القدرة على اختیار األعمال التي یجدونھا مناسبة لتحقیق إنجازیة عالیة لدیھم 

  .)  63:  2001عامر ، ( نقًال عن 

   الحاجة إلى النمو : ثالثًا -

وفقًا لرغبتھم ، فقد وجد  نلتأثیر في اآلخرین وجعلھم یتصرفوإذ تمثل حاجة األفراد ل      

 اآلخرینماكلیالند أن األفراد العاملین ذوي األداء العالي یرغبون في تمییز أنفسھم عن األفراد 

الفردیة ویحاولون  المسؤولیاتوذلك بعمل أشیاء أفضل أو أداء أفضل ولذلك فھم یبحثون عن 

النظریة أشارت إلى النتائج وضع حلول للمشاكل التي یواجھونھا ،أن التطبیقات العملیة لھذه 

  :التالیة

من الممكن تعلم األداء العالي واكتسابھ عن طریق البرامج التدریبیة والتطویریة المرتبطة  -1

  .لألداء االستعدادبإثارة دافع 

العالي یساعد  إن المفاھیم التي تعتمد علیھا ھذه النظریة وخصائص األفراد ذوي األداء -2

ینطوي ھذا التصمیم على إضافة خصائص معینة تدفع األفراد  المدراء في تصمیم األعمال إذ

  . )176: 2007عباس وعلي ،.(لألداء األعلى
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ویالحظ أن ھناك اتفاقًا بین ھذه النظریة ونظریة ماسلو في أن إشباع الحاجة للنمو یجعلھا       

الحاجات الدنیا  أكثر أھمیة عند الناس ، وكذلك فإن السعي إلشباع الحاجات العلیا یقود إلى جعل

  .         أكثر أھمیة عند ھؤالء الناس 

ویؤید الباحث بعض اآلراء التي تنظر إلى أن النظریة تتفق مع نظریة ماسلو للحاجات ، من       

حیث أنھا تستند على بواعث توجھ سلوك الفرد وتعمل كدافع یحرك سلوك الفرد ، إال أنھا تختلف 

نفت الناس إلى صنفین بینما ماسلو افترض أن األفراد متماثلون مع نظریة ماسلو من حیث أنھا ص

  . في الغایات واألھداف التي یسعون إلى إشباعھا 

    Reinforcement theory  نظریة القوة الدافعة  – 7

نظریة توضح العالقة بین السلوك والعائد أو النتیجة التي )   Craighead( قدم كراجھید        

ویتمثل الفرض األساسي في ھذه النظریة أن الفرد یكرر السلوك ، إذا ارتبط . یحققھا ھذا السلوك 

النجار ، ( .بھ نتائج مرغوب فیھا ویمتنع عن تكرار السلوك الذي یحقق نتائج غیر مرغوب فیھا  

1999  :121  . (  

ذلك یتضح بأن الدافع ھو الحافز الداخلي لتلبیة الحاجات والرغبات والتصورات التي  من     

تؤدي إلى سلوك محدد ظاھري للوصول إلى ھدف ، فعندما تشبع الحاجات أو الرغبات یزید 

ي یوضح عملیة ظھور استقرار الفرد ویقل التوتر ویحصل التوازن في سلوكھ ، والنموذج التال

  .الدافع 

  ) 5( شكل 

  ).166: 2003عباس ، (نموذج عملیة ظھور الدافع

   

   

  

من ھذا یتضح بأن الدوافع تعني الرغبة لدى األفراد في بذل أقصى جھود ممكنة لتحقیق       

التنظیمیة ، أي أنھا المحركات الداخلیة للسلوك الذي یستثیر أداء العمل ، حیث یعتمد األھداف 

  ) . 166:  2003عباس ، . ( األداء على درجة قوة الدافع أو الرغبة 

  :من أھمھا  االنتقاداتوقد وجھ إلى ھذه النظریة بعض 

بحث  رغبات توتر
عن 

 مشبعات

تحقیق 
 الھدف

إرضاء 
 الحاجة 

حاجة 
غیر 
 مشبعة

تقلیل 
 التوتر
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 ھاانطفاؤالتي یؤدي الفوریة  االستجابةعلى  واعتمادھاإنھا تستبعد النواحي النفسیة للفرد        

أن ھو آخر إلى ھذه النظریة  انتقادوقد وجھ . أحیانًا إلى التوقف عن العمل وانخفاض اإلنتاجیة 

احتمال تطبیقھا ال یصلح إال في األعمال التي یمكن قیاس اإلنتاج فیھا بدقة ، كذلك تطبیق ھذه 

ھا أن ترفع من أداء الفرد وإنما اب مھارات من شأنالنظریة ال یؤدي إلى تحسین أداء الفرد واكتس

  ) . 122 – 121: 1999النجار ،. (ھي تعمل فقط من أجل حصول الفرد على الحافز المادي 

  ) :   Y( ونظریة )  X( نظریة  – 8

خالل فترة الستینات بتحدید ) Doglas Mcgregorدوجالس مكجریجور ( قام عالم النفس      

ك التي تشكل األساس لمعظم األفكار اإلداریة ، وقد وضع عنوانًا لتل مجموعة من الفروض

  :  ) Xالنظریة ( المجموعة من الفروض اآلتیة ھو 

  :وھذه النظریة ترى أن السلوك اإلنساني یتصف باآلتي     

  .أن الشخص العادي یمیل إلى عدم الرغبة في العمل وسوف یتجنبھ ما أمكنھ ذلك  – 1

فرد العادي للعمل والعزوف عنھ فاألمر یستوجب إجباره والرقابة علیھ بسبب تجنب ال – 2

  .وتوجیھھ وحثھ على العمل وذلك من أجل تحقیق األھداف التنظیمیة 

یفضل الفرد العادي أن یكون موجھًا من قبل الغیر كذلك یرغب في تجنب المسؤولیة كما  – 3

  .)  260:  2001راتشمان وآخرون ، . ( یتوفر لدیھ طموح قلیل مع رغبة في تحقیق اآلمان 

فإنھا تنظر إلى اإلنسان نظرة إیجابیة إذ تراه یحب العمل الذي یعتبره  ) Y( نظریة  أما        

أمرًا طبیعیًا كالراحة أو اللعب وال داعي لرقابتھ أو إجباره على العمل وھو یتقبل المسؤولیة في 

القرارات  اتخاذعلیھ في  االعتمادجاز ویمكن الظروف العادیة ویبذل قصارى جھده من أجل اإلن

لذا فإن نظریتي ماكجریجور تعتبران من النظریات الرائدة في اإلدارة التي  ،التي تخص عملھ 

إلى وجھة  )ماكریجور (حیث أشار، ركزت على عنصر اإلنتاج األھم في المنظمة وھو اإلنسان 

لم تنصفھ أو  نظر المدرسة الكالسیكیة التي ركزت على اإلنسان ولكنھا من ناحیة سلبیة فھي

فإنھا تنظر بإیجابیة وتوازن لإلنسان فالعمل والعامل من وجھة نظرھا  ) Y( تفھمھ ، أما نظریة 

  ) . 39:  2005العتیبي ، . (یمثالن وجھین لعملة واحدة إذا ما أحسن اإلنسان التعامل مع عملھ 

إلى جانب إیمانھا بدوافع العمل وحاجات العاملین ، فإنھا تحاول تقدیم )  Y( إن نظریة        

  :  على النحو التالي تفسر بعض مظاھر السلوك اإلنساني فروض أخرى 
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  .جاھات سلبیة ضد اإلدارة وأھدافھاتنظر للعاملین على طبیعتھم الحقیقیة كبشر لیست لدیھم ات – 1

لیست اإلدارة ھي التي تضع العاملین في مواضع اإلحساس ، وتحمل المسؤولیات وتوجیھھم  – 2

نحو أھدافھا ، بل إن كل ذلك مغروس في نفوس العاملین ، وعلى اإلدارة مساعدتھم على تطویر 

  . واكتشاف تلك الصفات اإلنسانیة تحقیقًا لرغباتھم 

  .تقید بالقیود ، ویفضل عدم التبعیة إن اإلنسان یطلب الحریة في العمل وعدم ال – 3

.            كما آمنت اإلدارة باألھداف بأن اإلنسان یعمل من أجل المكافأة ال خوفًا من العقاب  – 4

  . ) 39:  2003القریوتي ، ( 

   الموجھة للنظریة  االنتقادات

، حیث تفرض )  X( أكثر تفاؤًال في نظرتھا لإلنسان من نظریة  ) Y (تبر نظریة تع       

حیث ترى نظریة   ) .  X( بدورھا في اإلنسان افتراضات تختلف كلیة عن افتراضات نظریة 

Y) ( ومحب للعمل ، وقادر على تحمل  واالبتكارأن اإلنسان نشیط ، وقادر على اإلبداع ،

بینما تصف . المسؤولیة ، وراغب في التفاعل والمبادأة من اجل التكامل الفردي والجماعي 

الفرد ببعض الصفات السلبیة وغیر المنصفة ، حیث ال تنسجم ھذه الصفات مع   )  X( نظریة 

، والتقدم التقني ،  واالقتصادیة،  واالجتماعیةالتغیر المستمر في الظروف البیئیة التنظیمیة ، 

  .)   148:  1995 2كشرود ، م. (   وأثر ھذه المتغیرات على سلوكیات الفرد

    ERG  (Alderfers Theory(  نظریة الدلفر –9

نظریة تتعلق بالدوافع  Clayton Alderfer)  1972،  1969( عرض كلیتن الدلفر       

ھذه   Existence , Relatedness and Growthالتي تعني  ERGوأطلق علیھا اسم نظریة 

األحداث  فالرضا یعتني أو یھتم بحصیلة. النظریة تدور حول الحاالت الذاتیة للرضا والرغبات 

صلوا على ما نھ استجابة ذاتیة تشیر إلى الحالة الداخلیة لألفراد الذین تحإ. بین األفراد وبیئتھم 

  .ھ والذي یعد مرادفًا لإلشباع نیرغبون أو یبحثون ع

ا أكثر ذاتیة كونھا تشیر إلى الحالة الداخلیة للفرد التي لھا عالقة فالرغبة تتصف بأنھ      

، والدافعیة تتبع ھذه النظریة مدخل النظام المفتوح لفھم  واالختیارات،  واالحتیاجاتبالحاجات ، 

ھذا المدخل یوحي بأن اإلنسان یعتبر نظامًا مفتوحًا یعمل باستمرار في . الشخصیة اإلنسانیة 

  ) .  63:  1995، 2كشرود ، م . ( تھ التي تؤثر على  سلوكھ تعامالت مع بیئ
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  : ھذه النظریة تعتقد بأن األفراد لدیھم ثالث حاجات أساسیة ھي 

    Existence Needs: حاجات الكینونة  – 1

  .وھي الحاجات التي یتم إشباعھا بواسطة عوامل البیئة مثل الطعام والماء 

    Relation Needs: حاجات العالقات  – 2

  . وھي التي تؤكد أھمیة توطید العالقات الشخصیة الداخلیة والمحافظة علیھا 

    Groth Needs: حاجات النمو  – 3

  . وھي التي تتفق مع المستوى األعلى للذات وحاجات تحقیق الذات 

وتتفق نظریة الدلفر مع نظریة ماسلو بأن إشباع الحاجة للنمو یجعلھا أكثر أھمیة عند        

كذلك السعي إلشباع الحاجات العلیا یقود إلى جعل الحاجات الدنیا أكثر أھمیة عند ھؤالء   ،لناسا

  ) . 234 – 233:  1996المشعان ،  . ( الناس 

ال تتبع تسلسًال معینًا بل قد یحاول  االحتیاجاتوتختلف ھذه النظریة مع نظریة ماسلو بأن        

الفرد إشباع أكثر من حاجة في وقت واحد ، بدون أن یكون ھناك أولویة لحاجة معینة دون 

  .األخرى 

    الموجھة للنظریة  االنتقادات

إلى  االنتقالقبل  فسیولوجیةحاجات الالالقائل بضرورة إشباع  االفتراض علىیستند الدلفر       

وجد متغیرات أخرى كالتربیة ، والتنشئة تألنھ  أو حاجات النماء ، االنتماءمرحلة إشباع حاجات 

یمكن أن تؤثر على األھمیة النسبیة ألیة مجموعة من ھذه الحاجات  ، ، والبیئة الثقافیةاالجتماعیة

ثقافات مختلفة وتؤثر على قوتھا كدافع للسلوك ، فقد وَضحت بعض الدراسات على أن أفرادًا من 

ففي بعض الثقافات صنفت متطلبات إشباع مجموعة الحاجات . صنفت حاجاتھم بطریقة مختلفة 

مما  سبق یتضح لنا أنھ حتى .   قبل متطلبات إشباع مجموعة الحاجات الفسیولوجیة  االجتماعیة

یئات تتمتع أیة نظریة حول تنظیم الحاجات بدرجة مالئمة من الصدق لدى مجموعات أفراد وب

مختلفة ، فإنھ من األصح تجنب افتراض مرور األفراد والجماعات عبر ترتیب محدود لتنظیم 

ضمن ھذه التصنیفات ال یمكن  االنتقالالحاجات ، فتصنیفات الحاجات موجودة وقائمة ، غیر أن 

  .)  41 – 40:  2001الطویل ، . ( تقنینھا أو التنبؤ بھا بدرجة لھا داللتھا اإلحصائیة 
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   Goal – Setting Theoryنظریة المشاركة في تحدید األھداف    –10 

، وتقوم ھذه النظریة           )  Edwin A . Locke ,1968( تنسب ھذه النظریة ألدوین لوك        

وھي               ًا للدافعیة ،نوایاه الواعیة تشكل مصدرًا رئیسعلى أساس أن أھداف الفرد وغایاتھ و

فیھ حتى تحقیق الھدف أو الغایة  واالستمرارلسلوك الفرد ، وتوجھ سلوكھ  المحدد الرئیس

المنشودة ، وحتى تحقق األھداف دافعیة عالیة وتؤدي إلى أداء أفضل ، یجب أن تتوافر فیھا           

  :الخصائص اآلتیة 

  .أن تكون األھداف محددة بوضوح  – 1

  .تتمیز بالقابلیة للتحقق نفسھ  الوقت  ألھداف صعبة ، طموحة ، وفين اأن تكو – 2

  .)  257 – 256:  2006حریم ، . ( تلَقي الفرد تغذیة راجعة عن األھداف  – 3

تحاول النظریة أن تفسر العالقة بین الھدف والسلوك ، فاألھداف توجھ استجابات وأفعال        

فھي توجھ سلوك العمل واألداء ، وبالتالي تؤدي إلى بعض النتائج أو التغذیة الراجعة ، .  األفراد 

ھد وإذا تم جمع صعوبة األھداف ومدى والء الفرد للمنظمة إلنجاز ھدفھا یحدد مستوى الج

فاألفراد الذین لدیھم أھداف ملموسة ومحدودة سوف یؤدون أفضل من األفراد الذین . المبذول 

لدیھم أھداف غیر محدودة ، فاألفراد الذین لدیھم أھداف صعبة سیؤدون العمل أفضل من األفراد 

حددة أن األھداف الواضحة الم)   Lockeلوك ( أو بمعنى آخر ، یعتقد . الذین لدیھم أھداف سھلة 

والصعبة ، إذا قبلھا األفراد  ینتج عنھا ارتفاع في األداء أكثر مما لو كانت ھذه األھداف غامضة 

  .)103–102:  1995 ،1كشرود، م. ( وغیر محددة وسھلة الحصول أو ال أھداف على اإلطالق 

  :  وفیما یتعلق بخطوات وضع األھداف فتقترح الخطوات التالیة 

  .نظمة  والناس  والتقنیات  وھل ھي مناسبة لوضع األھداف تشخیص الم: التشخیص  -1

  .والتدریب  واالتصالإعداد العاملین من خالل التعامل : اإلعداد  -2

  .التأكید على خصائص األھداف التي یجب فھمھا  -3

  .إجراء مراجعات مرحلیة إلجراء التعدیالت الالزمة على األھداف الموضوعة  -4

  .لة والمنجزة یة بشأن األھداف الموضوعة والمعّدائالقیام بمراجعة نھ -5
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ویجب أن یتم التخطیط والتنفیذ السلیمین لكل خطوة إذا ما أرید لعملیة وضع األھداف أن تكون 

  ) . 127 – 126:  2004حریم ، . ( أسلوبًا دافعیًا قویًا 

دارة باألھداف ھي فأسلوب اإل. تتـفق نظریة تحدید الھدف مع نظام اإلدارة باألھداف        

التطبیق العملي والفعلي لنظریة تحدید الھدف ، فطبقًا لنظریة تحدید الھدف یتم تحدید األھداف 

وفقًا إلمكانیات المنظمة ، وبمشاركة األفراد الذین یشاركون في ھذه األھداف ، ویسمح ھذا النظام 

. رد ، حتى یعالجھا مستقبًال لفبتعریف الفرد لنتائج أدائھ مع تصحیح األخطاء التي وقع فیھا ا

  ) . 138:  2004حسن ، (

   عیوب النظریة 

  النظریة بعض العیوب وھي كما یلي أن لھذه)  68:  2004عباس ، ( یرى

، كذلك الوقت الطویل الذي  االقتصادیةمن الناحیة  ر إلى ھذا األسلوب على أنھ مكلفینظ – 1

  .یحتاجھ األفراد في وضع األھداف 

ھذه النظریة أن المعلومات الالزمة لتحدید األھداف متوفرة بصورة مستمرة تفترض  – 2

  .وبالنوعیة المطلوبة وھو أمر یصعب تحقیقھ 

تفترض النظریة أن األفراد لدیھم الكفاءة العلمیة والخبرة اإلداریة الكافیة لتمكینھم من وضع  – 3

         .األھداف بصورة تتناسب مع اإلمكانیات المتوفرة في المؤسسة

    عالقة بین الرضا المھني واألداء ال

القدرات وإدراك الدور أو عن األثر الحاصل لجھود الفرد التي تبدأ ب: یعبر مفھوم األداء        

،  سلطان. (  وإتمامھا الذي بالتالي یشیر إلى درجة تحقیق المھام المكونة لوظیفة الفردالمھام 

2004  :219  .  (  

  : اختلفت وجھات النظر في تفسیر العالقة بین الرضا واألداء ، وفیما یلي توضیح لذلك 

  األداء   - الرضا  –أ 

فھناك عالقة طردیة بین  ،عاملین سوف یؤدي إلى أداء مرتفع أي أن توفیر الرضا لدى ال       

جات الرضا ارتفعت الطرفین األول مستقل وھو الرضا والثاني تابع وھو األداء ، وكلما زادت در

  . مع نظریة ماسلو ونظریة ھرزبرج ونظریة مكلوالند  االتجاهویتفق ھذا . معدالت األداء 
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    الرضا   - األداء  –ب 

على أساس أن األداء  ،ر تابع لمتغیر مستقل وھو األداء ویعني أن الرضا ما ھو إال تغی       

الجید للموظف وما یعقبھ من مكافآت یؤدي إلى زیادة قدرتھ على إشباع حاجاتھ وبالتالي زیادة 

  .مع نظریة التوقع لفروم  االتجاهویتفق ھذا . درجة رضاه 

الرضا ،ألنھ غالبًا مایتبع األداء الجید رضا  -نظر األداءوفي رأي الباحث فإنھ یتفق مع وجة       

   .العمل عن 

كذلك لكي یتم تحدید مفھوم األداء بشكل صحیح البد من تحدید بعض المفاھیم المرتبطة       

إذ تشیر الكفاءة إلى . ومن بین أھم المفاھیم التي ترتبط باألداء مفھومي الكفاءة والفاعلیة   ،باألداء

ت كانت الكفاءة النسبة بین المدخالت والمخرجات ، فكلما كانت المخرجات أعلى من المدخال

أعلى ، أما الفاعلیة فتشیر إلى األھداف المتحققة من قبل المنظمة بغض النظر عن التكالیف 

      .)  138:  2003عباس ، . ( المترتبة على ھذه األھداف 

  الرضا المھني وتحسین األداء 

ویقوم ھذا   ،ھذه النماذج قبوًال أكثر porter and Lawlerالنموذج النظري للباحثین بورتر و لولر  دیع"      

النموذج على مجموعة فروض حول محددات الرضا واألداء ، فاألداء وفق ھذا النموذج یحدده الجھد المبذول في 

أما الجھد المبذول فیحدده قیمة .  ومتطلباتھ العمل متفاعًال مع قدرات الفرد وإدراكھ لمكونات دوره الوظیفي

  ) . 227:  2004سلطان ، " . ( العوائد ودرجة توقع الفرد لحصولھ علیھا إذا ما بذل الجھد المطلوب

     المھني الرضا في ) أنثى ، ذكر( النوعین بین الفروق

 درجة على تعتمد وإنما ، ثابتة عالقة لیست عملھ عن رضاءه وبین الفرد نوع بین العالقة إن       

 وخبرتھ الرجل بأداء وخبرتھا المرأة أداء یقارن األحیان من كثیر ففي ، النوعین كال بین التمییز

 العاملة المرأة من أداًء أفضل الرجل أن على ، السائدة والتصورات االجتماعیة القیم أساس على

  . ) 180 : 2007 ، وعلي عباس ( . الفعلي واألداء الخبرة أساس على ولیس

 التعامل في الرجال جانب من جدیدة سلوكیة عادات استحداث على یساعد قد المرأة عمل أن إال      

 الرجل عن تختلف ال المرأة أن بَینت قد والدراسات البحوث من كثیر نتائج وإن السیما ، المرأة مع

 الكفایة مع أحیانًا ملالع بیئات قسوة رغم علیھا والصبر العمل مسؤولیات من تحمل ما كل في

 من وزاد ، اإلنسانیة العالقات مستوى ارتفاع إلى أدى قد العمل في المرأة وجود إن بل .. اإلنتاجیة

 ما كثیرًا المرأة عمل إن  ، النوعین بین وبالتالي أنفسھم الالرج بین والتنافس بل الرجال حماس
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 ، األساسیة النفسیة حاجاتھا من الكثیر یحقق عملال أن ذلك ، نفسھا علیھا األول المقام في فوائده تعود

 وتحقیق االجتماعي والتقدیر االقتصادي األمن وكذلك ، والطمأنینة األمن إلى الحاجة خصوصًا

  . ) 240 – 239 : 1996 ، المشعان (   الذات

 األھلیة الرابطة قامت فلقد التدریس مجال في أجریت التي الدراسات نتائج في التناقض ھریظو      

 تبین ، سةومدّر سمدّر )5602(  شملت العمل عن الرضا عن بدراسة المتحدة بالوالیات للتربیة

 ،المتزوجات غیر من رضا أكثر منھن المتزوجات وإن سینالمدّر من رضا أكثر ساتالمدّر إن منھا

 متزوجین الغیر المدرسین أن تبین قد أنھ ذلك ، للمدرسین بالنسبة الصحیح ھو العكس أن حین في

 سيّرمد من رضا أكثر األولى المرحلة سيمدّر أن تبین كما ، المتزوجین سینالمدر من رضا أكثر

 النتائج ھذه تتناقض وال . الحضر سيمدّر من رضا أكثر الریف سيمدّر وأن ، الثانویة المرحلة

 األجور بأثر یختص فیما نتائجھ تتناقض منھا بعضًا أن بل ، فقط المدى ھذا إلى بعض مع ھابعض

 من رضا أقل سیكَن النساء فإن ، النتائج ھذه على وبناًء ، العمل عن الرضا على ، العمل توىومس

 ، منخفضة أجور على منھا یحصلن ، منخفضة مكانة ذات أعمال في بوضعھن أنھن ذلك الرجال

 عن رضا أقل یكن النساء فإن لذلك للترقي، جدًا ضئیلة فرصًا لھن تقدم األعمال تلك أن كما

   . ) 65: 2005، عوض( .أعمالھن

 من یختلف نسبًي أمر فھو عملھا عن المعلمة أو لمالمع رضا یخص فیما الباحث رأي وفي           

 تقع التي والمسؤولیة المعلمة أو المعلم ظروف إلى یرجع ھذاو ألخرى ظروف ومن ،خرآل  وقت

 تجاھاتواال المعلمة أو المعلم فیھا یعمل التي االجتماعیة والبیئة العمل عبء وكذلك امعاتقھ على

   . المھني والمستوى الثقافي والمناخ المھنة نحو السائدة

 بین الفروق لدراسة السابقة الدراسات وضحتھا التي النتائج اختالف أن ذلك من لنا یتبین          

 ، الفروق ھذه إحداث في الالفّع العامل وحده لیس النوع أن ىعل دلی العمل عن الرضا في النوعین

 في سببًا تكون أن یمكن البعض ھابعض مع ومتداخلة متعددة كثیرة وأسباب عوامل ھناك وإنما

   . الفروق ھذه إحداث

    : باإلنتاجیة المھني الرضا عالقة

 أو االجتماعیة الحاجات إشباع في المتمثل العمل عن الرضا أن االتجاه ھذا مفكرو أبرز وقد      

 ھذا ویتمشى ، العاملین إنتاجیة من یرفع ، الفرد ذات حققوی ، إنجازًا یحقق بعمل الفرد لقیام نتیجة

 ونظریة ماكیالند ونظریة ،Herzberg ھرزبرج ونظریة Maslow ماسلو نظریة مع االتجاه

 أو عوائد من علیھ یحصلون وما العاملین إنتاجیة بین ربطًا المؤسسات بعض في نجد وقد    .فرلالد
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 ، أخرى مؤسسات في مباشرة غیر بطریقة ذلك یتم قد أو اإلنتاج بشرائح األجور ربط مثل ، مكافآت

 – دافع – حاجات :الدائرة تستمر ثم ومن ، قبلھا ولیس اإلنتاجیة بعد تأتي الحاجات إشباع وبالتالي

   .) 253 – 249 : 1996 ، المشعان( . كلي رضا – الحاجات فإشباع – ) مكافآت ( عوائد – إنتاجیة

  ) 6 ( شكل
  ) 254 : 1996 ، المشعان (   المھني والرضا اإلنتاجیة بین القةالع نموذج

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المھنیة وطبیعتھ التعلیم

 في التعلیم ألن األرجح أنھ ویبدو ، ومتطلباتھا التعلیم مھنة تعبیر األخیرة السنوات في شاع         

 الیوم فمعلم . الممارسة طریق عن تحقیقھا یمكن التي الكفاءة أو المقدرة من نوعًا یتطلب الواقع

 وأصبح ، وخارجھا یةالدراس الفصول نطاق  داخل قیادیًا دورًا یتخذ أنھ في األمس معلم عن یختلف

 معلمو یفكر أن یجب كذلك . المھنة لھذه محبتھ من التأكد معلمًا یصبح أن قبل معلم أي على لزامًا

 المتعة وفي ،  جھة من وصعوباتھا سلبیاتھا في  - المھنة ھذه لممارسة یتطلعون الذین -  المستقبل

 البیئیةالعوامل  التنظیمیةالعوامل  العوامل الذاتیة

 المستمرون في العمل

 حاجات الموظف

  داخل 

 العمل

   خارج

 العمل

 العائد إلنتاجیةا الدافعیة

 إشباع حاجات الموظف

  داخل

 العمل

  خارج

 العمل

  الرضا

 الكلي

  تاركو

 العمل
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 یستطیع وماھیتھا التعلیم مھنة بواقع ًالشام إلمامًا المعلم ألم ما فإذا ، أخرى جھة من توفرھا التي

    : أن وھادف موضوعي بشكل

  . التعلیم في الخاصة فلسفتھ في ویعدل یفكر – 1

  . قیادیة وتقنیات تعلیمیة ستراتیجیاتا یكتسب – 2

 أفعالھ تواجھ التي النظریات وضع وفي البحث في لیساعده والمعرفي العلمي أساسھ یطور – 3

 المھنة لممارسة حقیقیًا تأھیًال مؤھًال یصبح أن یمكن األسلوب وبھذا . وھادف موضوعي بشكل

 مع التعامل على بقدرتھ الثقة كل ولیثق  ، التدریس مھنة توفرھما اللذین والرضا المتعة لیتذوق

  . ) 17 – 15 : 2007 ، لقیبأ ( . وتحدیاتھا صعوباتھا

 أھلیتھ دمع أو التعلیم ةمھن من المعاصر التربوي واألدب ، التربوي التراث موقف تحدید یمكن       

   : وھما وحجتھ مبرراتھ منھما لكل نرئیسی اتجاھین في لذلك

 مھنة التعلیم أن – مینوالمعل التربویین من ومعظمھم – أنصاره ویرى : األول االتجاه

Profession ومعاییر خصائص من لھا ما بكل .  

 مستوى إلى بعد یرق لم التعلیم أن – المعلمین غیر من وغالبیتھم – أنصاره ویرى : الثاني االتجاه

 من أن ، الغرابة ومن .Trade الحرفة أو Semiprofession المھنة شبھ إلى أقرب وھو ، المھنة

 المھن كسائر مھنة التعلیم في الیرى من التعلیم بمھنة للقیام المعلم بإعداد یؤمنون الذین أولئك بین

  . ) 258 : 2003 ، الخمیسي ( . للمھنة الحدیث للمفھوم وفقًا

 العمل ألن ،  مھنة دیع ومسؤولیات ومھام واجبات من المعلم بھ یقوم ما أن الباحث ویرى      

 المھنة في توفرھا ینبغي التي واألسس والمعاییر المقومات فیھ تتوفر المعلم یمارسھ الذي التعلیمي

 حدیثة وطرق أسالیب فھناك لذلك . البالغة أھمیتھا لھا األخرى المھن كسائر التدریس مھنة وكون

 والعملیة التعلیم مع لالتعام نحو ومنھجیًا نظریًا تتمحور الحالیة والدراسة المھنة لھذه لإلعداد

   . مھنة یعتبر المعلم یمارسھ ما باعتبار  ، مھنة كونھا التعلیمیة

    للمعلم المھني الرضا

 وتقدم ، كثیرة ومتطلباتھا ، شاقة مھنة التدریس فمھنة ، خاصة أھمیة للمعلم المھني للرضا      

 الحاضر العصر في المدرسةو ، عنھ ورضائھ بھ واقتناعھ لعملھ المعلم بأداء مرھون المجتمع

 على رسالتھا تؤدي أن المدرسة تستطیع ولن . والتطویر اإلصالح مراكز من ھامًا مركزًا أصبحت
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 : 1982 ، وسالمة الشیخ ( بھ ومقتنعین ، عملھم عن راضین المعلمون كان إذا إال ، األكمل الوجھ

76 ( .  

 التي واألسباب ، بھ المرتبطة والعوامل للمعلمین المھني الرضا دراسة تتناول الحالیة والدراسة       

 لدراسة أن والشك . الرضا ھذا من تقلل التي وتلك ، عملھم عن المعلمین رضا زیادة على تساعد

 الرضا في تؤثر التي واألسباب للعوامل دراستنا خالل فمن ، مباشرة تطبیقیة أھمیة الموضوع ھذا

 ،المعلم أداء مستوى من الرفع إلى یؤدي مما العوامل هھذ في التحكم من تمكنن  للمعلم المھني

  . التعلیم مستوى رفع إلى و  ، التعلیمیة الكفاءة زیادة إلى وبالتالي

      الكادرالتعلیمي الجدید للمعلمین

  مفھوم الكادرالخاص للمعلمین : أوًال 

أن المقصود بكادر المعلمین ھو تحویل مھنة التعلیم )273:  2009وحسین ،  ضحاوي(یرى       

من مھنة روتینیة یعتقد البعض أنھ یمكن للكثیرین القیام بھا دون اإللمام بالمعارف والمھارات 

 واالتجاھاتالمعارف والمھارات  ثأحدى مھنة متخصصة یلزمھا اكتساب الالزمة إل واالتجاھات

فضًال عن أداء متمیز  ، في مجال التعلیم ،باإلضافة إلى الحصول على الشھادات الالزمة لذلك

وكذلك تجاه مھنتھ  ،  التالمیذ والزمالء واإلدارة المدرسیة والمدرسة ككل والمجتمع جاهتللمعلم 

نة التعلیم بزیادة دخل المعلم في مھ االتجاهوتجاه الھیئات التي ترعى مھنة التعلیم ،ویتمیز ھذا 

  ،تھ تجاه أصحاب المصلحة في العملیة التعلیمیةومحاسب مسؤولیتھوتؤكد  ، وعدم تسربھ منھا

وبذلك تكتسب مھنة التعلیم مكانتھا المھنیة والفنیة والمجتمعیة الالزمة لھا لكي ترفع من جودة 

  . المنتج التعلیمي

  

  أسس كادر المعلمین الجدید وفلسفتھ: ثانیًا

یستند كادر المعلمین الجدید إلى تمھن المعلمین بشكل أفضل من خالل التمھن في النواحي       

  .العلمیة والعملیة ، وتطویر مھنة التعلیم وجعلھا مواكبة للتطورات في المجاالت األخرى 

ذ من أجل تحسین أوضاع المعلمین من خالل إن البرامج والمشروعات التطویریة التي تنّف     

ارین التدریبي والمھني ، تلعب دورًا كبیرًا في عملیة التمھن ، ومن ھذا المنطلق تتمثل ربط المس

تنمیة المعلم مھنیًا بتدریبھ لتمكینھ من اإلنتاج المعرفي واإلبداع التكنولوجي لتحقیق أحد 

 الجودة الشاملة المأمولة أساسي من مبادئ علم ، وجزٍءالضمانات الھامة بجودة أداء الم
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إن فلسفة كادر المعلمین الجدید مبنیة على أسس ومفاھیم متطورة ومواكبة ألحدث  .ھاومعاییر

األنظمة التربویة في تدریب المعلمین ، المؤكدة على التنمیة المھنیة المستدامة ، بغرض تحدیث 

معارفھم وتطویر مھاراتھم وتنمیتھا وفقًا للمستحدثات في العلوم والتكنولوجیا ، وتحقیق التقنیة 

بمھنة التعلیم وجعل آلیات الدخول إلى ھذه  االرتقاءلنوعیة المطلوبة في التعلیم المتمثلة في ا

أو من خالل كادر  وتدریبھم  المعلمین المھمات والمعاییر إلعداد المھنة تتم عن طریق العدید من

  )  .    2007الشكر وآخرون ، . ( المعلمین الجدید وشروطھ التمھینیة 

   علیمي والرضا المھني للمعلمینالت الكادر: ثالثًا

حظي ھذا الموضوع باھتمام الباحثین والدارسین ، ومراكز األبحاث وذلك لما لھ من تأثیر       

إن   ،وع یھم شریحة كبیرة من المعلمین وأن ھذا الموض السیماواضح في اإلنتاجیة واألداء 

رفاتھم ، وعلى عالقاتھم مع تحسین أوضاع المعلمین والمعلمات سینعكس على سلوكھم وتص

ة بالنشاط ، والحیویة ، طالبھم ، ورؤسائھم ، وزمالئھم ، مما یجعل البیئة المدرسیة مفعم

  ،مستوى األداء التعلیمي والتربويالذي تكون نتیجتھ الحتمیة الرفع من  الدءوبوالعمل   ،والجدیة

علمین والمعلمات في المستویات إن تعیین الم.  ومن ثم الرفع من مستوى المخرجات التعلیمیة 

منافع تتمثل في رضا المعلمین والمعلمات عن عملھم ،  یھ عدة یترتب عل  قونھا نظاًمالتي یستح

ر الدور الذي یقومون بھ تجاه أجیال المستقبل ، إن رضا المعلمین وشعورھم أن المجتمع یقّد

نھ الرفع من معنویاتھم ، وزیادة دافعیتھم نحو عملھم ، أن رواتبھم ودخولھم من شأعلمات بشوالم

بأھمیة وتقویة والئھم المھني ، وإحداث اتجاھات ایجابیة نحو مھنتھم ، إضافة إلى زیادة إیمانھم 

مع الصعوبات التي یواجھونھا في المیدان مع الطالب ، ومع أولیاء  بھ السیماالدور الذي یقومون 

. ومات في بعض الحاالت والظروف سیة التي قد تفتقد بعض المقاألمور ، وفي البیئة المدر

  ) . 2:  2008الطریري ، (

إضافة إلى ذلك فقد قامت العدید من المنظمات والھیئات الدولیة بدراسات وبحوث تناولت       

المنظمة الدولیة ( ، ومن أمثلة ذلك دراسة قامت بھا  ونا المشكالت التي یواجھھا المعلمفیھ

للمعلمین  واالجتماعیة االقتصادیةعن األوضاع )  Unesco یة والعلوم الثقافیة ، الیونسكوللترب

لت إلى أن المعلمین یواجھون الكثیر من المشكالت التي تدفع الكثیر من في العالم،  وتوّص

العناصر الجیدة من الشباب إلى تفضیل مھن أخرى علیھا ، وذلك لضعف الحوافز المادیة 

دراسة  التي ال تتناسب مع ما یبذلھ المعلم من جھد ، وفي االجتماعیةوالمعنویة ، وتواضع المكانة 

داء دوره أ  أثر العوامل المادیة والمعنویة على المعلم في(ول ح 1989أخرى أجریت عام 

،  أشار فیھا المعلمون بصورة شبھ جماعیة إلى أن األسباب التي جعلتھم ال یؤدون  )التعلیمي
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ھو انشغالھم الشدید ببعض  االجتماعیةأعمالھم على أكمل وجھ ، وال یقومون ببعض األنشطة 

  ) .  62:  2008سویسي ، ( عن  نقًال. ف الحیاة وطبیعتھااألمور الشخصیة التي تملیھا ظرو

قدمت عدد ) .  2:  2003عقیل وآخرون ، ( وفي ضوء نتائج بعض الدراسات مثل دراسة       

، وتشجیعھ بحوافز أو بكادر من التوصیات منھا زیادة االھتمام بمعلم مرحلة التعلیم األساسي 

ي رفع مستوى رضاه عن المھنة ، وتعزیز السبل المؤدیة أفضل لما لذلك من أھمیة كبیرة ف مالي 

إلى أن یضاعف من جھوده ، على نحو یرتقي بمستوى أدائھ في تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة 

  .في ھذه المرحلة ، التي تشكل القاعدة األساسیة ألي تعلیم الحق 

العصور السابقة ، فالتقدم  وقد اختلفت مھنة المعلم في عصرنا الحالي عما كانت علیھ في      

العلمي والتقني أضاف أعباء كثیرة وجدیدة علیھ ، وأصبح لزامًا علیھ التعامل مع نتائج ھذا العلم 

بالذات أقدر من غیره على القیام  االبتدائیةوتوظیفھ في خدمة األھداف التربویة ، ومعلم المرحلة 

بھذه المھمة وبخاصة في مجتمعنا الجدید ، فھو الذي یقع علیھ العبء األكبر في إعداد األجیال ، 

لذلك یجب علیھ التكیف مع مظاھر التغیر ، فبفضل جھوده وبواسطة مناقشاتھ الھادفة والتفكیر 

د طالبھ بالزاد الفكري والطاقة الروحیة الحر مع ممارسة السلوكیات الفعلیة المناسبة، كما یزو

التي تجعل الطالب قادرین على مواجھة متطلبات التغیر الحضاري ویخلق عندھم القدرة على 

  ) .   72:  2008سویسي ، ( التكیف مع شتى مظاھر التقدم 

     ومسؤولیاتھ المعلم أدوار

         : ھي أنواع ثالثة إلى  لمعلم أدوارا تقسیم یمكن

  : التالي النحو على وھي الثقافیة الحضاریة واألدوار  ، االجتماعیة واألدوار ، األكادیمیة واراألد

   للمعلم األكادیمیة األدوار-1

 ومھارات خبرات ومن ، وسلوكي ومنھجي وعقلي معرفي تكوین من تتطلبھ وما مھنتھ في تتركز

 واألجھزة الكتب مثل التعلیمیة واألدوات الوسائل استعمال وفي لألداء والتقویم التدریس طرائق في

  . الجدیدة والتقنیات

 خالل من وتنمیتھ المجتمع وعي تطویر في مساھمتھ في تتلخص للمعلم  االجتماعیة األدوار-2

 االتصال وسائل من االستفادة والمتنوعة،وكذلك المختلفة االجتماعیة الفعالیات في المشاركة

  .واإلرشاد التوجیھ نشاطات في المساھمة إلى باإلضافة ،المجتمع قضایا لخدمة الحدیث واإلعالم
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   للمعلم والثقافیة الحضاریة األدوار-3

  : ھما مھمین دورین في وتتلخص

   وثقافتھ المجتمع حضارة لقیم الناقل المربي دور -أ

 حضاریة قیم مربي إلى والعلوم للمعارف وشارح سومدّر معلم مجرد من المعلم یتحول وفیھ

  . والسلوك والذھنیة والعقلیة الشخصیة في تؤثر وثقافیة

   والتعارف والحوار والتسامح األمان لقیم ناقلال المربي دور-ب

 كل یفید إنساني دور أداء في خاللھا من یساھم كبرى رسالة صاحب المعلم یكون الدور ھذا وفي

  . ) 78 -  77 :2008 ، ومحمود حسن.( الناس

 أساس وھي ، التعلیمیة المعرفة نقل ھو األساسي المعلم دور نأ ) 16-15 :2003 ، أحمد( ویرى   

 نحو التامة بالمھارة ویتمیز تخصصھ بموضوع تامة درایة على یكون أن المعلم وعلى ، خبرتھ

 أن للمعرفة والبد فكري نمو أقصى تحقیق على الفرد مساعدة تتضمن فالتربیة ، التعلیمیة العملیة

 یمالتعل مھنة في عضوًا دوره كذلك المعلم أدوار ومن . الواقع عالم في تطبیقھا ویمكن مستمرة تكون

 ومن ، بھا وااللتزام إتباعھا من البد للمھنة وتقالید لوائح وھناك ، تام مھني باستقالل تتمتع وھي

 واسعة ومعلومات خبرة ذا یكون أن للمعلم والبد . علیھا والحفاظ مجتمعھ ثقافة تطویر أیضًا أدواره

 متزایدة وھي حدود لھا لیس المعرفة أن یدرك أن یجب كما تالمیذه بین العلمیة مكانتھ یفقد ال حتى

   . والتدریس التعلیم طرق من مختلفة بأنماط ملمًا یكون أن أیضًا المعلم وعلى . ومستمرة دائمًا

  

   مصادر الرضا المھني للمعلم

التي بتوافرھا تكون عامًال أساسیًا لحدوث الرضا المھني للمعلم ،  المصادربعض  ھناك      

  :وسیتم عرضھا على النحو التالي 

 مجال مناقشة إن ، العلمیة المادة من وتمكنھ معرفتھ بمدى التالمیذ باعتراف كثیرًا المدرس یھتم"

 داخل تعقد التي سواء ، والمؤتمرات المناظرات خالل أوراقھ وتقدیم ، زمالئھ مع المدرس خبرة

 مناقشتھا تم التي الموضوعات في المدرس یمتلكھا التي المعرفة مقدار تعكس ، خارجھا أو المدرسة

 وسیطرتھ إتقانھ بمدى ًاأكید اعترافًا المدرس یمنح الذي ،األمر المؤتمرات أو المناظرات تلك خالل

 ینشده الذي الدافئ بالرضا المدرس عریش أیضا ،  للمناقشة طرحت التي الموضوعات على ، الكاملة

 إن،ثمین يءش عن یتخلى كمن یكون الحالة ھذه في یعرفھ،ألنھ ما التالمیذ بتعلیم یقوم عندما
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 یعرفونھ فیما التالمیذ بإشراك المدرسون یلتزم ما لآلخرین،وكثیرًا المعرفة إعطاء ھو سیدرتال

 مباشرًا سببًا المدرسین من النوعیة لھذه النسبةب التدریس یكون ، الحالة ھذه للحقائق،في وبتعریفھم

  . )124 -123:1996 ، الدین عماد.(بالسرور ،والشعور الذاتي للرضا

 الذین المدرسین نإ لمدرسین،حیثل المھني الرضا في مؤثرًا دورًا المدرسة مناخ لمتغیر نإ كما      

 كما ، الدراسة عینة من غیرھم نم مھنیًا رضا أكثر كانوا المتغیر ھذا على الرضا لدیھم أرتفع

 أكثر )االبتدائیة( الدنیا التعلیم مراحل في یدرسون الذین المدرسین أن نفسھا  الدراسة  نتائج أظھرت

  .  )إعدادي،ثانوي( المتقدمة التعلیم مراحل في رائھمنظ من مھنیًا رضا

  وھنیكي ، وبوبیت ، تشوي  ( من كل دراسة مثل سابقة دراسات إلیھا توّصلت النتائج وھذه

   ) 2002 ، الس وزیمبي وباباناستاسیو مینون 1993  ولیبرمان،  ، وھورن ، میردشو

(Choy, Bobbitt, Henke, Medrich, Horn & Lieberman 1993, Nces 1997, 
Manon & Papanastasiou, Zembylas 2002). 

د ستة عوامل للدافعیة لدى المعلمین وجو )Egan 2001 إیجان(كذلك أظھرت نتائج دراسة      
ھذه العوامل . لیة ، والنمو والتقدمؤووالتقدیر، والعمل نفسھ ، والمس ، واالعترافاإلنجاز، : ھي

 Chicagoلعمل في المدارس العامة بوالیة شیكاغو اعن لھا عالقة مباشرة برضا المعلمین 
  ) .262-263:   2009الرویشد ، . (بالوالیات المتحدة األمریكیة

   للمعلم المھني الرضا عدم مصادر

  اإلشرافو للعمل واالجتماعیة اإلنسانیة العالقاتو األجر عوامل أن نیالباحث بعض ذكر        

 وان الرضا عدم عنھا ینجم ال  العمل في باألمن الشعور و، العمل ظروف و، المؤسسة سیاسةو

 نتائج ولكن .العمل عن للرضا مصادر اعتبروھا إنما ، الرضا الواقع في یسبب ال وجودھا

 )فیرنموت(استنتجت ولقد. النظریة أو النتائج ھذه تؤید لم )برج،سیندرمان،موسنر ھرز(دراسات

 یمكن للعمل والخارجیة)الداخلیة( الذاتیة العناصر من كًال أن األفراد من مجموعة على دراستھا من

  . )46:1993 ، خلیفة( . العمل عن الرضا عدم أو للرضا مسببًا أو مصدرًا تكون أن

 معاملة سوء في تتمثل للمعلم المھني الرضا عدم مصادر أھم أن )2009،الرویشد( ویذكر        

 فرص وقلة ، معھم التعامل عند والمساواة العدالة واختفاء ، بالمدارس المدیرین جانب من المعلمین

 ، للمعلم المھني الرضا في كبیرًا دورًا المھنیة العوامل تلعب كذلك ، المعلمین أمام المتاحة الترقي

 معھا تزید التالمیذ ومشاكل التدریسیة كاألعباء المعلم منھا یعاني التي العمل ضغوط تزید فعندما

 المحیط بالوسط عالقتھ وسوء ، للمعلم المھني االستقرار فعدم ، مھنتھ عن المعلم رضا عدم درجة

 المصادر تحت تندرج ،كذلك للمعلم المھني الرضا على سلبًا یؤثر الفني التوجیھ وضعف بھ

 الذي بالدور اعترافھم وعدم ، مجتمعھ أفراد جانب من المعلم بھ یشعر الذي التقدیر عدم جتماعیةاال

  . المعلم لدى المھني الرضا عدم دوافع أھم من حیاتھم في یلعبھ
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 ویشمل المادي التقدیر عدم للمعلم المھني الرضا عدم مصادر من أن )2000الشباسي،( ویرى      

  دراسة لتتوّص األمر ھذا وفي)الترقیة فرص و الحوافز و المكافآت و العالوات األجور(ذلك

 مع بذلك متفقة ، الكافي لالدخ للمعلم الرضا تحقیق أسباب أھم من أنھ إلى )1987بسیوني،(

 كما ، المعلم ورضا الراتب ینب دال ارتباط وجود إلي لتتوّص التي )  1995، التویجري(دراسة

 الحوافز قلة ، للمعلم المھنیة التنمیة ضعف عوامل أھم أن إلى )على سید عادل( دراسة تلتوّص

 المھني النمو مشكالت أھم من أنھ على ) 1995 ، الزھیري (دراسة بیّنت كما ، للمعلمین المادیة

 یكفي ال المھنة عائد وإن ، التدریس مھنة عن للعزوف یدفعھ الذي المعلم راتب انخفاض للمعلم

  . األساسیة حاجاتھ إلشباع لمعلمل

 ,Manon & Papanastasiou الس وزیمبي ناستاسیو وبابا مینون( من كًال یرى كذلك       

Zembylas 2002).  فإنھ الكثیر، عند"المرتب"المادي التقدیر متغیر أھمیة من الرغم على بأنھ 

 دراسات نتائج أظھرتھا قد كانت المحصلة وھذه ، للمعلم المھني الرضا على ضعیفًا تأثیرًا أظھر

 األسباب أھم من أیضًا (Choy et al. 1993, Dinham& Scott 2002, Nea,2003) سابقة

 والسیطرة ، بتدریسھا یقوم التي المادة محتوي إتقان في التالمیذ فشل ھو المدرس رضا تقوض التي

  . كاف بشكل دقائقھا جمیع على

 قدراتھم یفوق ما التالمیذ جمیع تعلیم لیةؤومس عاتقة على یأخذ الذي المدرس اإلحباط یصیب لذا      

 المستوي تحدید ھي المدرس لعمل بالنسبة البدایة نقطة تكون أن ینبغي وعلیھ ؛ ةیالحقیق الذھنیة

 دامت ما تدریسلل بحماسة االحتفاظ على المدرس یساعد سوف ذلك ألن ؛ للتالمیذ الحقیقي

 حاجاتھم أیضًا الرضا بعدم المدرسین تصیب التي األمور ومن  ، تحقیقھا ویمكن  ةواقعی المستویات

 الكافیة الخبرة تعوزھم الذین الجدد المدرسین مخاوف تزداد وقد ، وتوجیھھم التالمیذ على للسیطرة

  .)   126-125: 1996 ، الدین عماد(التالمیذ على سیطرتھم یحكموا أن یستطیعوا لم إذا

  

   للمعلم مھنيال بالرضا مرتبطة مستخلصة عوامل

 الدراسات بیّنت التي والمدرسیة والبیئیة المجتمعیة والمتغیرات العوامل أھم تحدید یمكن      

 : التالي النحو على للمعلم المھني الرضا وبین بینھا عالقة وجود المختلفة

 ضرورة ثم ومن ، العمل نحو تدفعھ التي وھي ، الدافعة بالعوامل للمعلم المھني الرضا یرتبط"      

 المعلم یستمر أن یمكن تدعیمھا في حیث ، وقائیة عوامل باعتبارھا ، بالعمل المحیطة العوامل تدعیم

 خالل نم ھیرزبیرج بھ وقال سبق ما مع اتفاق ھذا وفي ، وإیجابیة بحماس علیھ ویقبل عملھ في

   . )54:2000 الشباسي،(  ".العاملین نظریة
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 للمعلم المھني الرضا بتأثر )1994، الھدھود ،2000 الشباسي،( من كل دراسة وأوضحت      

 في دورھا لھا وعالقات أسالیب من تعكسھ وما ، العمل وبیئة ، واالقتصادي االجتماعي بالواقع

 لألفراد والتعلیمیة الثقافیة بالخلفیة یتأثر كما اإلدارى، اإلشراف وخاصة اإلیجابي التفاعل عملیة

 النفسي :ھي مجاالت ةأربع في یظھر المعلم لدى المھني الرضا أن النتائج وبّینت معھم یتعامل لذینا

  . األولویات مقدمة في یأتي النفسي المجال وإن ، االقتصادي و"المھني" ، االجتماعيو

 الرفاعي وسعاد ، النقیب عالم،وخلدون أبو ورجاء الصراف قاسم( أجراھا دراسة أوضحت وقد      

 المادي المردود عن الرضا یزداد ، للمعلمین المھني المستوى ارتفاع مع أن )1994، بالكویت

 أن كشفت حیث )Mottaz,1986( دراسة نتائج مع ذلك ویتفق.والترقیة العمل في المصادر وكفایة

 الوظیفیة المستویات في أقرانھم من رضا أكثر األعلى المستویات في والموظفات الموظفین

           . ) 360: 2006 ، الحمید عبد.(األدنى

 االجتماعي وضعھا حیث من المھن ترتیب یختلف فإنھ للمھنة االجتماعي المجال یخص وفیما      

 االقتصادیة للظروف وفقًا وذلك نفسھ المجتمع داخل بل خر،وآ مجتمع بین لرضال كمحدد المرتفع

  . )19:1997على،.( للمجتمع واالجتماعیة

 التدریس مھنة عن الرضا تزید التي بالعوامل الخاصة )2009الرویشد،( دراسة بّینت وقد             

   مقدمتھا في جاء يـالت ، العوامل ھذه حول العینة اتفاق إلى رــیشی قد مما %93 متوسطھا بلغ بنسبة

 في أوسع صالحیات ومنحھم المعاملة، في المعلمین بین والمساواة ، التدریبیة بالدورات االلتحاق

 الكویت بدولة المتوسطة المرحلة معلمي من العینة أفراد أن الدراسة نتائج أوضحت كذلك ، العمل

 عن لدیھم المھني الرضا تقلل التي املبالعو الخاصة ، لھم المقدمة ستبانةاال عبارات على وافقوا قد

 ، العوامل ھذه حول العینة اتفاق إلى یشیر قد مما %90 متوسطھا بلغ موافقة بنسبة ، التدریس مھنة

 أمام الفرصة إتاحة وعدم ، ودعمھ المعلم مساندة عن المدرسیة اإلدارة تخلي مقدمتھا في جاء والتي

  . العلیا دراساتھم لمواصلة المعلمین

  

  (Pratts Teacher Stress Model ,1978)   المعلم لضغوط برات وذجنم

 ةثالث وجود إلى أشار وقد ، للمعلم الضاغطة األحداث النموذج ھذا في برات استعرض        

  :یلي كما وھي الضغوط لتلك مصادر

 العمل خارج تكون التي األحداث تلك عن عبارة وھي :المدرسیة البیئة خارج من تأتي مصادر :أوًال

  وسن ، التالمیذ لدى األسرة دخل مستوى ، التالمیذ عمر  مثل وكفاءتھ المعلم أداء على تؤثر ولكنھا

  .  وعمره المعلم
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 العالقة : مثل التدریس مھنة من الناشئة األحداث عن عبارة وھي :المدرسة بیئة في مصادر :ثانیا

 غیر أو ، العدوانیین كاألطفال ،  میذتاللل الممیزة والخصائص ، المدرسة في المعلمین بین

 بإدارة ترتبط ومشكالت ، الدراسي الفصل في النظام ومشكالت ، الدراسي الفصل في متعاونینال

  .المدرسة

 عدم أو ورضاه ،  وسماتھ وإمكانیاتھ المعلم قدرات في وتتمثل :ذاتھ بالمعلم خاصة مصادر :ثالثًا

  . )43-42: 1995 ، زیدان (  .المعلم دافعیة مستوى ًاوأیض مھنتھ عن رضاه

 قیامھ دون تحول بمعوقات یواجھ حینما المعلم أن )Maslack( ماسالك كریستینا وتضیف      

 مما منھ المطلوب العمل تأدیة عن والقصور بالعجز إحساسھ إلى یؤدي ذلك فإن ، كامل بشكل بدوره

 إلى یؤدي مما ، المعنویة الروح مستوى تدني إلى ؤديی عصبي وتوتر مھني، إجھاد علیھ یترتب

 :1997 ، العزیز عبد( . النفسي االحتراق من مرتفعة لدرجة وبالتالي ، للضغوط تعرضھ ازدیاد

290( .  

 عدد كثرة أو الدراسي العبء زیادة للمعلم المھني اإلجھاد مسببات من أن الباحث ویرى        

 الفصل في الطلبة عدد كثرة أو إضافي بعمل المعلم تكلیف أو المعلم كاھل یثقل مما الحصص

 المدرسة عن بعیدًا تجاریة نشاطات في المعلم انشغال كذلك ، علیھم السیطرة وعدم الدراسي

 اإلجھاد إلى بالنتیجة وتؤدي عملھ مع المعلم تكیف صعوبة إلى تؤدي األمور ھذه لك والتدریس

  . أخرى مھنة إلى واالتجاه التدریس مھنة ترك إلى وبالتالي المدرسة في لعملل القابلیة  وعدم المھني

 بمدینة التدریس مھنة في الضغوط مصادر عن دراستھا في )54:2004، حشاد ( وترى          

 المھنة طبیعة كانت مھما أحد منھا ینج لم المعاصرة الظروف في المادة مفھوم سیطرة إن  ، بنغازي

 قادتھم ، الحضارة وصّناع األجیال مربو بأنھم وصفوا الذین أنفسھم نالمعلمی حتى ، ونوعیتھا

 المعلمین ببعض الحال ووصل  ، العمل في والصدق ، البذل في الرغبة عدم إلى المالیة أوضاعھم

 ، والغیاب كالتمارض : االستجابات من مختلفة بأشكال العمل أداء من التھرب محاوالت إلى

  . العمل ترك في والرغبة ،  النفسي واالنسحاب

 ، رسھممدا یتركون المعلمین تجعل التي األسباب أھم عن والدراسات البحوث بعض أشارت وقد

 أن أوضحت التي ،Rane and Ervit  : )1995 وایرفت ران ( دراسة الدراسات ھذه ومن

 ، مالتعلی لمھنة تركھم في سببًا كانت التي المدرسیة والضغوط المشاكل بعض یواجھون المعلمین

 مع التوافق عدم و الدراسي العبءو المنخفضة االجتماعیة المكانة و الراتب كفایة عدم أھمھا ومن

  . )2008 ، طاھر بن ( .المدرسیة اإلدارة
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 المھني للرضا أن )66:2003 -67 ، جرادات( و )86: 2000 ، ياسبالش ( من كًال ویتفق

   التالیة النقاط في تلخیصھا یمكن المدرسة إدارة فّعالیة تحقیق في إسھامات

 یقوم فیما والتجدید اإلبداع ىإل جھوده وجھ ما إذا وفكریًا مھنیًا وینمو هؤعطا یزداد المعلم .1

 .بھ

 برامج وبوضع التدریس أعباء بتحقیق والخبرات األفكار لتبادل اإلبداع فرص توفیر .2

 . للمدرسین المھني المستوى لرفع  باالستمراریة تتصف

 المعلم إلیھا ینظر التي الملموسة العوامل أحد الحیاة لمتطلبات والمتناسب المادي المردود .3

 . بزمالئھ نفسھ قارنةم عند

 بعد أو المھنیة المھام تأدیة أثناء العجز حالة في كریمة حیاة للمعلم تكفل ضمانات وجود .4

 . التقاعد

 بالدعم تتمیز التي بالمدرسة المحیط والمجتمع الزمالء بین والتعاونیة االجتماعیة العالقات .5

 . المھنیة والخبرات اآلراء وتبادل والمساندة

 الظروف وتفھم المتبادل االحترام في ذلك ویتمثل المبذولة للجھود المعنوي التقدیر .6

 . المدرسین عن تصدر التي واالقتراحات لآلراء األھمیة وإعطاء الشخصیة

 الندوات خالل من المشرفین مع المعلمین عالقات خالل من المھني للتطور فرص وجود .7

 . ختصاصواال الخبرة ذوي األساتذة من والمحاضرات

 . المدرسین جانب من المھني العطاء لتأمین المطلوبة المھام بتنفیذ للمعلم الحریة إعطاء .8

 التحصیل بزیادة المساندة التخصصات أو التخصص مجال في العلمي للنمو فرص وجود .9

 . المھنیة المدرس قدرات وزیادة العمل إلثراء المھنیة الخدمة أثناء العلمي

  

                                                         للمعلم المھني بالرضا ارتباطھا مدىو وظروفھ العمل طبیعة

 إمكانات( مثل ، المكونات من العدید تشمل بحیث وظروفھ العمل طبیعة متغیر مكونات تتنوع      

 مجدي ( دراسة لتتوّص فقد ) األداء جودة على المعنیة والوسائل واألدوات التجھیزات ، العمل

 لھذا المالئمة الظروف توافر عملھ عن المعلم رضا أسباب أھم من أنھ إلى ) 1987 ، اللطیفعبد

 العمل عن الرضا بین جزئیة عالقة وجود ) 1990 عكاشة، الغنى عبد ( دراسة أثبتت كذلك  ،العمل

  .  ) 42:2000 ، الشباسي ( .العمل وبیئة
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 أن )Jenkinson and chapman 1990 ، انبموشا جنكسون ( من كًال دراسة ّنتبی وقد      

 المدرسین مع الداخلیة والعالقات العمل شروط متغیرات بین إحصائیة داللة ذات فروقًا ھناك

 في عملوا الذین المدرسین نإ حیث . التنظیمیة البنیة ومتغیر األمور أولیاء مع والعالقات اآلخرین

 الذین والمدرسین ، جیدة عمل بشروط تمیزت " المجتمع في مكانھا حیث من "متمیزة مدارس

 البنیة من جزء بأنھم شعروا والذین األمور وأولیاء اآلخرین المدرسین مع جیدة بعالقات تمتعوا

 الرضا أن الباحثان یرى كذلك .المھني الرضا من عالیة بمستویات بتمتعھم یمیلون ، المدرسیة

 بالمجتمع المدرسة لوضع باءدراكھم یرتبط ایكاجام في اإلبتدائیة المرحلة لمدرسي المھني

)Prestige( ، الرضا في األھم الفارق ولكن ، مدارسھم في معینة عمل وشروط عوامل وإلى 

 أولیاء اعترافو واالستحسان  ، اآلخرین بالمدرسین وألفتھم المدرسین عالقة من یأتي المھني

  . بمدرستھم التعلیم عملیة في بمشاركتھم نوالمدرس شعر  حد أي وإلى والطلبة األمور

 المعلم التجاھات كانعكاس یأتي المھني الرضا عامل أن ) 158:2005، السالم عبد ( ویرى      

 للمعلم المھني الرضا ویأتي ، خاصة للتدریس یعدون لمن والتدریس ، عامة التدریس مھنة نحو

 فالطالب ، الداخلیة والعوامل الخارجیة العوامل من لمجموعة كانعكاس التدریس بعملیة وارتباطھ

  . ویوجھھا التدریسیة العملیة في یؤثر وقدراتھ واستعداداتھ وقیمھ واتجاھاتھ ومیولھ بدوافعھ

  

   للمعلم المھني بالرضا التدریس ةعالق

 إلكسابھم للتالمیذ والمدّرب والمرشد الموجھ األساسي التعلیم مفھوم إطار في المعلم یعد      

 من المعرفة إلى للتوصل االتصال وسائل استخدام على ومساعدتھم ، السلیم التفكیر مھارات

 تدریب ذلك یتطلب سبق ما ولتحقیق ، التالمیذ لدى عملال روح تنمیة منطلق من األصلیة مصادرھا

 إلى تؤدي بصورة التعلیم تقنیات استخدام وكیفیة ، الحدیثة التدریس طرق استخدام على المعلم

 تعلموا التالمیذ بأن اإلدعاء یمكننا ال ذلك غیاب وفي األساسي التعلیم أھداف یحقق فّعال تعّلم تحقیق

  . )309:2001، والعبادي ، أبوجاللة .(كثیرة أمور ادةع علیھ یترتب التعلیم ألن

  

 مواصفات للمعلم أن في )416:2003 ، الحاج ( و ) 158:2005، السالم عبد( من كل ویتفق        

 بمختلف قیاموال ، والشھري ، السنوي للتدریس التخطیط على قدراتھ حیث من التدریس مھنة في

 نموھم ومتابعة ، القصور نواحي إلى وتوجیھھم ، التالمیذ وتقویم ، صفیةغیرالو الصفیة األنشطة

 لمجموعة إتقانھ ومدى ، المھمة تلك ألداء وتأھیلھ إعداده مثل ، بالمعلم تتعلق عوامل وھناك .الدائم

 السمات أو الصفات من مجموعة إلى باإلضافة ذلك ، العملیة بھذه المرتبطة المھارات من

 برضا مباشرة عالقة لھا الجوانب ھذه كل بالشخصیة الصلة مرتبط الناجح فالتدریس  ،الشخصیة
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 على وبالتالي المعلم أداء على سلبًا یؤثر أن یمكن أحدھما في اختالل أي وحدوث مھنتھ عن المعلم

  . مھنتھ مع وتوافقھ رضاه

   التدریس مھنة نحو االتجاه

المعلم نحو مھنة التدریس ھو المحدد األساسي أنھ ربما یعد اتجاه ) 134:2009الفحل ( یرى       

، وثم اتفاق أن سر نجاح المعلم في  ایواجھھ تينة وضغوطھا النفسیة والجسمیة الدى تحملھ للمھمل

ھي القاعدة التي تبنى علیھا معظم  االتجاھاتاإلیجابیة نحو مھنتھ ، ألن ھذه  اتجاھاتھعملھ ھو 

 اتجاھاتحول ) Roos et al 1981 روس وآخرین   (النشاطات التربویة ، وقد بّینت دراسة 

سي مدرسي المدارس العامة نحو مھنة التعلیم في جورجیا ، فقد أشارت النتائج إلى أن مدّر

تجھاتھم نحو مھنتھم بالمقارنة بمدرسي أظھروا إیجابیة واضحة بالنسبة ال قد االبتدائیةالمرحلة 

مینون وبابا نستاسیو  (ھذه الدراسة مع دراسة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانویة وتتفق 

فقد أظھرت نتائجھا أن ) Menon and Papanastasiou and zembylas،2002وزیمبالس

لدیھم اتجاھات إیجابیة نحو مھنتھم وبالتالي  االبتدائیةالمعلمین الذین یّدرسون في مراحل التعلیم 

  ) .اإلعدادي ، ثانوي(میة األخرى فھم أكثر رضا مھنیًا من نظائرھم في المراحل التعلی

  لیبیا في للمعلم المھني ضاالر

 عدمل اللیبي المجتمع في مؤخرًا الشعور بتزاید )296 - 289: 1997 ، العزیز عبد ( أوضح      

 حول یدور والجدل ، طویلة فترة منذ مداه وزاد اإلحساس ھذا تسعا بل ، المدارس نظام عن الرضا

    . الحاضر وقتنا حتى قائمًا الجدل ومازال وأوضاعھم المعلمین

 ،  1999 بوعروش ، 1997  غالم( ومنھادراسة اللیبیة الدراسات نتائج وّضحت قدو

  دراسة بّینت بینما ، متوسطًا كان التدریس مھنة عن الرضا مستوى أن إلى )2000 الفائدي

 بینما المعلمین بین المھني الرضا درجة في إحصائیة داللة ذات فروق بوجود ) 2006 ،بوشعرایة(

 تلیھ الثاني الترتیب في جاءت المھني الرضا عدم ضغوط بأن ) 2004 ، حشاد ( دراسة أوضحت

 صراعھ الدور، عبء ھو شدة المصادر آخر وكان ، العمل ضغوط ثم ، المدرسیة البیئة ضغوط

  . وغموضھ

 بناًء تتم التي الجدیدة الوظیفیة كاتالمل تسكین بإعادة المكلفة للجنة میدانیة بزیارة الباحث قام دقو      

 واللجنة ، للتعلیم العامة الشعبیة واللجنة العامة الشعبیة اللجنة قبل من صدرت التي القرارات على

 الوظائف لبعض الوظیفي بالوصف والمتضمنة ، والتشغیل والتدریب العاملة للقوى العامة الشعبیة

  : التالي النحو على نصھا یكون بحیث الشأن ھذا في أحكام وتقریر بالمؤسسات
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 : من كًال تربویًا مؤھًال یعتبر

 التعلیم من األول بالشق للتدریس تربویًا مؤھلین ویكونون : العامة التدریس إجازة يحامل  - أ

 . )األساسي التعلیم من السادس الصف إلى األول الصف من( األساسي

 وكلیات المعلمین كلیات وخریجي الخاصة دریسالت إجازة حاملي تكلیف -العجز لسد - ویجوز

  . الصفوف بھذه بالتدریس الُعلیا المعلمین ومعاھد التربیة

 التعلیم من الثاني بالشق للتدریس تربویًا مؤھلین ویكونون : الخاصة التدریس إجازة يحامل  - ب

 في بالتدریس یكلف أن -العجز لسد - ویجوز )التاسع الصف إلى السابع الصف من( األساسي

 . الُعلیا المعلمین ومعاھد التربیة وكلیات المعلمین كلیات خریجو الصفوف ھذه

 المطورة المناھج ضوء في السیما كبیر دور من لھا لما التنشیطیة الدورات دور إبراز تم كما

  . لھا المالئمة المناھج وإعداد الدورات لتلك الكافیة المدة وتحدید

  . المراحل ھذه بتدریس القائم ھو من أو التربوي الشخص ھو من حددت قد القرارات تكون وبھذا

 18 إلى 12( بـ معلم كل بتكلیف یكون األساسي التعلیم في األداء معدل فإن األداء لمعدالت وبالنسبة

  . )مناھج ثالثة یتجاوز ال( تقریبًا معلم لكل المناھج تعدد عدم مراعاة مع أسبوعیًا )حصة

 بأن لنا ویتبین ، بجدول مكلف معلم لكل التدریس عالوة بصرف قرار صدر وقد ھذا

 السیاسات رسم من لالستفادة للقطاع تنظیمیة ناحیة ھو التعلیمي للكادر الجدیدة الھیكلیة من الغرض

 على واإلقبال المھني الرضا یحقق مما القطاع بھذا للعاملین وممیزات حوافز وتحدید المستقبلیة

 بعض تقریر ، 2007 ، والتشغیل والتدریب العاملة للقوى العامة لشعبیةا اللجنة ( . التدریس مھنة

  . )التدریس بمھنة العاملین شأن في األحكام
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  الثالثالفصل 
 

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربیة: أوًال 

  الدراسات األجنبیة: ثانیًا 
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

الدراسات والبحوث التي لھا عالقة بمتغیرات الدراسة الحالیة، وسیتم       یتناول ھذا الفصل       

تقسیم ھذه الدراسات إلك دراسات عربیة ودراسات أجنبیة، وسیتم عرضھا من األقدم إلى     

  .األحدث

  :الدراسات العربیة  :أوًال

  ) 1987( مجدي عبد اللطیف بسیوني دراسة   -1

بعنوان الرضا المھني لدى المعلمین في مدارس الحلقة األولى من التعلیم األساسي بمحافظة   
  )كفر الشیخ 

  

الكشف عن مدى رضا المعلمین والمعلمات عن مھنتھم ، وعن اتجاھھم  إلى تھدف الدراسة      

اإلدارة ( نحو بعض الجوانب المرتبطة بالمھنة والعالقة بین الرضا العام وتلك الجوانب          

المادیة ، وظروف العمل ، والمركز األدبي       والمكافآت المدرسیة ، وفرص الترقي ، واألجور  

في وجود مجموعة من المتغیرات الدیموغرافیة    ) تالمیذ للمھنة ، العالقات مع الزمالء وال 

كما ھدفت الدراسة إلى الكشف      )  ومدتھا  الخدمة، مكان  االجتماعیةالعمر ، والنوع، والحالة (

  .عن أسباب الرضا لدى عینة البحث

من معلمي الحلقة األولى من التعلیم األساسي بمحافظة كفر )  311( وتكونت الدراسة من       

یة  العینة على أفراد من الجنسین ، كما شملت البیئات الریف         واشتملت یخ بمراكزھا التسعة الش

 5 إلى مقسمة على أربع مجموعات من سنة        –سنة  20 إلىوالحضریة ومدة الخدمة من سنة 

  .سنة 15سنة ، أكثر من  15إلى سنوات  10سنوات ، ومن  10 إلىسنوات  5سنوات ، من 

وھو مقیاس صالح لقیاس الرضا      )  1934" ( ھوبوك " اء تراسة أستفواستخدم الباحث في الد

لقیاس العالقة بین الرضا المھني وبعض    استفتاءكما قام الباحث بتصمیم . المھني لجمیع المھن 

  .الجوانب المھنیة والتربویة

وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة بین المعلمین والمعلمات في الرضا عن المھنة         

، % 95.4لح المعلمات ، وعّبرت غالبیة أفراد العینة عن رضاھا نحو المھنة بنسبة        لصا

ونحو ظروف  % 50.8ونحو فرص الترقي بنسبة % 82ورضاھم عن اإلدارة المدرسیة بنسبة 



55 
 

نحو العالقات السائدة في المدرسة بین     باالتجاھاتفیما یتعلق  ، أما%60.4العمل بلغت النسبة 

وزمالئھم في العمل أو بین المعلمین والمعلمات والتالمیذ فقد كان اتجاه           المعلمین والمعلمات 

، أما فیما یتعلق بالعالقة بین الرضا العام عن %89بلغت نسبتھ حیث غالبیة أفراد العینة إیجابیًا 

 ارتباطا المھنة والجوانب المختلفة التي تناولتھا الدراسة فقد تبین من النتائج أن أكثر الجوانب        

تجاه  تجاه نحو المركز األدبي ، ثم اال     تجاه نحو اإلدارة یلیھا اال  االبالرضا العام عن المھنة ھو 

  .تجاه نحو األجور ، ثم ظروف العمل ، والعالقة بالزمالءحو مدى توفیر فرص الترقي ، ثم االن

  ) 1991( دراسة على أحمد العمري  -2

في التعلیم العام بالمملكة العربیة    دائیةاالبتبعنوان الرضا المھني لدى معلمي المرحلة    
  .السعودیة

بالمملكة   االبتدائیة المرحلة   معلمي ھدفت الدراسة إلى التعرف على الرضا المھني لدى             

  :العربیة السعودیة من حیث مستواه والعوامل المحددة لھ وعالقتھ بمتغیرات 

على مستوى الرضا المھني للمعلم ،   ، والمرتب الشھري ، المؤھل العلمي و ، والخبرة ، العمر

  .ي كل من المناطق الخمس المختارة والمقارنة بین مستوى الرضا للمعلم ف

  :الدراسة على المنھج الوصفي ، وقد طبق الباحث أدوات دراستھ وھي  اعتمدت       

لذكور  معلم من ا  )  300( على عینة قوامھا     االبتدائیة مقیاس الرضا المھني لمعلمي المرحلة   

الریاض ، الدمام ، جدة ، تبوك ،     ( معلمًا من كل منطقة تعلیمیة في مدن        )  60( فقط بواقع  

الرضا عن المھنة ، الرضا عن ( أبعاد للرضا ھي )  6( وقد اشتملت الدراسة على . )أبھا

اإلشراف اإلداري،  الرضا عن اإلشراف الفني ، الرضا عن العائد من المھنة ، الرضا عن            

  ).المھنة في المجتمع ، الرضا عن مستقبل المھنة مكانة 

وقد كشفت الدراسة عن انخفاض نسب المعلمین الراضین عن مھنة التدریس في الرضا             

  . لرضا المھني لدى المعلمینالمھني العام ، ووجود فروق في أبعاد ا

مؤھل والمرتب   توجد عالقة عكسیة بین الرضا المھني العام ومتغیرات العمر والخبرة وال          -

بالمملكة العربیة   االبتدائیةمین في المرحلة  لتوجد فروق في الرضا بین المع   الشھري ، ال

  .السعودیة في كل منطقة من المناطق التعلیمیة الخمس المختارة
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  )1996(دراسة الحسن محمد المغیدي  -3

أثر األسالیب القیادیة في مستوى الرضا الوظیفي للمعلمین بمحافظة         ( بعنوان   
) اإلحساء التعلیمیة من منظور النظریة الموقفیة لھرسي وبالنشرد ونظریة الدوافع لھرزبورغ

  .دراسة میدانیة

 & Hersey)تھدف الدراسة إلى تطبیق نموذج القیادة الموقفیة لھرسي وبالنشرد             

Blanchard, 1988)   ونظریة العاملین لھرزبورغ(Herzberg, 1959)     على مدارس البنین

في التعلیم العام بمحافظة اإلحساء، ودراسة مدى توافق مفاھیمھا مع المجتمع السعودي ومدى       

  .تكامل نموذج القیادة الموقفیة مع نظریة العاملین لھرز بورغ، والربط بینھما على مسرح الواقع

عرف على األسالیب القیادیة لمدیري المدارس وأثرھا في مستوى الرضا    باإلضافة إلى الت

مستویاتھم التعلیمیة، وسنوات الخبرة، واختالف    : الوظیفي لمعلمیھم في ضوء المتغیرات التالیة

  .، ومستوى التدریب)علوم طبیة/ علوم إنسانیة (التخصص 

لف مدارس البنین بمحافظة   معلمًا في مخت ) 656(مدیرًا و) 79(وشملت عینة البحث        

  .اإلحساء التعلیمة

تحلیل التباین المتعدد، واختبار توكي، والطریقة    : وتم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة      

  .(Step wise regression)المتعدد  لالنحدارالمرحلیة 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ائیة األسلوب المشارك، وفي المرحلة المتوسطة أسلوب یمارس المدیرون في المرحلة االبتد  -1

  .التشویق، وفي المرحلة الثانویة أسلوب األمر

أكثر رضا عن بیئة العمل ومحتوى العمل من المعلمین في    االبتدائیةالمعلمون في المرحلة   -2

  .المرحلة المتوسطة والثانویة

  المعلمون ذو الخبرة الطویلة أكثر رضا عن بیئة العمل ومحتوى العمل من المعلمین  -3

  .خبرة األقل 

 . المعلمینوجود تأثیر للعوامل المكونة لبیئة العمل ومحتوى العمل في رضا  -4
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  )1997(دراسة عیسى حسن غالم   -4

قتھ بالرضا المھني    المناخ التنظیمي السائد في المدارس الثانویة العامة وعال(بعنوان  
  )للمدرسین

ھدفت الدراسة إلى التعرف على نمط المناخ التنظیمي السائد في المدارس الثانویة العامة           

بمدینة بنغازي من وجھة نظر المدرسین والمدرسات بھا، وعما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة 

وحسب مدارس الذكور واإلناث؟     إحصائیة في نمط المناخ التنظیمي السائد حسب متغیر النوع  

وما مستوى الرضا المھني لدى المدرسین في المدارس المشمولة بالبحث؟ وھل ھناك عالقة           

معنویة بین نمط المناخ التنظیمي السائد في المدارس الثانویة العامة والرضا المھني للمدرسین      

  فیھا؟

من بین مدرسي المدارس  مدرسًا ومدرسة اختیروا  ) 239(تكونت عینة الدراسة من        

مدرسة، واستخدم ) 151(مدرسًا و) 88(المشمولة بالبحث بطریقة عمدیة تضمنت   ) 17(الـ

أداة لبحثھ للتعرف على أنماط المناخ       (O. C. D. Q)الباحث استبیان وصف المناخ التنظیمي    

بعد استخراج   التنظیمي السائد، باإلضافة إلى بنائھ أداة لقیاس مستوى الرضا المھني للمدرسین   

مربع  : (صدقھا وثباتھا، وقد اعتمد الباحث وسائل إحصائیة متعددة لغرض تحلیل بیاناتھ، منھا    

كاي ـ المدى ـ معامل ارتباط بیرسون ـ الدرجة التائیة المعدلة ـ االختبار التائي لعینتین مستقلتین     

، وتوصلت الدراسة )لمتعددةـ الوسط المرجح ـ تحلیل التباین األحادي ـ اختبار شیفیھ للمقارنات ا

  :إلى النتائج اآلتیة

  .صعوبة تحدید نمط المناخ السائد في المدارس الثانویة العامة بصفة عامة -1

بین المدرسین والمدرسات ) 0.01) (0.03(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -2

القدرة (لصالح المدرسات، ) عملاإلعاقة، الود، الشكلیة في ال: (في أبعاد المناخ التنظیمي اآلتیة

  .لصالح المدرسین) في العمل، النزعة اإلنسانیة

بین مدارس الذكور ومدارس اإلناث ) 0.01(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -3

  .في بعدي اإلعاقة والود لصالح مدارس اإلناث

  .مستوى الرضا عن مھنة التدریس بین أفراد عینة البحث كان متوسطًا -4

ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المناخ التنظیمي السائد في المدارس المشمولة بالبحث  -5
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 . مھني للمدرسین فیھاومستوى الرضا ال

  )1998(سة محمد إبراھیم الغزیوات درا  -5

في محافظة    االجتماعیات العوامل المؤثرة في مستوى رضا معلمي ومعلمات  (بعنوان  
  ) .الكرك عن مھنتھم

في محافظة   االجتماعیاتتھدف ھذه الدراسة للكشف عن مدى رضا معلمي ومعلمات             

الكرك عن مھنة التعلیم، ومعرفة أثر بعض العوامل عن رضاھم من أجل تحقیق ھذه األھداف،   

معلمین   103معلم ومعلمة من مجموع مجتمع الدراسة البالغ         45فقد اختیر بطریقة عشوائیة  

فقرة تغطي كافة عناصر الدراسة، وقد        77مكونة من    استبانھ ومعلمات، وقد استخدم الباحث 

  %).64(دت الدراسة أن نسبة الراضین عن مھنة التعلیم حوالي وج

ومن جھة أخرى وجدت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائیة تعزى لمكان العمل ولصالح             

ولصالح المتزوجین،    االجتماعیة من یعمل في القریة، وفروقًا ذات داللة إحصائیة تعز للحالة     

یة والتعلیم على توفیر ظروف العمل المناسبة لمعلمي        وتوصي الدراسة بأن تعمل وزارة الترب

بالتأھیل المسلكي لھم، وتحسین الظروف المادیة   واالھتمامفي الریف والمدن  االجتماعیات

  .لھم  واالجتماعیة

  )1999(ة مفتاح المبروك أبو عروش دراس -6

  . ي للمعلمینبعنوان العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة وعالقتھا بالرضا المھن  

تھدف الدراسة إلى اختبار فكرة وجود ارتباط بین العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة        

بمدینة ) اإلعدادي(والرضا المھني للمعلمین، في مدارس الشق الثاني من التعلیم األساسي    

ة عن األسئلة   البیضاء، كما یراھا المعلمون والمعلمات بھذه المرحلة، وذلك من خالل اإلجاب         

  :اآلتیة

  ما مستوى العالقات اإلنسانیة في المدارس المشمولة بالبحث؟ -

  ما مستوى الرضا المھني للمعلمین في المدارس المشمولة بالبحث؟ -

حدد الباحث ستة أبعاد أساسیة للرضا المھني مثلت في رأیھ مكونات الرضا العام للمعلمین،            -

  النسبیة لكل بعد، ومدى مساھمتھ في تحقیق الرضا العام؟ مما اقتضى التساؤل عن األھمیة
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ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة    -

  ومستوى الرضا المھني للمعلمین، في المدارس المشمولة بالبحث؟

مدرسة، وبواقع ) 27( وقد تكونت عینة الدراسة األساسیة من المعلمین والمعلمات في      

أحدھما لقیاس مستوى  : من مقیاسینًا معلم ومعلمة، واستخدم الباحث استبیانًا مكون  ) 208(

العالقات اإلنسانیة، واآلخر لقیاس الرضا المھني للمعلمین والمعلمات، وذلك بعد استخراج    

  .ا وثباتھما بالطرق المتبعة في البحوث العلمیةمصدقھ

معامل ارتباط   : وسائل إحصائیة متعددة لوصف وتحلیل البیانات كاآلتي  واستخدم الباحث       

رباعیات، الوسط الحسابي ال بیرسون، المتوسط الحسابي، الوسیط، االنحراف المعیاري، 

  :، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة( tP )المرجح، الوزن المئوي، معامل التوافق 

مدارس بصورة عامة عالیًا نسبیًا، حیث كانت العالقات  كان مستوى العالقات اإلنسانیة في ال -1

  .منھم%) 11(ومنخفضة عند %) 22(منھم، ومتوسطة عند %) 67(اإلنسانیة عالیة عند 

كان مستوى الرضا للمعلمین والمعلمات في المدارس بشكل عام متوسطًا نسبیًا، حیث كان        -2

  .منھم%) 12(متدنیًا عند ، و%)44(منھم، ومتوسطًا عند %) 44(الرضا عالیًا عند 

الرضا عند المعلمین والمعلمات نابعة من ممارسة المھنة  ) مصادر(كانت أبرز عوامل  -3

  .ذاتھا، ومن العالقة اإلیجابیة مع اإلدارة المدرسیة، والعالقة مع المشرف التربوي الفني

الواقع العملي لمھنة    اتفق معظم أفراد العینة على أن المصادر األقل نسبیًا للرضا تتمثل في    -4

  .المتوقعة من المھنة االجتماعیةالتدریس، والعائد المادي والمعنوي من المھنة، والمكانة 

توجد عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بین مستوى العالقات اإلنسانیة في المدارس المشمولة              -5

  .لمات فیھابالبحث والرضا المھني للمعلمین والمع

  )2000(لناصر عبد العالي الفائدي دراسة عبد ا -7

والوظیفیة للمعلم اللیبي وعالقتھا بالرضا       واالقتصادیة  االجتماعیةبعنوان األوضاع   
  .الوظیفي 

 ھدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة الرضا الوظیفي لدى معلمي ومعلمات ھذه المرحلة      

والوظیفیة ذات العالقة بھ،   دیةواالقتصا  االجتماعیة، والتعرف على األوضاع   ومعلماتھا  
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 االجتماعي وتندرج ھذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة، التي اعتمدت على أسلوب المسح       

) 238(بلغ حجمھا    والتي  عن طریق العینة التي تم اختیارھا من معلمي ومعلمات ھذه المرحلة 

  .قیة النسبیة علیھاتم تطبیق القواعد المنھجیة للعینة العشوائیة الطب ،  معلمًا ومعلمة

وفیما یتعلق بأداة جمع البیانات یرى العدید من الباحثین أن استخدام أكثر من وسیلة قد                 

 ، یكون أمرًا مرغوبًا فیھ، وذلك للتقلیل من عملیة التحیز والحصول على معلومات كافیة     

بالمقیاس، ویعد األداة الرئیسیة؛ حیث اعتمدت الدراسة على   االستعانةواستنادًا إلى ذلك تم 

، الذي أعد من قبل الباحث،  ةیوالوظیف واالقتصادیة االجتماعیةاألول مقیاس األوضاع : مقیاسین

  ).1969(والثاني مقیاس الرضا الوظیفي المعد من قبل سمیث وزمالئھا 

 Person)ارتباط بیرسون : إحصائیة منھاوبعد مرحلة جمع البیانات وتحلیلھا باستخدام أسالیب 

– R) واختبار ،(T) وتحلیل التباین األحادي ،(One – Way Anova).  

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

لیست ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین في متغیر الرضا الوظیفي، تعود إلى         -1

  .االجتماعیةالنوع والحالة 

داللة إحصائیة بین المعلمین في متغیر الرضا الوظیفي، تعود إلى متغیر        ھناك فروق ذات -2

  .العمر

 االجتماعيال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرات الخبرة والراتب والوضع       -3

  .والوظیفي وبین الرضا الوظیفي للمعلم واالقتصادي

سطًا حیث بلغت نسبة من   كان متو ومعلماتھا ھذه المرحلة إن الرضا الوظیفي لمعلمي   -4

  .من المبحوثین%) 82.4(تحصلوا على درجة متوسطة في مقیاس الرضا الوظیفي 

  .ومعلماتھا ھذه المرحلةوزمالء العمل لدى معلمي  ارتفاع نسبة الرضا عن العمل، -5

  .انخفاض درجتي الرضا عن المدیر، والراتب، والترقیة لدیھم -6

  .من قبل المجتمع لمھنتھم واالحترامبضعف التقدیر  ومعلماتھا ھذه المرحلة شعور معلمي -7

شعورھم بدرجة عالیة من الفخر،ألنھم یعملون في مھنة التعلیم ووصلت نسبة ھؤالء         -8

  .من المبحوثین%) 69(
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على أن یكون أوالدھم في نفس مھنتھم    %) 73(لم یوافق عدد كبیر من المبحوثین ونسبتھم  -9

  .مستقبًال

  . لتعلیمغالبیتھم على ضرورة وجود مصدر دخل إضافي للمعلم إلى جانب مھنة اعّبر  -10

  )2004(زیز بن محمد العبد الجبار دراسة عبد الع  -8

  )الرضا الوظیفي لدى معلمي التربیة الخاصة ومعلمي التعلیم العام بمدینة جدة(بعنوان  

من معلمي التعلیم العام    تھدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظیفي لكل             

ومعلمي التربیة الخاصة بمدینة جدة، وأثر متغیرات العمر والخبرة والدرجة العلمیة والدخل           

الشھري على الرضا الوظیفي لدى معلمي التربیة الخاصة ومعلمي التعلیم العام ومجال           

ي لمناسبتھ  التخصص لمعلمي التربیة الخاصة، كما استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیل      

 االبتدائیةمعلمًا ممن یعملون في المدارس ) 251(لھذه الدراسة، وتكونت عینة الدراسة من 

العادیة الملحق بھا برامج أو فصول خاصة والتابعة لوزارة         االبتدائیةالعادیة وكذلك المدارس 

بنسبة  معلمًا) 127(التربیة والتعلیم بمدینة الریاض، وقد بلغ عدد معلمي التعلیم العام   

، وذلك وفقًا   %)49.4(معلمًا بنسبة   ) 124(، بینما بلغ عدد معلمي التربیة الخاصة  %)50.6(

العمر، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمیة، الراتب الشھري، مجال     : لمتغیرات الدراسة، وھي

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. التخصص لمعلمي التربیة الخاصة

ضا أعلى من المتوسط لدى كل من معلمي التعلیم العام ومعلمي التربیة    إن مستوى الر -1

  .الخاصة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات معلمي التعلیم العام ومعلمي التربیة الخاصة   -2

على عدم الرضا وعلى الدرجة الكلیة للمقیاس، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائیة على بعد        

  .الرضا

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات معلمي التعلیم العام ومعلمي التربیة           عدم وج -3

  .عدم الرضا والرضا، وكذلك على الدرجة الكلیة للمقیاس: الخاصة على بعدي المقیاس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات معلمي التعلیم العام ومعلمي التربیة            -4

وعلى  . عدم الرضا والرضا، وكذلك على الدرجة الكلیة للمقیاس     : الخاصة على بعدي المقیاس

ذلك ال یمكن أن یكون ھناك اختالف في مستوى الرضا الوظیفي بناًء على خبرة المعلم سواء        
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  .كانت خبرة المعلم طویلة أم قصیرة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا الوظیفي بناًء على درجة المعلم           -5

  . م غیر ذلك واًء كانت درجة المعلم دبلومًا أالعلمیة س

  )2006(دراسة رجعة غیث محمد   -9

بعنوان المناخ التنظیمي والرضا المھني للمعلمین في مركز الفاتح للمتفوقین ببنغازي   
  ).دراسة مقارنة(ومدرسة الیوبیل للموھوبین بعمان ـ األردن 

مناخ التنظیمي السائد والرضا المھني في مركز الفاتح    ھدفت الدراسة إلى قیاس مستوى ال      

للمتفوقین ببنغازي ومدرسة الیوبیل للموھوبین بعمان، وإجراء المقارنة بین المدرستین لمعرفة     

  .في مستوى المناخ التنظیمي والرضا المھني للمعلمین واالختالفأوجھ الشبھ 

المجتمع في المدرستین والبالغ عددھا في وانتھجت الباحثة أسلوب المسح الشامل لمفردات       

معلمًا ومعلمة   ) 42(معلمًا ومعلمة وفي مدرسة الیوبیل للموھوبین ) 50(مركز الفاتح للمتفوقین 

  .م2005-2004خالل العام الدراسي ) 92(بمجموع كلي 

وجمعت الباحثة بیانات الدراسة عن طریق المراسلة بواسطة شبكة المعلومات العالمیة                 

والزیارة المیدانیة التي قامت بھا الباحثة لمدرسة الیوبیل للموھوبین، وعن طریق قرار اإلنشاء    

لمركز الفاتح للمتفوقین والمقابلة التي أجرتھا مع مدیر اإلدارة العلمیة بمركز الفاتح للمتفوقین        

اتي ومن خالل المعایشة الیومیة، حیث تعمل الباحثة موظفة بالمركز، وكذلك عن طریق أد

الدراسة التي قامت الباحثة بتطویرھما، حیث خضعت األداتان الختبار الصدق الظاھري، وتم      

  .فما فوق) 0.90(اعتماد الفقرات التي حصلت على معامل اتفاق 

أما بالنسبة لقیاس الثبات ألداة الدراسة في األردن، فنظرًا لطبیعة أداة جمع البیانات فقد تم         

معلمًا ومعلمة، وقد  ) 15(كرونباخ لعینة من أفراد مجتمع الدراسة بلغ عددھم حساب معامل ألفا 

للرضا المھني، وقامت الباحثة ) 0.83(للمناخ التنظیمي و) 0.75(بلغت قیمة معامل الثبات 

معلمًا ومعلمة في    ) 15(بحساب معامل ألفا كرونباخ لعینة من أفراد مجتمع الدراسة بلغ عددھم 

  .للرضا المھني) 0.91(للمناخ التنظیمي و) 0.67(وقین، فبلغت مركز الفاتح للمتف

أثناء   ، ف17/3/2004ة لمجتمع الدراسة في األردن،  بتاریخ     وتم تطبیق أداة الدراسة بالنسب  

وتم إرسال   ) 42(استمارة من أصل    ) 37(زیارة الباحثة للمدرسة،حیث تم الحصول على عدد 
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  %.100 االستماراتسبة الحصول على الباقي في شھر یولیو، وبالتالي كانت ن

وبالنسبة لمجتمع الدراسة في مركز الفاتح للمتفوقین، فقد تم تطبیق األداة بعد الرجوع من          

معلمًا ومعلمة ) 50(وكان عدد أفراد مجتمع الدراسة . الزیارة وحساب معامل الثبات لألداة

س المجتمع، وبالتالي سھولة  ، وذلك لوجود الباحثة في نف  %100 االسترجاعوكانت نسبة  

  .الحصول علیھا

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  .إن مستوى المناخ التنظیمي في مدرسة الیوبیل أعلى من مركز الفاتح للمتفوقین -1

فیما عدا مجالي التدریب واتخاذ      (اختالف ترتیب المجاالت في كٍل من المركز والمدرسة      -2

ة في كٍل من المركز والمدرسة، وكانت مدرسة الیوبیل للموھوبین أعلى وبمعدالت مختلف) القرار

  .من مركز الفاتح للمتفوقین

كز  إن مستوى الرضا المھني للمعلمین في مدرسة الیوبیل للموھوبین أكثر ارتفاعًا من مر        -3

  .الفاتح للمتفوقین

  )2006(اسة صالحة محمد بو شعرایة در  -10

الضغوط النفسیة وعالقتھا بالرضا الوظیفي لدى معلمي الثانویات التخصصیة (بعنوان  
  )بشعبیة الجبل األخضر

تھدف الدراسة إلى معرفة العالقة بین الضغوط النفسیة والرضا الوظیفي لدى معلمي        

 الثانویات التخصصیة، ومعرفة الفروق في درجة الضغوط النفسیة وفي درجة الرضا الوظیفي    

بین المعلمین الذین یقومون بالتدریس في الثانویات التخصصیة في ضوء بعض المتغیرات  

النوع ـ العمر ـ التخصص األكادیمي ـ سنوات الخبرة ـ الحالة                  (الدیموغرافیة المتمثلة في    

ـ جنس الطالب ـ السنة الدراسیة التي یقوم المعلم بتدریسھا ـ عدد الحصص                االجتماعیة

سھا المعلم ـ الراتب الشھري ـ موقع المدرسة التي          المادة الدراسیة التي یدرّ    األسبوعیة ـ نوع 

  ).یعمل بھا المعلم

معلمًا ومعلمة اختیروا بالطریقة العشوائیة الطبقیة النسبیة ) 535(تكونت عینة الدراسة من       

 مدرسة من مدارس الثانویات التخصصیة بشعبیة الجبل األخضر، وتم استخدام     ) 25(من 

استمارة المتغیرات الدیموغرافیة، ومقیاس طور لقیاس الضغوط النفسیة لدى المعلمین، ومقیاس  
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مینسوتا للرضا الوظیفي، كما استخدمت األسالیب اإلحصائیة المناسبة لغرض تحلیل البیانات         

  ).SPSS االجتماعیةالحزمة اإلحصائیة للعلوم (وفقًا للبرنامج اإلحصائي 

  :تائج مفادھاوتوصلت الدراسة إلى ن

وجود عالقة دالة بین الضغوط النفسیة والرضا لدى المعلمین؛ حیث بلغ معامل االرتباط            -1

  ).0.01(عند مستوى داللة إحصائیة ) 0.31(

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الضغوط النفسیة بین المعلمین وفقًا لمتغیرات            -2

؛ بینما ال توجد فروق دالة في      )یعمل بھا المعلم   النوع، ونوع الطالب، وموقع المدرسة التي    (

العمر، التخصص األكادیمي، سنوات  (درجة الضغوط النفسیة بین المعلمین وفقًا لمتغیرات  

، السنة الدراسیة التي یقوم المعلم بتدریسھا، عدد الحصص     االجتماعیةالخبرة، الحالة  

  ).ریسھا، والراتب الشھرياألسبوعیة،و نوع المادة الدراسیة التي یقوم المعلم بتد

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا الوظیفي بین المعلمین وفقًا لمتغیرات        -3

، بینما ال  )النوع، التخصص األكادیمي، نوع الطالب،و موقع المدرسة التي یعمل بھا المعلم         (

لعمر، سنوات الخبرة، ا(توجد فروق دالة في درجة الرضا الوظیفي بین المعلمین وفقًا لمتغیرات 

، السنة الدراسیة التي یقوم المعلم بتدریسھا، عدد الحصص األسبوعیة، ونوع    االجتماعیةالحالة 

  ).سھا المعلم، والراتب الشھريالمادة الدراسیة التي یدّر

   .جموعة من التوصیات والمقترحاتوفي ضوء ھذه النتائج خلصت الدراسة الحالیة إلى م

  )2007(لیل وعزیزة عبد اهللا شریر محمد الشیخ خدراسة جواد  -11

  .)الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى المعلمین بمدینة غزة (بعنوان

) الدیموغرافیة (ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الرضا الوظیفي وبعض المتغیرات          

، وقد تكونت عینة    )الخبرة، المرحلة الدراسیة   الجنس، المؤھل العلمي، سنوات   (لدى المعلمین 

مدرسة  ) 18(معلمًا ومعلمة، وقد تم أخذھا بطریقة عشوائیة عنقودیة من       ) 360(الدراسة من 

  ).بنون وبنات(

نت نتائج الدراسة عن وجود بّی لقیاس الرضا خاصة بالدراسة، وقد استبانھوقد أعد الباحث       

وظیفي ككل لصالح اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة       فروق دالة إحصائیًا في الرضا ال

لذات كانت   وبالنسبة لتحقیق المھنة ل . األساسیة الدنیا، بینما لم توجد فروق في الرضا عن المادة
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وبالنسبة لطبیعة العمل    . ملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیاحالفروق لصالح اإلناث، 

ئولین كانت الفروق لصالح اإلناث حملة الدبلوم المتوسط والمرحلة  وظروفھ، والعالقة بالمس 

  . الوظیفياألساسیة الدنیا، أما سنوات الخبرة فال یوجد لھا أي أثر على الرضا 

  )2007(بن حسن بن سعید آل سلیمان دراسة خالد   -12

منظور   الرضا الوظیفي لمعلمي التعلیم األساسي في والیة صاللة بسلطنة عمان من     (بعنوان
  )نظریة ھرزبیرج

تھدف الدراسة إلى معرفة الرضا الوظیفي لمعلمي التعلیم األساسي في والیة صاللة          

  .بسلطنة عمان من منظور نظریة ھرزبیرج

  :ولكي یتم تحقیق أھداف البحث، فقد استخدم الباحث اإلجراءات اآلتیة

  :تحدید مجتمع البحث واختیار العینة -

في والیة  ومعلماتھ  التعلیم األساسي الدراسة، المتمثلة بمعلميفبعد تحدید صفات مجتمع   

في اختیار عینة %) 22(رھا معلمًا ومعلمة، اعتمدت نسبة قد) 1270(صاللة البالغ عددھا 

 ،بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة  معلم ومعلمة، وتم اختیار ھذه العینة ) 285(التي بلغت البحث 

تمثلت عینة الدراسة من طبقتین الحلقة التعلیمیة األولى والحلقة التعلیمیة الثانیة، وبلغت        حیث 

بینما بلغت نسبة عینة الحلقة       ،من إجمالي العینة   %) 41(ة األولى  نسبة عینة الحلقة التعلیمی   

  .يمعلم ومعلمة على التوال) 167(و) 118(من إجمالي العینة، وبواقع %) 59(التعلیمیة الثانیة 

بیئة العمل   : صمم الباحث أداة بحثیة استندت على نظریة ھرزبیرج ذات العاملین     : أداة البحث

ومحتوى العمل باإلستفادة من الدراسات األجنبیة والعربیة في مجال اإلدارة التربویة         

فقرة بعد أن تم قیاس صدقھا وثباتھا، وبلغ    ) 30(ستبانة درسیة، وقد بلغ عدد فقرات ھذه االوالم

الداخلي الذي كشفھ معامل ارتباط بیرسون وصححتھ معادلة    االتساقامل الثبات بمعنى مع

، وكذا استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من الثبات الداخلي لألداة،  )0.85(سبیرمان ـ براون  

  وتوصلت الدراسة . االستبیان، وھذه القیمة دلت على ثبات أداة )0.92(وبلغت قیمة معامل ألفا  

  :لى النتائج التالیةإ

عند معلمي التعلیم األساسي للعوامل الصحیة في والیة      مھنيالرضا الارتفاع مستوى   -1

  .صاللة
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  .عاٍل عند معلمي التعلیم األساسي للعوامل الدافعة مھنيرضا  -2

وامل  للع مھني علیم األساسي في مستوى الرضا ال     وجود فرق دال إحصائیًا بین معلمي الت     -3

  .للعوامل الصحیة تعزى لمتغیر النوع ولصالح اإلناث مھنيوعدم الرضا الالدافعیة 

 مھنيم األساسي في مستوى الرضا ال عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین معلمي التعلی   -4

الخبرة، (للعوامل الصحیة تعزى لمتغیرات    مھنيلدافعیة ومستوى عدم الرضا ال  للعوامل ا

  ).المؤھل، المرحلة التعلیمیة

وختمت الدراسة بجملة من التوصیات، أھمھا حث إدارات المدارس األساسیة على العمل تجاه     

تحقیق الرضا العالي في جوانب الترقیة والتأھیل للمعلمین وتخفیف مستوى عدم الرضا في             

 .نعلمیــن المــذول مــد المبــــل الجھـــافآت مقابــح المكــة ومنـــــافة الطالبیـــوانب الكثـــج

  ) 2009( فھد عبد الرحمن الرویشد دراسة   -13

  .بعنوان الرضا الوظیفي لمعلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكویت دراسة تقویمیة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى تعریف مفھوم الرضا المھني للمعلم وأھم العوامل المؤثرة فیھ          

النوع وعدد   : المتوسطة من خالل متغیرات  والتعرف على واقع الرضا المھني لمعلمي المرحلة 

سنوات الخبرة والمؤھل العلمي للمعلم وتقدیم تصور مقترح لتحسین مستوى الرضا الوظیفي            

  .لمعلمي المرحلة المتوسطة

لجمع المعلومات والبیانات من معلمي المرحلة        أداًةستبانة  وقد اعتمدت الدراسة على اال        

معلمًا  )  750( ھنة التدریس ، وقد تكونت عینة الدراسة من    المتوسطة عن مدى رضاھم عن م

ومعلمة تم اختیارھم بالطریقة الطبقیة العشوائیة من معلمي المرحلة المتوسطة بالمناطق التعلیمیة 

  في ألنھ من أنسب المناھج البحثیةاستبانة وقد أستخدم الباحث المنھج الوص)  625( عاد منھا 

  :إلى النتائج التالیةلھا ، وقد توصلت الدراسة 

وافق أفراد العینة على عبارات اإلستبانة المقدمة لھم والخاصة بالعوامل التي تزید الرضا         -1

تفاق العینة حول    امما قد یشیر إلى    % 93لغ متوسطھا المھني لدیھم عن مھنة التدریس بنسبة ب

 .ھذه العوامل

ستبانة المقدمة لھم ،  ى عبارات االالعینة قد وافقوا عل  أوضحت نتائج الدراسة أن أفراد  -2

والخاصة بالعوامل التي تقلل الرضا المھني لدیھم عن مھنة التدریس بنسبة موافقة بلغ  متوسطھا 

 .اتفاق العینة حول ھذه العوامل إلى مما قد یشیر% 90
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أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إستجابات أفراد العینة            -3

  -ذكور (النوع  : سبة للعوامل التي تزید أو تقلل الرضا المھني للمعلم وفقًا لمتغیرات الدراسة بالن

،  10إلى  5، من 5أقل من ( ، سنوات الخبرة ) غیر تربوي –تربوي ( ، المؤھل العلمي ) إناث 

المھني  ، فیما عدا متغیر المؤھل العلمي بالنسبة للعوامل التي تزید الرضا ) سنوات 10أكثر من 

 10إلى   5لصالح فئة التربوي ، ومتغیر سنوات الخبرة بالنسبة لذات العوامل لصالح الفئة من      

  .سنوات

  الدراسات األجنبیة : ثانیًا
  فیما یلي عرض للدراسات األجنبیة وھي دراسات مباشرة وسیتم سردھا من األقدم إلى األحدث

   :على النحو التالي 

  

 ) Jenkinson and chapman، 1990، جنكسون وشابمان( دراسة  -1

  .الجامایكیةبعنوان الرضا المھني لمدرس مرحلة التعلیم األساسي في المدارس 

Job  satisfaction  of  Jamaican  Elementary  school  teachers.  

ھدفت الدراسة إلى التحقق من عالقات الرضا المھني بین مدرسي مرحلة التعلیم األساسي       

على التعریف بالعوامل التي تؤثر على الرضا المھني  ، وقد كان التركیز الجامایكیةفي المدارس 

أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة تكونت عینة  وباستخداموذلك من خالل التدخل اإلداري ، 

من المدارس )  100( معلم من مدینتي كینج ستون وسانت أندرو، ، منھم )  290( من  الدراسة

 يالجامایكمن المدارس العامة أكملوا تعبئة نموذج مسح رضا المدرس )  190( و  ، الخاصة

شخصیة ومھنیة على المستجیبین، وبیانات ذات عالقة  الذي یحوي معلومات دیموغرافیة

  .بالمدرسة وكذلك مدى تقدیر المستجیبین لرضاھم المھني 

وعوامل المدرسة ورضا  ، والختیار عالقة الداللة بین العوامل الشخصیة والمھنیة من جھة      

كشف عن داللة المتعدد لل االنحداراستخدام تحلیل  تم المدرسین عن المھنة من جھة أخرى ،

  .الفروق

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

 ، من الفرق في الرضا المھني نتیجة متغیرات كل من شروط العمل% 20تبین أن       

والبنیة اإلداریة ، حیث  ، والعالقات بأولیاء األمور ، والعالقات الشخصیة مع المدرسین اآلخرین

ارس متمیزة استمتعوا بعالقات جیدة مع المدرسین وأولیاء ن المدرسین الذین عملوا في مدإ
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مستوى مرتفع من  اخبرواألمور ، والذین شعروا بأنھم جزء من بنیة المدرسة أفضوا بأنھم 

  .الرضا المھني

وجودة العالقات الشخصیة مع  ، ن متغیر كل من مكانة المدرسة وشروط العملإكما       

ذات عالقة بالرضا  ةاألمور كلھا مجتمعة كانت إیجابیأولیاء  المدرسین اآلخرین ومتغیر تشجیع

  .المھني

مقام المدرسة " من الفرق لرضا المدرسین وقد كان متغیر %)  58( بیّنت الدراسة أن       

المتغیر المستقل ، وقد كان  من الفرق في% )  38( الذي أوضح أن للرضا المھني  أفضل مؤشر

متغیرات شروط العمل والعالقات الداخلیة مع المدرسین اآلخرین من الفرق جاء من ) 20%(

ن المدرسین الذین عملوا في مدارس إومتغیر البنیة التنظیمیة ، حیث  والعالقات مع أولیاء األمور

 تمیزت بشروط عمل جیدة ، والمدرسین الذین تمتعوا" من حیث مكانتھا في المجتمع " متمیزة 

والذین شعروا بأنھم جزء من البنیة  األمور اآلخرین وأولیاءبعالقات جیدة مع المدرسین 

وفي نھایة الدراسة یرى . المدرسیة ، یمیلون بمتعتھم بمستویات عالیة من الرضا المھني 

  : الباحثان

یرتبط بشكل قوي بادراك المدرسین إلى  االبتدائیةالمرحلة  أن الرضا المھني لمدرسيب: أوًال 

  .وضع المدرسة في المجتمع

إلى عوامل وشروط عمل معینة في مدارسھم ، ولكن الفارق األھم في الرضا المھني تأتي : نیًا اث

 أولیاء األمور والطلبة واعتراف نواالستحسام بالمدرسین اآلخرین ھتمن عالقة المدرسین وألف

  .بمشاركتھم في عملیة التعلیم بمدرستھم ونالمدرس وإلى أي حد شعر

  

  

 ) Reese,Johnson,Campbell،  2001وجانسون وكامبل ، رییس ( دراسة  -2

 )كثافة الفصول الدراسیة( سةدرمبعنوان رضا المعلم المھني وضغوط مھنة التدریس ، حجم ال

  .والعمر وخبرة التدریس

  

Teacher  job  satisfaction  and  teacher  job  stress :  school  size , age 

 and  teaching  experience .  

في مستویات الرضا المھني للمعلم والضغوط     االختالفاتالغرض من ھذه الدراسة تحدید       

) 229(البیانات كانت قد تجّمعت من حسب متغیرات العمر والخبرة التدریسیة وحجم المدرسة ، 
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مدرسة داخل المدن في شمال والیة فلوریدا وجنوب         )  85( في   نمّدرس تربیة بدنیة یعملو  

  :والیة جورجیا في الوالیات المتحدة األمریكیة ، وقد استخدم الباحثون لجمع البیانات كل من 

 .مقیاس الرضا المھني. أ 

 .قائمة الضغوط المتعلقة بالعمل. ب

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة       

تلمیذ لھا تأثیر سلبي على رضا المدرس     ) 1500( التي یزید عدد تالمیذھا عنالمدارس   . أ

 .، وكذلك زیادة الضغوطات المھنیة في التدریس)مدرس التربیة البدنیة (

 .إحصائیة العمر لم یكن لھ أي تأثیر بالنسبة للرضا المھني ذو داللة. ب

  .لى رضا مدرس التربیة البدنیةكما وجد بأن عدد سنوات الخبرة لیس لھا تأثیر ع. ج      

 

 Menon ,Papanastasiu،  2002مینون وبابا نستاسیو وزیمبالس ، ( دراسة -3

(,Zembyjas 

  .شواھدمن قبرص:عالقة الرضا المھني للمعلمین والمتغیرات اإلداریة تحلیلبعنوان 

Examining  the  relationship  of  job  satisfaction  to  teacher  

and  organizational  variables  :  Evidence   from  Cyprus . 

العالقة التنظیمیة ومتغیرات المدرس للرضا المھني        في لبحثا إلى تھدف ھذه الدراسة

بین المدرسین في قبرص ، وتشمل متغیرات التنظیم كل من متغیر الرضا عن المرتب ، والرضا 

المدرس في    اشتراك عن مناخ المدرسة والرضا عن الفرص المتاحة وكذلك الرضا عن مستوى 

لشخصیة فتشمل  النوع ، المؤھالت صنع القرار المدرسي ، أما الخصائص الدیموغرافیة وا 

 ومتغیرات النفس  ) دادي ، ثانوي ، إع ابتدائي( والمرحلة المدرسیة القائمین على تعلیمھا  ،العلیا 

الرضا عن القدرة في التأثیر على الطلبة في التعلیم ورضا المدرس عن الدرجة العلمیة     ( فردیة 

 االبتدائیةمن معلمي المرحلة    ًامدرس ) 459( ، تكونت عینة الدراسة من    ) والھدف منھا  

واإلعدادیة والثانویة من جمیع مقاطعات جمھوریة قبرص ، وقد جمعت بیانات الدراسة باستخدام 

وقد عدلت من قبل      Dinham and Scott) 2002 دینھام وإسكت ،   (استبانةأعدت من قبل    

وقد عولجت بیانات الدراسة باستخدام اإلحصاء       . الدراسة الحالیة على البیئة القبرصیة     باحثي

  . واالستدالليالوصفي 

  : إلى النتائج التالیة توصلت الدراسة
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فیما یخص متغیر النوع حیث كان الذكور على األرجح أكثر رضا من اإلناث،كما   

أكثر رضا   )  االبتدائیة ( التعلیم الدنیا   أظھرت النتائج أن المدرسین الذین یدّرسون في مراحل      

وھذه النتائج توصلت إلیھا     ) عدادي ، ثانوي   ا( في المراحل التعلیم المتقدمة  مھنیًا من نظائرھم

  :دراسات سابقة مثل دراسة كل من 

(Choy, Bobbitt, Hence, Medrich, Horn and Lieberman 1993 Nces 

1997 (  

ن إحیث  ، دورًا مؤثرًا في الرضا المھني للمدرسین    ن لمتغیر مناخ المدرسة   إكما 

ن غیرھم من عینة    م المتغیر كانوا أكثر رضا مھنیًا  ھذا نرسین الذین أرتفع لدیھم الرضا عالمد

الدراسة كذلك الرضا المھني من متغیر مستوى الشھادة ، حیث كان المدرسین الذین ھم على           

كانوا أكثر رضا من الذین لم یكونوا قانعین     " كادیمیة الشھادات األ" قناعة بمستویاتھم التعلیمیة 

عند  " الدفع " وعلى الرغم من أھمیة متغیر األجر . كمدرسین" شھادتھم " بتحصیلھم األكادیمي 

الكثیر فإنھ أظھر تأثیرًا ضعیفًا على الرضا المھني وھذه المحصلة كانت قد أظھرتھا نتائج   

  :دراسات سابقة 

(Choy et al .1993,Dinham and Scott 2002, Nea2003)  

%) 86.7( ومن جھة أخرى ، فقد كانت غالبیة المدرسین المشاركین في الدارسة       

عدد   انخفاض وقد یرجع    %) 13.3(عدد الذین لم یكونوا راضین  براضین عن عملھم ، مقارنة 

  . ، إلى عدم توفر فرص عمل أخرى مھنتھم نالمدرسین غیر الراضین ع

 ) Aigaier, Chariesj،  2003الجائیر ، تشالز ، ( دراسة  -4

 االبتدائیة بعنوان الرضا المھني وأسالیب القیادة وممارسات التدریس بین معلمي المدارس       
  .العامة في كومنولث جزر ماریانا الشمالیة

Job  satisfaction  ,  leadership  styles ,  and  teaching  practices  among  

CNMI   public  elementary  school  teachers .    

إذا ما كانت أسالیب القیادة للمعلمین والممارسات التعلیمیة أثرت         إلىتھدف ھذه الدراسة       

  :األسئلة التالیة نسة أجابت عالدرا.  تدائیةاالبفي الرضا المھني للمعلم في المدارس العامة 

كومنولث جزر   في  االبتدائیةھو مستوى الرضا المھني لدى المعلمین في المدارس العامة  ما -1

 .ماریانا الشمالیة

الدیموغرافیة ، ونمط القیادة المفضلة وممارسات التدریس المفضلة  لعواملتؤثرا إلى أي مدى -2

 ؟ االبتدائیةمعلمي المدارس العامة لعلى درجة الرضا المھني 
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معلمي  ل لى درجة الرضا المھني     عنمط القیادة وممارسة التدریس    لتفاعل بین تأثیرامدى ما -3

 ؟ االبتدائیةالمدارس العامة 

األسئلة ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج  نالمتعدد لإلجابة ع االنحدارھذه الدراسة  استخدمت      

  :التالیة

المدرسون كانوا راضین عن مھنتھم بدرجة متوسطة، إنھم یفضلون الممارسات التعلیمیة    -

  .التوجیھیة بدل التدریسیة البنائیة

العمر ، النوع ، سنوات : متغیرات الرضا المھني التابعة تراجعت ضد ثمانیة متغیرات مستقلة  -

، وأسالیب القیادة ، وممارسات  التدریس ، وأعلى مستوى تعلیمي للمدرس ، واإلنجلیزیة كلغة أم 

لنوع الجنس كانت     واالتفاق ،  تأثرت فقط بالنوع     اعل بین أنماط القیادة التدریس ، ومتغیر التف

  .اإلناث أكثر رضا من الذكور

  

 ) 2004مورقن وأوالرى ( دراسة  -5

(Mark Morgan and Michael O'leary) 

  .بعنوان العوامل المرتبطة بالرضا المھني للمدرسین المبتدئین في إیرلندا 

A study  of  factors  associated  with  the  job  satisfaction  of  

beginning  teachers . 

  

البحث والتحقق من مدى عالقة العوامل المرتبطة بالرضا المھني        إلىتھدف ھذه الدراسة       

شھرًا یمارسون مھنة التدریس داخل الفصول    )  18-6( للمدرسین المبتدئین الذین قضوا ما بین 

  .الدراسیة 

من معھد سانت باتریك في  ) 2002-2001( تكّونت عینة الدراسة من المدرسین حدیثي التخرج 

معلم، ولجمع البیانات فقد استخدم  ) 468( ا وقد بلغ عدد أفراد العینة  مدینة دبلن في أیرلند 

حتوى على  أسئلة مركبة تبحث للتعریف     اأجزاء كل جزء   ) 5( انة تكونت من   الباحثان استب  

العمر ، النوع ، أفضلیة  (بعامل معین ، حیث الجزء األول كان حول العوامل الدیموغرافیة   

الیة الذاتیة في التدریس ، والدعم أو المساعدة المدركة من ، والفع، والرضا عن العمل ) رسة المد

المدرسین، ومدى فھم المنھج الدراسي المقرر من قبل المدرسین ، وقد كانت كل مجموعة من        

دیموغرافیة ذات عالقة بالعمر والنوع ،   اجتماعیةتقیس خصائص ) المفردات ( األسئلة 

بین مثل  ین مفردات  أخرى ركزت على سمات المستج الموضوع األكادیمي المدروس ، في حیو
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 -ابتدائي(  التي یدّرسھا المدرس  في المدرسة الذي یشمل المرحلة الدراسیة   الحاليالوضع 

  :التعلیم من حیث  نناك مفردات وضعت لتقییم الرضا عن ھإعدد المدرسین ، كما  ، و )إعدادي 

 .شمولیة الرضا -1

 .المرتب وشروطھ -2

 .العالقات مع الزمالء -3

 .ممیزات النمو المھني والتدریسي  -4

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

الدیموغرافي مثل النوع والمادة  االجتماعيخصائص العامل  االعتبارإذا أخذنا في       

ا المدروسة وطول فترة الخبرة في مجال التدریس فإن ھذه العوامل لم تكن ذات عالقة بالرض         

  .المھني

التي كانت أعلى من أي قیاس ، وقد       الرضا المھني والمساعدة المدركة كان ھناك ارتباط بین و

الذین تخرجوا في سن   أولئكأعلى بین الذین ھم في سنتھم األولى من التدریس عن  االرتباطكان 

كان أقوى بین الرضا المھني والفعالیة الذاتیة في المدارس           االرتباط بالمغایرة كما إن   و مبكر

، وفي نھایة الدراسة برز العدید من       )أقل موارد مادیة    ( الممیزة منھ في المدرسة المحرومة    

المواضیع األكثر أھمیة كان مفھوم الرضا واألداة متعددة العوامل في العمل الحالي لم تكشف عن 

  .أكثر مالئمة إلى القیاس لغرض معینمقومات أو ممیزات التي تكون 

  

 )Zhang  Zhongshan , 2007زانق زونقشان ، (دراسة  -6

  . بعنوان الرضا المھني بین مدرسي المرحلة اإلبتدائیة في شنقھاي

Study  of  job  satisfaction  among  elementary  school  teachers  in  

Shanghai .  

  :السؤالین التالیین نإلى اإلجابة ع ھذه الدراسة ھدفت      

 االعتبارباألخذ في  االبتدائيھي مستویات الرضا المھني بین مدرسي مرحلة التعلیم    ما. أ

 ألعمالھم ، القیادة ، الزمالء ، الترقیة ، الدخل ، وبشكل كلى الرضا المھني؟

النوع ، العمر ومن    ھل ھناك فروق في األبعاد المختلفة للرضا المھني بین المدرسین في        . ب

 مدارس مختلفة؟

مقاطعة مختلفة )  12( من  االبتدائيمدرس من مرحلة التعلیم )  461( تكونت عینة الدراسة من 

  .في جمھوریة الصین الشعبیة
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) أ ( جزأین ستبانة من   تكونت اال وقد ، المھني للمدرس ستبانة مسح الرضاا استخدمتوقد       

 Jobالمؤشر الوصفي للعمل     باستخدامالرضا الكلي ) ب . (الرضا المھني بشكل عام نأسئلة ع

Descriptive Index (JDI)  لمعالجة البیانات منھا اختبار  حصائیةاوقد استخدمت عدة أسالیب

t-test  ، االنحدارللداللة وتحلیل.  

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة       

 -إلى حد كبیر    -لمتوسط بأن رضا المدرسین عن دخلھم والترقیات كان       عن ا االنحرافأظھر 

، في حین كان رضا المدرسین عن زمالئھم    )15(عن القیمة المحایدة  ) p<.01(  ًامنخفض

القیمة المحایدة التي    ) p<.01( والتدریس والمدراء ورضاءھم بشكل كلي ذا داللة ومرتفع عن   

المعیاریة   االنحرافات كما أظھرت نتائج الدراسة بأن       )على التوالي  21,18,34, 24, (كانت 

  :لرضا المدرسین المھني مع خصائص أخرى مختلفة كاآلتي

عن المدرسات اإلناث ، ولكن ال  الرضا عن الدخل كان أعلى بین المدرسین الذكور -1

 .وجود لفروق ذات داللة في األبعاد األخرى

كما الرضا عن   ، زیادة في العمرلمع اكل بعد من أبعاد الرضا المھني یزید شكل طردي  -2

 .بعد القیادة بشكل عام یزید مع العمر

المدارس الخاصة  والحكومیة في      روق ذات داللة إحصائیة بین مدرسي  لم یكن ھناك ف -3

 .سمة من سمات الرضا المھني أي

 

  )Husne Demirel Gurcu Kocerdamar،  2009دیمیرال وإردمار ، ( دراسة  -7

 االبتدائیةاألسریة لمعلمي المدارس  واالرتباطاتالمھني  العالقة بین الرضا تحلیلبعنوان 

  . التركیة

Examining  the  relationship  between  job  satisfaction  and  family  ties  

of  Turkish  primary  school  teachers .  

تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید العالقة بین الرضا المھني للمدرسین وارتباطاتھم األسریة               

في مدینة أنقرة     ابتدائیة مدارس   )8(من العاملین في     ًامدرس  )614(تكونت عینة الدراسة من    

یعملون في    )302(،االبتدائي یعملون في الفصل األول من التعلیم       ًامدرس ) 302(منھم   بتركیا

  .قبلوا المشاركة في الدراسة  ممنثاني الفصل ال

ستخدم  اقیاس مینسوتا للرضا المھني ،كما  جمعت بیانات الدراسة عن طریق استخدام م وقد      

 االنحدار ستخدم الباحث تحلیل    ا ،حصائیاً االمقیاس الفرعي لخصائص العمل، ولتحلیل البیانات   

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة وقد ،حصائياال
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على الرضا  ام األسري وتأثیرھ االرتباط جابیة بخصوص العمل وقوة  یھناك نتائج إ  تكان  -أ

  .المھني 

السنوات في  وعدد والعمر  االجتماعیةلم یكن ھناك تأثیر إیجابي إلى متغیرات النوع والحالة  -ب

 .الخدمة 

  مناقشة الدراسات السابقة

مناقشة الدراسات السابقة، وذلك من حیث األھداف والعینات وطرق اختیارھا والبیئة   تمت      

التي تمت فیھا الدراسة واألدوات المستخدمة، واألسالیب اإلحصائیة كذلك والنتائج التي توصلت 

بین ھذه الدراسات والدراسة  واالختالف االتفاقإلیھا ھذه الدراسات، باإلضافة إلى توضیح نقاط 

  : لیة، وذلك كما یليالحا

  األھداف

اختلفت أھداف الدراسات السابقة وتنوعت، حیث ھدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن           

، الغزیوات    1991،العمري 1997بسیوني (ة العوامل التي تحقق الرضا المھني، ومنھا دراس    

، كذلك ھدفت بعض الدراسات إلى قیاس  ) 2004 ،مورقن وأوالري2009،الرویشد  1998

في حین اتفقت دراسة  ) 2004العبد الجبار (وتحلیل الرضا عن العمل، ومنھا دراسة  

من حیث ھدف الدراسة مع الدراسة الحالیة، وھو معرفة ) 2007، خلیل وشریر 1991العمري(

لفت بعض الدراسات في     العالقة بین الرضا المھني وبعض المتغیرات الدیموغرافیة، كذلك اخت 

رد تطبیق نموذج القیادة الموقفیة لھرسي وبالنش       وھدفھا )1996المغیدي  (دراسة  مثل  أھدافھا

 إلى معرفة الرضا  ) 2007آل سلیمان (، كذلك ھدفت دراسة   ونظریة العاملین لھرزبورغ 

التحقق من   فكان ھدفھا) 1990جنكسون وشابمان( دراسة أما، الوظیفي لمعلمي التعلیم األساسي

عالقات الرضا المھني بین مدرسي مرحلة التعلیم األساسي في المدارس الجمایكیة ،       

التي تھدف لبحث العالقة التنظیمیة ومتغیرات      ) 2002مینون وبابانستاسیو وزیمبالس(ودراسة

التي تھدف إلى تعریف مفھوم      )2009الرویشد (المدرس للرضا المھني بین المدرسین ،ودراسة

ني للمعلم وأھم العوامل المؤثرة فیھ والتعرف على واقع الرضا المھني لمعلمي  الرضا المھ

العالقة بین الرضا    التي تھدف إلى تحدید) 2009دیمیرال وإردمار(ودراسة.المرحلة المتوسطة 

  .المھني للمدرسین وارتباطاتھم األسریة 
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في  ) 2006، محمد  1997م غال (فتتفق دراسة كل من    : أما بالنسبة للدراسات المحلیة         

عالقتھ بالرضا المھني   معرفة  المناخ التنظیمي السائد و تھدفان إلى قیاس انفالدراست ، األھداف

، 2000ئدي ، الفا1999أبو عروش (أھداف دراسة كل من  اختلفتفي حین . للمعلمین

  .منھما تختلف أھدافھا عن األخرى من حیث متغیرات الدراسة فكل). 2006بوشعرایة 

  العینات

تنوعت العینات في الدراسات السابقة حیث اختلفت من حیث النوع، والمرحلة،             

والتخصصات، ونوع المادة الدراسیة التي یدّرسھا المعلم، باإلضافة إلى اختالف أحجام العینات   

معلمًا ومعلمة،في حین    ) 750(بلغ حجم العینة  ) 2009 الرویشد( من مجتمع آلخر، ففي دراسة

المسح الشامل لمفردات المجتمع في المدرستین والبالغ عددھا في     انتھجت) 2006محمد(دراسة

معلمًا ومعلمة ) 42(معلمًا ومعلمة و في مدرسة الیوبیل للموھوبین ) 50(مركز الفاتح للمتفوقین 

  .سب طبیعة الدراسة ومقتضیاتھامعلمًا ومعلمة، وذلك ح) 92(بمجموع كلي 

 االبتدائیة(عظم الدراسات اختارت عینتھا من معلمي المراحل التعلیمیة الثالثة     ُم       

، وقد تم ذكرھا في الدراسات السابقة ، فبالرغم من تشابھ معظم الدراسات ) ویةواإلعدادیة والثان

صیص معلمي مادة معینة، باستثناء   السابقة في العینات، وھم فئة المعلمین بصفة عامة، دون تخ

، وكذلك االجتماعیاتفقد كانت العینة من معلمي ومعلمات مادة  ) 1998الغزیوات (دراسة 

رییس  2001( كانت العینة من معلمي التربیة الخاصة،ودراسة       فقد) 2004العبدالجبار(دراسة

  .على معلمي التربیة البدنیة  اقتصرت فقد) وجانسون وكامبل

 اقتصرت فجمیعھا  ) 2006، بو شعرایة   2000، الفائدي  1997غالم  (اتفقت دراسة وقد       

اقتصرت على معلمي ) 1999أبو عروش (على معلمي المرحلة الثانویة، في حین دراسة  

  ).اإلعدادي(مرحلة الشق الثاني من التعلیم األساسي 

 ومعلماتھا االبتدائیة المرحلة دراسات التي اختارت معلمي  أما الدراسة الحالیة فتتفق مع ال 

مستخدمًا أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة نظرًا    ) مرحلة الشق األول من التعلیم األساسي   (

  .متھا للدراسة الحالیةئلمال

  األدوات

كأداة لجمع البیانات، باإلضافة إلى بعض        االستبیان استخدمت جمیع الدراسات السابقة         

 ودراسة) 2006شعرایة بو (لجمع البیانات الشخصیة، كما في دراسة   االستمارات
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، وقد اعتمدت بعض الدراسات    )مورقن وأوالري  2004( ودراسة) جنكسون وسابمان1990(

على أدوات جاھزة أعدھا باحثون آخرون لقیاس الرضا المھني، وفي ھذه الدراسة سیتم استخدام 

التعدیالت والتأكد من الصدق والثبات بما یتناسب مع         مقیاس الرضا المھني للمعلم بعد إجراء 

العینة والبیئة المحلیة، وھناك بعض الدراسات اعتمدت على مقاییس تم إعدادھا وبناؤھا         

  ).2007خلیل وشریر، (خصیصًا لقیاس الرضا المھني للمعلم كدراسة 

  األسالیب اإلحصائیة

مستخدمة في الدراسات السابقة إال أن  على الرغم من اختالف األسالیب اإلحصائیة ال        

 معظمھا یستخدم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون واختبار   

تم استخدام عدد من األسالیب  ) 2004العبد الجبار (ففي دراسة  ،تحلیل التباین واألوزان النسبیة

 واالنحرافاتخ، كما استخدمت المتوسطات اإلحصائیة، منھا معامل ارتباط بیرسون، ألفا كرونبا

  .المعیاریة، واختبار تحلیل التباین

  :نتائج الدراسات

توّصلت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج وفقًا لألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا،        

  :حیث اتفقت في مجموعة من النتائج واختلفت في نتائج أخرى، وذلك كما یلي

  دراسةاتفاق نتائج الدراسات فیما یتعلق بدرجة الرضا عن مھنة التعلیم، ففي   یالحظ       

مع دراسة   ةالدراس ذهواتفقت ھ) %64(نسبة الراضین عن المھنة  أن بّینت )1998الغزیوات (

والتي بّینت أن مستوى الرضا أعلى من المتوسط، كذلك اتفقت دراسة كل ) 2004العبد الجبار (

على أن درجة الرضا عن مھنة      ) 2000، الفائدي  1999، أبو عروش   1997غالم  (من  

فبّینت أن معلمي مرحلة    ) 2007آل سلیمان  (التدریس كانت متوسطة في الغالب، أما دراسة       

  . اسي یتمتعون برضا مھني عاٍلالتعلیم األس

نسبة المعلمین الراضین عن مھنة   انخفاضفكشفت عن ) 1991العمري،( دراسة أما      

التي بّینت أن نسبة الراضین     ) 2002وزیمبالس،  مینون وبابانستاسیو  ( كذلك دراسة. التدریس

 على  )2009، الرویشد،  1987بسیوني،  (واتفقت دراسة كل من    %) 86.7(عن عملھم بلغت 

%) 93(و) 1997بسیوني (في دراسة   %) 95.4(عن مھنة التدریس بنسبة  نسبة الرضا ارتفاع

م على أن معلمي مرحلة التعلی  ) 2007آل سلیمان  (مع دراسة ) 2009الرویشد(في دراسة  

  .األساسي یتمتعون برضا مھني عاٍل
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ة الرضا المھني   ویالحظ عدم اتفاق نتائج الدراسات التي تناولت معرفة الفروق في درج          

بین المعلمین في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة، حیث بّینت نتائج الدراسات عدم وجود      

   النوع، ومن ھذه الدراسات دارسة     فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا المھني تعزى لمتغیر   

، بینما )2009دیمیرال وإردمار ،2004مورقن وأوالري ،2009الرویشد ،2000الفائدي (

إلى وجود فروق ذات    )   2003ألجائیروتشالز  ،2007خلیل وشریر   ( شارت دراسة كل من   أ

یوو مینون وبابانستاس  (أشارت دراسة   داللة إحصائیة في الرضا المھني لصالح اإلناث، بینما      

  .ن أكثر رضا من المعلماتیإلى أن المعلم) 2002زیمبالس،

ومتغیر المرحلة الدراسیة التي یقوم المعلم  أما فیما یتعلق بالعالقة بین الرضا المھني        

 )2002،مینون وبابانستاسیو وزیمبالس     1996المغیدي  (بتدریسھا فقد اتفقت دراسة كل من    

على أن معلمي المرحلة اإلبتدائیة أكثر رضا من معلمي بقیة المراحل، في حین بّینت دراسة          

ي درجة الرضا المھني بین    أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف    ) 2006بوشعرایة (

  . المعلمین وفقًا للسنة الدراسیة التي یقوم المعلم بتدریسھا

وفي الوقت الذي تشیر فیھ نتائج الدراسات بأنھ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین                

، بوشعرایة  2000الفائدي  (متغیر الراتب الشھري والرضا المھني للمعلم التي تتمثل في دراسة 

بأن مجال   )  2002، وزیمبالس  2007زانق زونقشان   (، بینما تتفق دراسة كل من   )  2006

  .الحوافز المادیة أقل مصادر الرضا عن العمل

وفیما یتعلق بعالقة الرضا المھني لدى المعلم بالعمر فقد بّینت نتائج دراسات                 

 مر وبّینت دراسةالع المھني ومتغیر عالقة عكسیة بین الرضا على وجود) 1991العمري(

بشكل طردي مع الزیادة في       المھني یزید الرضا أبعاد كل بعد منأن  )2007زانق زونقشان (

على وجود فروق ذات داللة     )  2000الفائدي (نتائج ھذه الدراسات مع دراسة       واتفقت العمر 

 بو شعرایة(إحصائیة في الرضا عن العمل لدى المعلمین تعزى للعمر، بینما بّینت دراسة   

بأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا عن العمل تعزى لمتغیر   ) 2006

بأنھ لم   ) 2009، دیمیرال وإردمار  2001رییس وجانسون وكامبل ( مع دراسات واتفقتالعمر،

  .المھني للمعلم  داللة على الرضا یكن للعمر تأثیر ذو

مع  ) 2000،الفائدي2007وشریر،  وخلیل 2004العبد الجبار  (دراسة كل من  واتفقت

یوجد تأثیر دال لمتغیر   بأنھ ال) 2009،دیمیرال إردمار 2001رییس وجانسون وكامبل( دراسة

بأنھ ) 1991العمري(بینما بّینت دراسة .سنوات الخبرة للمعلمین على درجة رضاھم عن عملھم 
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  .ملعام ومتغیر سنوات الخبرة للمعلتوجد عالقة عكسیة بین الرضا المھني ا

  ،ویالحظ عدم اتفاق نتائج الدراسات التي تناولت عالقة الرضا المھني بعدد الحصص األسبوعیة

على أن المصادر األقل نسبیًا للرضا تتمثل في       ) 1999أبو عروش (حیث بّینت نتائج  دراسة 

بأنھ ال توجد فروق    ) 2006بوشعرایة  (الواقع العملي لمھنة التدریس ، بینما أوضحت دراسة     

  .الحصص األسبوعیةعلمین تعزى لمتغیر عدد مة في درجة الرضا المھني بین الدال

وقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تحدید المنھج المستخدم في الدراسة الحالیة وفي         

منھا في  االستفادة، باإلضافة إلى  اإلحصائیةوكذلك األسالیب  عینة الدراسة اختیارطریقة 

  .الحالیة ومقارنتھا بنتائج الدراسات السابقة  عرض نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  المنھج وإجراءات الدراسة

  تمھید 

ستخدم لتحقیق أھداف الدراسة الحالیة، ووصف اھذا الفصل التعریف بالمنھج الذي یتناول 

 مع توضیٍح، وتحدید عینة الدراسة األساسیة  االستطالعیة  المجتمع وتحدیده ، ووصف عینة الدراسة

ومدى مالئمتھا للدراسة الحالیة ، وكذلك  وثباتھا األداة في التحقق من صدق إتباعھالإلجراءات التي تم 

أخیرًا و ،وإجراءات التطبیق وطرق المعالجة اإلحصائیة للبیانات التي تم جمعھا رق جمع البیانات ،ُط

  :وسیتم توضیح ذلك على النحو التالي  تساؤالت الدراسة ،

  منھج الدراسة : أوًال 

أستخدم الباحث المنھج الوصفي نظرًا لمناسبتھ ألھداف الدراسة الحالیة ، حیث یستخدم ھذا 

المنھج لمعرفة إلى أي حد یرتبط متغیران ، أو إلى أي حد تتفق التغیرات في أحد العوامل مع التغیرات 

فیھا الزیادة أو النقصان في أحد  ُبصاحفي عامل آخر ، ویتوقف مقدار االرتباط على الدرجة التي ُت

وتفیدنا دراسات االرتباط في معرفة العالقة بین . المتغیرین بزیادة أو نقصان في المتغیر اآلخر 

التغیرات التي یمر بھا المتغیر األول فإنھ یكون قادرًا على التنبؤ بالمتغیر الثاني  تالمتغیرات ، فإذا عرف

  ) . 186: 2000طوى ، ع.    ( وما سیمر بھ من تغیرات 

مكانیة تزوید القائمین بالدراسات التربویة إالبحوث الوصفیة لما تتمتع بھ من وتكمن أھمیة 

بمعلومات تفید بتفسیر الوضع الراھن للظواھر المختلفة ، وإمكانیة التنبؤ في ضوء النتائج الفعلیة،  كما 

أي الوضع الراھن أو الحادثة ، فھو یصف خصائصھا  ، تھتم ھذه البحوث في وصف ما ھو كائن

رتباطیة ومركباتھا و یصف العوامل التي تؤثر علیھا ، والظروف التي تحیط بھا ، ویحدد العالقات اال

بین المتغیرات التي تؤثر على تلك الظاھرة ، وانطالقًا من ھذا التصویر الشامل یمكن التنبؤ و االستنتاج 

فالبحث الوصفي ال یعتمد على المالحظة . ھذه الظاھرة  االتي ستؤول إلیھباألوضاع المستقبلیة 

 ىبل إنھ یتبع عدة خطوات للوصول إلالسطحیة أو الوصفات العرضیة في حل المشكلة قید البحث ، 

االستنتاج والتحلیل و التدقیق في األسباب والمسببات للظاھرة الملموسة ، لذلك فھو أسلوب فّعال في 

  .ما ھو أفضل ىإل ات و المعلومات ، وبیان الطرق واإلمكانات التي تساعد في تطویر الوضعجمع البیان

  .)96 – 95:  2007، المغربي( 

تبع اإلجراءات المنھجیة المستخدمة في أحد أنواع البحوث ان الباحث في ھذه الدراسة إكما 

التي تزود الباحث بوصف للمتغیرات التي تتحكم في الظواھر قید  الوصفیة وھي الدراسات االرتباطیة
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الدراسة ومن ثم دراسة االرتباطات فیما بینھا من أجل الوصول إلي نتائج تفید بالرقي في العملیة 

  . التعلیمیة ومن ثم تقدیم توصیات ومقترحات لبحوث مستقبلیة 

  مجتمع الدراسة : ثانیًا 

ومعلماتھ  من التعلیم األساسي مرحلة الشق األول  مع الدراسة من جمیع معلمي تّكون مجت       

معلمًا )  1352( والبالغ عددھم  ) م 2010 – 2009( في مدینة البیضاء خالل العام الدراسي 

نطاق  ومعلمة حسب إحصائیة قام الباحث بجمعھا من المدارس المشمولة بالدراسة والواقعة في

علیم االبتدائي یبّین مجتمع الدراسة موزعین على مدارس الت)  1(  مدینة البیضاء ، والجدول

  .بمدینة البیضاء 

  )1(جدول

  موزعین ) الشق األول من التعلیم األساسي(أعداد معلمي ومعلمات مدارس مرحلة

من الصف األول إلي الصف   المدرسة  ت
  الرابع

  عدد المعلمین بھا  الصف الخامس والسادس

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  42  15  3  23  1  الزاویة القدیمة  1
  60  23  1  36  -  أبن خلدون  2
  19  8  2  9  -  أحمد یاسین  3
  26  7  5  9  5  شھداء الجبل  4
  45  16  -  29  -  الحریة  5
  47  13  -  34  -  الخلود  6
  45  17  1  27  -  الخنساء  7
  42  10  -  32  -  الزھراء  8
  31  12  2  15  2  المختارأحفاد   9

  24  8  2  12  2  الیقظة  10
  64  19  1  44  -  الصدیقة بنت الصدیق  11
  19  6  2  10  1  الفاروق  12
  86  32  -  54  -  القدس  13
  47  15  3  28  1  المجد  14
  25  7  3  14  1  الناصر صالح الدین  15
  55  23  2  28  2  النھضة  16
  33  8  -  25  -  الوحدة  17
  62  18  -  44  -  أسماء بنت أبي بكر  18
  27  9  5  10  3  جمال عبد الناصر  19
  50  24  5  21  -  شھداء البیضاءالجدیدة  20
  49  14  5  30  -  بن الولیدخالد   21
  33  14  1  18  -  خدیجة الكبرى  22
  34  17  1  16  -  رابعة العدویة  23
  25  8  1  15  1  رویفع األنصاري  24
  48  27  1  20  -  عائشة أم المؤمنین  25
  48  19  4  25  -  بن عباس عبداهللا  26
  33  12  2  17  2  عقبة بن نافع  27
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  )م 2010-2009(یضاء للعام الدراسي مدرسة في مدینة البحسب كل 

      

  قل من عدد المعلمات   بأن عدد المعلمین في المدارس االبتدائیة أ)  1(  یتضح من الجدول 

ویرجع الفرق بین عدد المعلمین وعدد المعلمات إلي طبیعة المرحلة الدراسیة وھي المرحلة  

  .والتي یغلب علیھا فئة اإلناث ) األساسي  الشق األول من التعلیم(االبتدائیة 

  الدراسة األساسیة عینة : ثالثًا

، فلكل فرد فرصة متساویة  العینة العشوائیة الطبقیةتم اختیار عینة الدراسة باستخدام طریقة       

الختیاره ضمن العینة ، وفي ھذا النوع من العینات یتم تقسیم مجتمع الدراسة األصلي إلى طبقات 

عینة من كل فئة أو طبقة بشكل عشوائي أو  اختیارأو فئات معینة وفق معیار معین ، بعد ذلك یتم 

تم بعد ذلك اختیار العدد المطلوب بشكل یتناسب مع حجم تلك الطبقة إلى المجتمع األصلي ، ثم ی

تتمثل فیھا  عشوائیة  سیطة وبعدھا نحصل على عینة طبقیةمن كل فئة بطریقة العینة العشوائیة الب

  ) . 176:  2007، أبو عالم،  92 – 91: 1999عبیدات و آخرون ، . ( خصائص المجتمع 

، وقد من المجتمع%  25بنسبة  أي) معلم و معلمة 338(حجم العینة في الدراسة الحالیة وقد بلغ 

وذلك كما مبین في ) 4(في  ًاتم أخذ عینة من كل مدرسة حسب النسبة إلي المجتمع مضروب

  :الجدول التالي 

  ) 2 (جدول

  حسب كل مدرسة توزیع أفراد العینة األساسیة

  34  14  1  19  -  النصر  28
  33  10  2  21  -  وجدة  29
  45  14  -  31  -  ذات العماد  30
  18  11  -  7  -  الجبل األخضر  31
  53  19  -  34  -  علي بن أبي طالب  32
  50  18  2  30  -  عمر بن الخطاب  33
  1352  487  57  787  21  المجموع  

عدد المعلمین   المدرسة  ت
حجم العینة   النسبة المئویة  والمعلمات بھا

  المسحوبة
  12  %3  42  مارس 28  1
  16  %4  60  أبن خلدون  2
  4  %1  19  أحمد یاسین   3
  8  %2  26  الثورة الخضراء  4
  12  %3  45  الحریة   5
  12  %3  47  الخلود  6
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  . حديوالجداول التالیة توضح توزیع أفراد العینة على متغیرات الدراسة كًال على 

  ) 3 (جدول

    توزیع العینة حسب متغیر النوع

  العدد  النوع
  47  ذكر
  291  أنثى

  338  المجموع
  

  ) 4(  جدول                   
  ماعیةالعینة حسب متغیر الحالة االجتتوزیع 

  
  العدد  االجتماعیةالحالة 

  123  أعزب
  215  متزوج
  338  المجموع

  12  %3  45  الخنساء  7
  12  %3  42  الزھراء  8
  8  % 2  31  السابع من ابریل  9
  4  % 1  24  الیقظة  10
  16  % 4  64  الصدیقة بنت الصدیق  11
  4  % 1  19  الفاروق  12
  24  % 6  86  القدس  13
  12  % 3  47  المجد  14
  8  % 2  25  الناصر صالح الدین  15
  16  % 4  55  النھضة  16
  8  % 2  33  الوحدة  17
  16  % 4  62  أسماء بنت أبي بكر  18
  8  % 2  27  جمال عبد الناصر  19
  12  % 3  50  جیل الفاتح  20
  12  % 3  49  بن الولیدخالد   21
  8  % 2  33  خدیجة الكبرى  22
  8  % 2  34  رابعة العدویة  23
  8  % 2  25  رویفع األنصاري  24
  12  % 3  48  عائشة أم المؤمنین  25
  12  % 3  48  عبداهللا بن عباس  26
  8  % 2  33  عقبة بن نافع  27
  8  % 2  34  النصر  28
  8  % 2  33  وجدة  29
  12  % 3  45  ذات العماد  30
  4  % 1  18  الجبل األخضر  31
  16  % 4  53  علي بن أبي طالب  32
  12  % 3  50  عمر بن الخطاب  33
  352    1352  المجموع  
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  ) 5( جدول                         
  

  توزیع العینة حسب متغیر المؤھل العلمي       
  

  العدد  المؤھل العلمي 
  118  لیسانس

  26  بكالوریوس
  77  دبلوم عام 
  117  دبلوم خاص
  338  المجموع 

  
                        
  )  6 (جدول                      

  
  توزیع العینة حسب متغیر سنوات الخبرة      

  
  

  العدد  سنوات الخبرة 
  150  سنوات  10الى1من
  100  سنة 20الى11من
  75  سنة 30الى 21من
  13  سنة 40الى 31من

  338  المجموع 
  

                       
  )  7 (جدول                     

  
  توزیع العینة حسب متغیر عدد الحصص      

  
  العدد  عدد الحصص

 8الى 4من 
  حصص

41  

 13 إلى 9من 
  حصة

234  

 18 إلى 14من 
  حصة 

63  

  338  المجموع
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  ) 8( جدول                         

  
  متغیر الدخل الشھريتوزیع العینة حسب          

  
  العدد  الدخل الشھري 

 299 إلى 200من 
  دینار 

33  

 399 إلى 300من 
  دینار

193  

 499 إلى 400من 
  دینار

105   

 599 إلى 500من 
  دینار

7  

  338  جموع لما
    

  أداة الدراسة : رابعًا

مناسبة لإلجابة على أسئلة الدراسة وللتحقق من أھدافھا یتطلب ذلك استخدام أداة 

ستخدم الباحث مقیاس الرضا المھني للمعلمین الذي ااد العینة وقد للحصول على معلومات من أفر

جامعة .  2005ھنج الرضا المھني للمعلم في تشنج جن  استبیانلیستر ب بعنوان  أعد من قبل

  .الوالیات المتحدة  ووردنكرنیت أ

Lester, p. : Teacher Jop Satisfaction Questionnaire. In Cheng-Jen Hung    

(2005 ) . The University of the Incarnate Word , U. S. A. 
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حیث تم تطبیق المقیاس وتقنینھ في ) فاروق عبد الفتاح موسى ( للغة العربیة  ھوترجم

صورتھ العربیة على عینات من معلمي المرحلة االبتدائیة في البیئة المصریة و تم حساب معامل 

ومعامل ثبات المقیاس ) 0.81(الثبات بطریقة التجزئة النصفیة فكان معامل ثبات النصف 

س لالستخدام في البحوث إلى صالحیة المقیا ت ثبات عالیة وتشیروھي معامال) 0.90(كلھ

  .العلمیة 

عرض الصیاغة العربیة لفقرات المقیاس قام مترجم المقیاس ب یتعلق بالصدق فقد أما فیما

موضوع الرضا للتقریر مدى مطابقة الفقرات  من المتخصصین في القیاس النفسي على مجموعة

تحدید الفقرات الموجبة ، والفقرات السالبة ، حیث جاءت عن المھنة للمعلمین ، وكذلك 

 بالصدق الظاھري،أمافیمایتعلق  االتجاهمطابقة تمامًا من حیث المالئمة ومن حیث  االستجابات

تتناول األنشطة المختلفة التي تشملھا عملیة التدریس في  ، فقد أتضح أنھا ھفقراتللمقیاس وبفحص 

  .المدارس 

  عینة الدراسة االستطالعیة : خامسًا

في مدى قابلیة افرادالعینة لالستجابة على المقیاس المستخدم في  تفید الدراسة االستطالعیة      

معلم ومعلمة ) 58(الدراسة ،وتفیدنا أیضا في قیاس الصدق والثبات للمقیاس ،حیث تم أختیارعدد 

نھم لم یدخلوا في األختیارللعینة األساسیة ، مدارس ، علمًا بأ) 6(بالطریقة العشوائیة البسیطة من 

  . والجدول التالي یوضح عدد عینة الدراسة االستطالعیة 

  ) 9(جدول                                                        

  توزیع المعلمین والمعلمات على عینة الدراسة االستطالعیة                          

  

  المجموع  عدد المعلمات  المعلمینعدد   المدرسة  ت

  10  9  1  الزاویة القدیمة  1

  10  7  3  شھداء الجبل  2

  10  8  2  عبد الناصرجمال   3

  10  10  _  الولید خالد بن  4

  9  9  _  الجبل األخضر  5

  9  9  _  علي بن أبي طالب  6
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  58    المجموع

  

  كیفیة تصحیح المقیاس 

یجاب  عبارة ،) 67(صورتھ األولیة من في ) مقیاس الرضا المھني للمعلمین ( یتكون 

ال أستطیع أن  –ال أوافق  –ال أوافق بشدة : ( كل منھا بناًء على تدریج من خمس نقاط ھي  نع

بعض العبارات ذات صیاغة إیجابیة ، أي تتضمن خاصیة ) . أوافق بشدة  –أوافق  –أقرر 

  ) . 3( مرغوبة ، وبعضھا اآلخر ذات صیاغة سلبیة ، أي تتضمن خاصیة غیر مرغوبة ، ملحق 

 -  2– 1: (للدرجات  یجابیة تعطى االستجابات على التدریج السابقبارات االفي حالة الع   

على الترتیب ، وفي حالة العبارات السلبیة تعطى االستجابات على التدریج السابق )  5 – 4 – 3

) 335(أكبر درجة یحصل علیھا فرد ما في المقیاس . على الترتیب )  1 - 2 – 3 – 4 – 5( 

درجة بناًء على ھذا النظام من تقدیر الدرجات ، فإن الدرجة كلما ) 67(درجة،  و أقل درجة 

ارتفعت ، فذلك یدل على ارتفاع رضا المعلم عن المھنة ، و كلما انخفضت الدرجة دل ذلك على 

  ) . 7:  2005موسى ، . ( انخفاض رضا المعلم عن المھنة 

  

  

  

   استمارة المتغیرات الدیموغرافیة 

البیانات المھمة عند إجراء الدراسة المیدانیة ، ألنھا تمكن الباحث  تعد ھذه االستمارة من

من الحصول على معلومات شخصیة ألفراد العینة ، وتتمثل المتغیرات الدیموغرافیة التي تقیسھا 

   :الدراسة فیما یلي

عدد الحصص الدراسیة التي  –سنوات الخبرة  –المؤھل العلمي  – االجتماعیةالحالة  –النوع ( 

  ) 1( ملحق رقم ) الدخل الشھري  –یّدرسھا المعلم 

  ) االستبیان ( بات أداة الدراسة صدق وث:  سادسًا

  صدق أداة الدراسة  -1
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 یعد الصدق من الخصائص السیكومتریة األساسیة لالختبارات والمقاییس ، ونعني بالصدق      

مدى فائدة القیاسات في اتخاذ قرارات موائمة لغرض معین ، و االختبار ال یتسم بالصدق دون أن 

وقد تم التحقق من صدق المقیاس في الدراسة ) .  231:  2000عالم ، . ( تكون درجاتھ متسقة 

  :الحالیة وذلك باستخدام الطرق التالیة 

  الصدق الظاھري ) أ ( 

بأنھ البد من توفیر صفة الصدق الظاھري ألي ) آن انستازي ( ل تؤكد في ھذا المجا"            

ي اختبار أو مقیاس حتى یكون أكثر فاعلیة في المواقف العملیة ولضمان تعاون المفحوصین ف

" شرطًا ضروریًا لتوفیر الصدق الحقیقي لالختبار أو المقیاس دالموقف االختباري ، والذي یع

  ) .102:  2008،  قاطون(نقًال عن 

وتم التحقق من الصدق الظاھري للمقیاس في صورتھ األولیة وذلك من خالل عرض             

وذلك ) قاریونس وعمر المختار ( من مختلف التخصصات بجامعتي  ًاأستاذ)  11( الفقرات على 

أجمعت  وقد)  2( للدراسة الحالیة ، ملحق  ومالءمتھا فقرات المقیاس للتحقق من مدى صدق

فما فوق %  80لجنة المحكمین على صالحیة ومالئمة فقرات المقیاس ، حیث بلغت نسبة االتفاق 

كمعیار لقبول الفقرة مع األخذ بجمیع المالحظات التي أشار إلیھا المحكمون ، وبذلك أصبح 

  .)  3( حق رقم مل. المقیاس جاھزًا بصورتھ األولیة للتطبیق 

  

  ) التالزمي ( صدق المحك ) ب ( 

تعني ھذه الطریقة ارتباط درجات المقیاس بالدرجات أو البیانات التي تجمع من محك آخر       

ھم على مقیاس أي أننا نقارن بین درجات األفراد في المقیاس و درجات. وقت إجراء االختبار 

تقریبًا التي یقیسھا المقیاس ، وذلك بأن یعطي األفراد درجات  نفسھا  السمة موضوعي آخر یقیس

  ) . 471: 2007أبوعالم ، . (على المحك في نفس الوقت الذي نطبق فیھ المقیاس أو قبلھا بقلیل 

وقد قام الباحث بحساب الصدق التالزمي من خالل إیجاد معامل االرتباط بین األداة       

المستخدم )  Weiss  et al  ویس وآخرین،(للرضا المھني إعداد المستخدمة وبین مقیاس مینسوتا

فقرة تقیس الرضا المھني للمعلم، كما ) 40(ویتكون من ) 2006(في دراسة صالحة بوشعرایة 

) منیسوتا ( قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقیاس الرضا المھني

بعاد لھا ارتباط دال بالدرجة الكلیة للمقیاس مما یشیر بالدرجة الكلیة للمقیاس حیث یتضح أن األ
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وتدل على تمتع ) 0. 87(إلي تمتع المقیاس بدرجة مرتفعة من الصدق ، وبلغ معامل الثبات 

  ) .  4( ملحق . المقیاس بدرجة عالیة من الثبات 

ند مستوى وع) 0.71(بین المقیاسین ) بیرسون(وفي الدراسة الحالیة كان معامل االرتباط       

  .، وھو یدل على مستوى صالحیة المقیاس لالستخدام في الدراسة الحالیة ) 0.01(داللة 

  صدق االتساق الداخلي للفقرات )  ج ( 

   لكل فقرة من فقرات المقیاس ) بیرسون ( تم حسابھ عن طریق حساب معامالت ارتباط       

  ) .  12 (والدرجة الكلیة كما موضح في الجدول 

یتضح من الجدول بأن الباحث اختار المفردات ذات االرتباط الدال إحصائیًا بالدرجة الكلیة       

مفردة غیر دالة إحصائیًا وھي ) 14(وبالتالي تم حذف  )0.05(و ) 0.01(عند مستوى الداللة 

وأصبح عدد المفردات )  67، 66، 65، 64، 52، 45،48 ،44، 39، 38، 37، 22، 20، 4(

   . 5مفردة ، ملحق ) 53( ذات االرتباط بالدرجة الكلیة 

  .یبین معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكلیة قبل الحذف وبعد الحذف ) 10(الجدول   

  

ارتباط المفردة بالدرجة   المفردة
  الكلیة قبل الحذف

ارتباط المفردة 
د بالدرجة الكلیة بع

  الحذف

ارتباط المفردة   المفردة
بالدرجة الكلیة قبل 

  الحذف

ارتباط المفردة 
بالدرجة الكلیة 
  بعد الحذف

1   **0.62   **0.62  35   **0.35   **0.36  
2   *0.31   *0.31  36   *0.30   *0.34  
3   **0.65   **0.64  37  0.01  -  
4  0.04 -  -  38  0.14  -  
5   **0.49   **0.52  39  0.09  -  
6   **0.50   **0.47  40   **0.39   **0.44  
7   **0.34   **0.32  41   **0.37   *0.33  
8   **0.39   **0.39  42   **0.38   **0.40  
9   **0.52   **0.51  43   **0.60   **0.58  

10   **0.62   **0.60  44  0.22  -  
11   **0.58   **0.60  45  0.22 -  -  
12   **0.47   **0.49  46   **0.52   **0.51  
13   **0.60   **0.60  47   **0.43   **0.44  
14   **0.64   **0.65  48  0.05 -  -  
15   *0.33   *0.30  49   **0.56   **0.55  
16   **0.65   **0.65  50   **0.48   **0.45  
17   **0.64   **0.67  51   **0.54   **0.55  
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                                                                                                    المحذوفة مفرداتال  ـ                                                  0.01دال عند مستوى االرتباط * 

  58= ن                                                      0.05االرتباط دال عند مستوى ** 

  

  

  

  ثبات أداة الدراسة  -2

أو ( یقصد بالثبات دقة المقیاس أو اتساقھ ، فإذا حصل نفس الفرد على نفس الدرجة 

عند ) أو مجموعات من األسئلة المتكافئة أو المتماثلة ( في نفس االختبار ) درجة قریبة منھا 

و المقیاس في ھذه الحالة بأنھ على درجة عالیة من تطبیقھ أكثر من مرة فإننا نصف االختبار أ

ومعامل الثبات ھو معامل ارتباط بین درجات األفراد في المقیاس في مرات اإلجراء . الثبات 

 .المختلفة ، أي أن معامل الثبات ھو معامل ارتباط بین درجات المقیاس وصورة أخرى مكافئة لھ

  ) . 481:  2007أبو عالم ، ( 

 عن طریق إعادة االختبار وذلك من خالل اختیار عینة قد تم حساب معامل الثباتو         

 معلم) 58(مكونة من) االبتدائي ( من معلمي مرحلة الشق األول من التعلیم األساسي  استطالعیة

 وم الثالثاء الموافقـــروا بالطریقة العشوائیة البسیطة ، وطبق االستطالع في یـــة اختیــــومعلم

، )1(، ثم أعید تطبیقھ على نفس العینة بعد أسبوعین من التطبیق األول ملحق  م 2009– 12 –8

وتعد ھذه الفترة الزمنیة مناسبة فیجب أن یفصل بین اإلجراءین فترة زمنیة معقولة ال تقل عن 

18   **0.53   **0.54  52  0.05 -  -  
19   **0.59   **0.58  53   **0.46   **0.49  
20  0.22  -  54   **0.45   **0.41  
21   **0.34   *0.33  55   *0.30   *0.30  
22  0.25  -  56   **0.65   **0.63  
23   **0.37   **0.37  57   **0.58   **0.60  
24   **0.47   **0.51  58   *0.30   *0.30  
25   **0.39   **0.39  59   *0.28   *0.27  
26   **0.39   **0.44  60   **0.59   **0.62  
27   **0.55   **0.55  61   **0.70   **0.72  
28   **0.59   **0.61  62   **0.44   **0.45  
29   **0.53   **0.52  63   **0.68   **0.71  
30   **0.59   **0.60  64  0.24  -  
31   **0.72   **0.74  65  0.21  -  
32   **0.57   **0.54  66  0.00  -  
33   **0.69   **0.69  67  0.17  -  
34   **0.34   *0.31  
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باستخدام معادلة بیرسون وھو معامل )  0.92( أسبوعین، ووجد الباحث معامل الثبات للمقیاس 

  .عاٍل ویدل على صالحیة المقیاس لالستخدام في الدراسة الحالیة ثبات 

) Alpha Cronbach(كذلك تم حساب معامل الثبات للمقیاس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

وھي قیمة ) 0.94(لتوضیح االتساق الداخلي للفقرات ، وتم استخراج معامل ألفا حیث بلغت قیمتھ 

  .بدرجة عالیة من الثبات مرتفعة وتدل على تمتع المقیاس 

  إجراءات التطبیق : سادسًا 

من أجل  من خالل العینة االستطالعیة وثباتھا أداة الدراسة بعد تأكد الباحث من صدق        

ضمان دقة النتائج ، وبعد قیام الباحث بإعداد إحصائیة تشمل أعداد المعلمین والمعلمات في 

على أفراد العینة البالغ عددھم ) االستبیان(أداة الدراسة  المدارس المشمولة بالدراسة ، تم تطبیق

ل العام الدراسي معلم ومعلمة من جمیع مدارس المرحلة االبتدائیة في مدینة البیضاء خال) 352(

وقد تم استبعاد المعلمین االحتیاط واإلداریین، وتم استبعاد االستبیانات ) م 2010  – 2009(

استبیانًا كعدد نھائي من أفراد المجتمع أي بنسبة ) 338(لى الناقصة ومن ثم حصل الباحث ع

  .من أفراد العینة األساسیة %) 96(

  

  المعالجة اإلحصائیة : سابعًا 

حزم التحالیل (باستخدام برنامج  طریق الحاسب اآلليتمت المعالجة اإلحصائیة للبیانات عن       

  ) .SPSS) (االجتماعیةاإلحصائیة للعلوم 

  :البیانات باستخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة حیث عولجت 

 .معامل بیرسون لحساب معامل االرتباط بین االختبار وإعادة االختبار  -1

 .معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات  -2

 .إلیجاد الفروق بین متغیرات الدراسة ) T(اختبار  -3

لتحدید الفروق الدالة إحصائیًا بین متغیرات ) Anova(االتجاه استخدام تحلیل التباین أحادي  -4

 .الدراسة 

  .للمقارنات البعدیة وتوكي اختبار شیفیة -5
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  راسة تساؤالت الد

لدى معلمي الشق  متغیر النوع وذات داللة إحصائیة بین الرضا المھني   فروق ھل توجد   -1

 األول من التعلیم األساسي ؟

لدى معلمي االجتماعیة  ومتغیر الحالةذات داللة إحصائیة بین الرضا المھني فروق ھل توجد  -2

  الشق األول من التعلیم األساسي ؟

لدى معلمي   العلمي   ومتغیر المؤھل  ذات داللة إحصائیة بین الرضا المھني  فروقھل توجد  -3

  الشق األول من التعلیم األساسي ؟

 الحصص التي یدّرسھا    ومتغیر عددمھني ذات داللة إحصائیة بین الرضا ال فروقھل توجد  -4

  معلمي الشق األول من التعلیم األساسي ؟

لدى معلمي   الخبرة   ومتغیر سنوات  ذات داللة إحصائیة بین الرضا المھني  فروق ھل توجد  -5

  الشق األول من التعلیم األساسي ؟

لدى   الدخل الشھري   ومتغیر مستوىإحصائیة بین الرضا المھني  ذات داللة فروقھل توجد  -6

  معلمي الشق األول من التعلیم األساسي ؟
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  الفصل الخامس

  عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا

  التوصیات و المقترحات
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  الفصل الخامس

  عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا

  التوصیات والمقترحات

  تمھیـد 

 المقترحات التيیتناول ھذا الفصل عرض النتائج وتفسیرھا ، باإلضافة إلى التوصیات و       

وتفسیرھا وفقًا لترتیب  تم عرض نتائج الدراسةقد و. في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا  تطرح

  .تساؤالت الدراسة 

  

  عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا: أوًال

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا المھني ومتغیر النوع لدى معلمي  : ( األول سؤالال

   ) . ؟  الشق األول من التعلیم األساسي

تم استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لدرجات مقیاس  لإلجابة على ھذا السؤال      

و استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن  ) أنثي  –ذكر ( العینة الرضا المھني ألفراد 

  .) 11( الفروق بین المعلمین حسب متغیر النوع كما موضح في الجدول

  )11( جدول

  )النوع(متغیر الفروق بین المعلمین في درجة الرضا المھني وفقًا ل

االنحراف   المتوسط الحسابي   العدد  النوع
 المعیاري

 27.4181 185.6596  47  ذكر

 24.1770 187.2990  291  أنثى
   338  المجموع

  T  الداللة المحسوبة  درجة الحریة  
   0.672  336  - 0.423  الدرجة الكلیة
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بأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني بین ) 11(یتضح من الجدول       

الباحث  و، ویعز)0.05(ة المحسوبة أكبر من وذلك ألن قیمة الدالل) النوع ( المعلمین وفقًا لمتغیر 

قعاتھما تقارب النوعین من حیث مستوى الرضا المھني إلى تكافؤ كلیھما في بعض المتغیرات كتو

من العمل في التدریس ، ومستوى الدخل الشھري وظروف العمل و إلى تشابھ بیئة العمل وتماثل 

توصّلت إلیھ دراسة وتتفق ھذه النتیجة مع ما . القرارات المتعلقة بالتعیین و الترقیات و العالوات  

)  2009لرویشد ، ا 2009، دیمیرال و إردمار  2004، مورقن و أوالري  2000الفائدي ( كل من 

فقد بیّنت نتائجھم أن الذكور )  2002زیمبالس مینون و بابا نستاسیو و (نتائج دراسة عنوتختلف 

بیّنت أن )  2007، خلیل و شریر  1987بسیوني ( من اإلناث ، بالرغم من أن دراسة أكثر رضا 

  . اإلناث أكثر رضا من الذكور 

  

إحصائیة بین الرضا المھني ومتغیر الحالة  ھل توجد فروق ذات داللة: ( الثاني  سؤالال

  . ) االجتماعیة لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسي ؟

استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لدرجات   جابة على ھذا السؤال تملإل       

و استخدام االختبار التائي لعینتین ) متزوج  –أعزب (مقیاس الرضا المھني ألفراد العینة كافة 

) 12(كما موضح في الجدول  االجتماعیةمستقلتین لمعرفة الفروق بین المعلمین حسب متغیر الحالة 

.  

  )12(جدول 

  )  االجتماعیةالحالة ( متغیر  ل مین في درجة الرضا المھني وفقًاالفروق بین المعل

  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي Nالعدد   االجتماعیةالحالة 
  22.4300  185.3740  123  أعزب
  25.7837  188.0419  215  متزوج
  338  المجموع

  T  الداللة المحسوبة  درجة الحریة  
  0.338  336  - 0.959  الدرجة الكلیة

  

  

بأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني بین ) 12(یتضح من الجدول       

وتتفق  0.05وذلك ألن قیمة الداللة المحسوبة أكبر من )  االجتماعیةالحالة ( المعلمین وفقًا لمتغیر 
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، دیمیرال  2006، بو شعرایة  2000الفائدي ( ھذه النتیجة مع ما توصّلت إلیھ دراسة كل من 

التي بیّنت )   1998الغزیوات (سات مع دراسة  في حین تختلف نتائج ھذه الدرا)  2009إردمار و

و لصالح المتزوجین مما یعني أن  االجتماعیةوجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للحالة 

  ،عن المھنة متكافئتان تقریبًا في اتجاھھم نحو رضاھم) متزوجین الالمتزوجین و غیر( المجموعتین 

حیث بّینت بعض الدراسات الحدیثة أن النساء العامالت یملن إلى تكوین عالقات جیدة مع المشرفین 

عن العمل ، حیث تتاح لھم فرص للترفي ویتخذن من الزواج وسیلة للوصول إلى أھدافھن ویتبوأن 

خلیفة ، ( .)لمھني تخفیض الطموح ا( خرى مكانة من العمل بأجرة ثابتة تعویضًا عن العوامل األ

1993  :167 . (  

حیث توجد أمامھم طرق للحفاظ على عملھم في التدریس  لمتزوجیناغیرى وكذلك ینطبق ھذا عل 

  . ضمان الراتب وتدعیم العالقات مع الرؤساء في العمل و إثبات الذات لمواجھة أعباء الحیاة و

 ومتغیر المؤھل العلمي  الرضا المھنيبین ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة : (الثالث  سؤالال

  ) .؟ لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسي

تم استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لدرجات مقیاس  جابة على ھذا السؤاللإل      

ا الرضا المھني ألفراد العینة وتم استخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق في درجة الرض

  )13(المھني بین المعلمین وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي كما موضح بالجدول 

  )13(جدول 

  )المؤھل العلمي ( متغیر ل الفروق بین المعلمین في درجة الرضا المھني وفقًا

المتوسط   حجم العینة  المتغیر  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 

  26.1433  185.1186  118  لیسانس  1
  25.0585  180.6154  26  بكالوریوس  2
  24.3738  190.1558  77  دبلوم عام  3
  22.9130  188.4444  117  دبلوم خاص  4

  24.6159  187.0710  338    المجموع
مجموعات   مصدر التباین     

 المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  الداللة االمحسوبة  Fقیمة 

  0.251  1.373  828.928  3  2486.784  بین المجموعات
    603.939  334  201715.51  داخل المجموعات
    337  204202.30  المجموع
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أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني بین ) 13(یتضح من الجدول       

سلیمان  ،آل 2004العبد الجبار (ة كل من المعلمین تعزى للمؤھل العلمي وتتفق ھذه النتائج مع دراس

الدراسات التي أشارت إلى وجود فروق  عنبینما تختلف ھذه النتیجة ) . 2009، الرویشد  2007

،  1991العمري (دالة في درجة الرضا المھني للمعلم تعزى لمتغیر المؤھل العلمي ومنھا دراسة 

  ) .2007، خلیل وشریر  2006، بو شعرایة  2003الجائیر وتشالز 

الباحث تشابھ أفراد العینة في درجة رضاھم عن المھنة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي إلى  وویعز

من الصف األول إلى الصف السادس من (تقریر بعض األحكام في شأن العاملین بمھنة التدریس 

كشرط التأھیل التربوي للتدریس بالشق األول من التعلیم األساسي ، كما یرجع ) التعلیم األساسي

لنفس الظروف ، ویمكن أن ُتفسر ھذه النتیجة على  لمین في الرضا عن المھنة بتعرضھمؤ المعتكاف

أن فئة المعلمین المتكافئین في الرضا عن المھنة قد یكون لدیھم میول إیجابیة نحو مھنة التدریس 

 ویسعون إلى مكانة متمیزة في المجتمع ، وإقامة عالقات مع الزمالء أو أن بعض أفراد أسرھم

  .یشغلون ھذه المھنة 

الحصص  عدد متغیروبین الرضا المھني ذات داللة إحصائیة  فروقھل توجد : (سؤال الرابعال

  .)معلمي الشق األول من التعلیم األساسي ؟  سھاالتي یدّر

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات مقیاس لإلجابة على ھذا السؤال       

ألفراد العینة وتم استخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق في درجة الرضا  الرضا المھني

  ) .14(كما ھو موضح بالجدول ) عدد الحصص األسبوعیة(المھني بین المعلمین وفقًا لمتغیر 

  )14(جدول 
  )الحصص األسبوعیة عدد(متغیر الفروق بین المعلمین في درجات الرضا المھني وفقًا ل

المتوسط   حجم العینة  عدد الحصص
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 

  30.7091  189.7317  41  8إلى 4من
  23.2180  185.8034  234  13إلى 9من
  25.2889  190.0476  63  18إلى 14من

  24.6159  187.0710  338  المجموع
مجموعات   مصدر التباین

 المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  الداللة المحسوبة Fقیمة 

  0.365  1.010  612.216  2  1224.433  بین المجموعات
    605.904  335  202977.86  داخل المجموعات

    337  204202.30  المجموع
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أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني )  14 (یتضح من الجدول         

وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  المعلم ،بین المعلمین تعزى إلى عدد الحصص األسبوعیة التي یدرّسھا 

والتي أفادت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني بین ) 2006شعرایة بو(

رییس وجانسون وكامبل (دراسة  عنوتختلف . عدد الحصص األسبوعیة  المعلمین تعزى إلى

نتیجة زیادة الضغوطات  التي أفادت بوجود فروق لھا تأثیر سلبي على رضا المدرس) 2001

  .المھنیة في التدریس 

) 234(حصة في األسبوع ) 13إلى  9من (أن عدد المعلمین الذین یدّرسون  ویتبّین من الجدول      

  دالت األداء في ـــــدراسة ككل ، وھذه النسبة تؤید معــــمن عینة ال%) 69(ة ـمعلمًا ومعلمة أي بنسب

التي تنص على أن في شأن العاملین بمھنة التدریس  بعض األحكامالتدریس وذلك وفقًا لقرارات 

حصة ، مع مراعاة عدم ) 12(من المعلمین تقریبًا تم تسكینھم في المالك الوظیفي على %) 95(

  .في مرحلة التعلیم األساسي) مناھج دراسیة 3(تعدد المناھج بحیث یكون الحد األعلى لكل معلم 

راد العینة في درجة رضاھم وفقًا لمتغیر عدد الحصص إلى أن المعلمین الباحث تكافؤ أف وویعز      

ن لدیھم اتجاھات إیجابیة نحو التدریس ، أالتدریسي الواقع على عاتقھم ، و یدركون مدى العبء

ویتمتعون سویًا بالقدرات الالزمة للعمل بالتدریس، وأن دوافع ھؤالء المعلمین یمكن أن تكون 

  .تدریس متشابھة تجاه مھنة ال

  

ومتغیر سنوات الخبرة بین الرضا المھني  ذات داللة إحصائیة  فروقھل توجد : (الخامس السؤال 
  . )؟  لدى معلمي الشق األول من التعلیم األساسي

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات مقیاس  استخراجتم لإلجابة على ھذا السؤال       

، وتم استخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق في درجة الرضا العینة  الرضا المھني ألفراد

  ) .15(المھني بین المعلمین وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة كما  موضح بالجدول 
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  )15(جدول 

  )سنوات الخبرة(متغیر المھني وفقًا ل الفروق بین المعلمین في درجات الرضا

االنحراف   الحسابيالمتوسط   حجم العینة  المتغیر  المجموعة
  المعیاري

 

 10إلى 1من  1
  سنوات

150  183.7067  24.2497  

 20إلى 11من  2
  سنة

100  186.8400  24.7271  

 30إلى 21من  3
  سنة

75  193.2667  23.2561  

 40إلى 31من  4
  سنة

13  191.9231  30.4698  

  24.6159  187.0710  338    المجموع
مصدر 
  التباین

مجموعات 
 المربعات

الداللة  Fقیمة   متوسط المربعات  الحریةدرجات 
  المحسوبة

بین 
  المجموعات

4888.173  3  1629.391  2.730  0.044  

داخل 
  المجموعات

199314.12  334  596.749    

    337  204202.30  المجموع
  

في ) 0.05(أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 15(یتضح من الجدول       

  .المھني بین المعلمین تعزى إلى سنوات الخبرة في التدریس درجة الرضا 

للمقارنات البعدیة لتحدید الفروق بین   Tukey  hsdأختبار توكي ) 16(ویوضح الجدول 

  .المجموعات 
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  )16(جدول 

  .نتائج اختبار توكي في اتجاه الفروق في الرضا المھني للمعلمین 

  
  المجموعة

  

سنوات 
  الخبرة

 )I (  

سنوات   المجموعة
  الخبرة

 )J (  

متوسط 
  االختالفات

 )I-J (  

 الخطأ
  المعیاري

  
الداللة 

  المحسوبة
  

  
1  

  

  
  10إلى1من

  0.753  3.1537  -3.1333  20إلى11من  2
  0.029  3.4547  -9.5600*  30إلى21من  3
  0.650  7.0627  -8.2164  40إلى31من  4

  
2  

  

  
  20إلى11من

  0.753  3.1537  3.1333  10إلى1من  1
  0.312  3.7315  -6.4267  30إلى21من  3
  0.895  7.2022  -5.0831  40إلى31من  4

  
3  

  

  
  30إلى21من

  0.029  3.4547  9.5600*  10إلى1من  1

  0.312  3.7315  6.4267  20إلى11من  2
  0.998  7.3390  1.3436  40إلى31من  4

  
4  

  

  
  40إلى31من

  0.650  7.0627  8.2164  10إلى1من  1

  0.895  7.2022  5.0831  20إلى11من  2
  0.998  7.3390  -1.3436  30إلى21من  3

  0.05عند مستوى داللة  االختالفاتمتوسط *

أن الفرق الدال ھو مابین المجموعة األولى والمجموعة الثالثة أي )16(یتضح من الجدول         

، وتتفق ھذه )سنة30إلى 21من (لصالح الفئة ) سنة30إلى21من(و) سنوات 10إلى1من(مابین الفئة

بأن الرضا المھني للمعلم یزید بشكل طردي مع الزیادة ) 1999زونقشان(توصل إلیھ  النتیجة مع ما

بأنھ توجد عالقة إیجابیة ) 2007عباس وعلي(من توصل إلیھ كًال في العمر، وتتفق ھذه النتائج مع ما

أكثر رضا عن عملھم من  نسنًا یكونو ربین العمر والرضا عن المھنة ،إذ أن األفراد العاملین األكب

تكیفًا لعملھم  أكثر أصبحوا سنًا قد وھذا یرجع إلى أن األفراد األكبر ؛ األفراد العاملین األصغر سنًا

  .من األفراد األصغر سنًا 

التي بیّنت بأن ھناك عالقة عكسیة بین )  1991العمري ( ھذه النتائج مع دراسة  ختلفتو      

بأن المعلمون )  1996المغیدي ( العام ومتغیر الخبرة ، وكذلك تتفق مع نتائج دراسة الرضا المھني 

ذو الخبرة الطویلة أكثر رضا عن بیئة العمل ومحتوى العمل من المعلمین األقل خبرة ، وتتفق ھذه 
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أن الرضا المھني یبدأ باالرتفاع كلما ازدادت والتي بیّنت )  1999بوعروش ( النتائج مع دراسة 

بینما تختلف ھذه لمدة التي یمضیھا الفرد في العمل وترتفع الروح المعنویة بعد عشرین سنة ، ا

، بوشعرایة  2004بد الجبار ، الع 2000الفائدي ( ما توصلت إلیھ دراسة كًال من  عنالنتائج 

، رییس و جانسون و كامبل  2009، الرویشد  2007، آل سلیمان  2007شریر و خلیل  ،2006

التي بیّنت بعدم وجود فروق ذات )  2009، دیمیرال و إردمار  2004مورقن و أوالري  ، 2001

  . داللة إحصائیة في درجة الرضا المھني بین المعلمین وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة 

ومتغیر مستوى الدخل  بین الرضا المھنيھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة :( السادس السؤال 

  ) ؟  الشق األول من التعلیم األساسيلدى معملي  الشھري 

تم استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لدرجات مقیاس لإلجابة على ھذا السؤال       

لمعرفة الفروق في )  (ANOVAالرضا المھني ألفراد العینة وتم استخدام تحلیل التباین األحادي  

   ) 17( درجة الرضا المھني بین المعلمین وفقًا لمتغیر الدخل الشھري كما موضح بالجدول 

  ) 17( جدول        

  )الدخل الشھري(متغیر الفروق بین المعلمین في درجة الرضا المھني وفقًا ل

االنحراف   المتوسط الحسابي  حجم العینة  المتغیر
  المعیاري

 

  24.4947  187.3636  33  دینار 299إلى  200من 
  

  24.9195  183.3523  193  دینار 399إلى  300من 
  

  23.3447  193.4190  105  دینار 499إلى  400من 
  

  18.0185  193.0000  7  دینار 599إلى  500من 
  

  24.6159  187.0710  338  المجموع
  

  مصدر التباین 
  

متوسط   درجات الحریة  مجموع المربعات
  المربعات

  الداللة المحسوبة  Fقیمة 

  بین المجموعات
  

7149.056  3  2383.019  4.039  0.008  

  داخل المجموعات
  

197053.24  334  589.980    

  المجموع الكلي
  
  

204202.30  337    
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)  0.01( أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة )  17( یتضح من الجدول       

  ،2000يالفائد(ما توصل إلیھ كل من  عنوتختلف  ) 1991العمري ( النتائج مع دراسة وتتفق ھذه 

وإلجراء المقارنات بین المتوسطات بعد تحلیل التباین یأتي ) .  2007، زونقشان  2006بو شعرایة 

  ) .18(دور إجراء المقارنات البعدیة لتحدید الفروق بین المجموعات و ذلك كما مبین بالجدول

  

 )18( جدول

  .في اتجاه الفروق في الرضا المھني للمعلمین )  شیفیة ( نتائج اختبار 

 
  0.05متوسط االختالفات عند مستوى داللة  ∗

  

أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة الثانیة و الثالثة )  18 (یتضح من الجدول       

، ) 499إلى400من ( لصالح الفئة )  499إلى  400من ( و )  399إلى  300من ( أي بین الفئة 

ستراتیجیات التي تزید من رضا التي تؤكد أن من اال) 2007فمنج وجییانق،( وتتفق ھذه النتیجة مع 

رات بھذه المتغی االھتمامالمدرس المھني زیادة المرتبات والمكافآت وتحسین ظروف العمل، وعند 

  
  المجموعة

  
  )I(الدخل الشھري

  
  

  
  المجموعة

  
الدخل الشھري 

)J(  

  
متوسط 

  )J-I(االختالفات
   

  
الخطأ 
  المعیاري

  
الداللة 
  المحسوبة

  
1  
  
  

  
  299إلى 200من

  0.857  4.5755  4.0113  399إلى  300من  2
  0.669  4.8474  -6.0554  499إلى  400من   3
  0.958  10.1075  -5.6364  599إلى  500من  4

    
  
2  

  

  
  399إلى  300من 

 

  0.857  4.5755  -4.0113  299إلى  200من   1

  0.009  2.9455  -10.0667∗  499إلى  400من   3
  0.785  9.3456  9.6477  599إلى  500من   4

  
3  

  

  
  499إلى  400من 

  0.669  4.8474  6.0554  299إلى  200من   1
  0.009  2.9455  10.0667*  399إلى  300من   2
  1.000  9.4816  0.4190  599إلى  500من   4

  
4  

  
  599إلى  500من 

1  
2  
3  

  299إلى  200من 
  399إلى  300من 
   499إلى  400من 

5.6364  
9.6477  
0.4190-  

  

10.1075  
9.3456  
9.4816  

0.958  
0.785  
1.000  
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، وبالتالي یزید مستوى الرضا المھني وتفاؤلھم  االبتدائیةمدرسي المرحلة  نستطیع أن نثیر حماس 

  .للمدرسین 

  :والمقترحات التوصیات : ثالثًا 

  :من خالل نتائج الدراسة وتحلیلھا وتفسیرھا تم التوصل إلى التوصیات والمقترحات التالیة 

  :التوصیات : أوًال

داث تغیرات فاعلة العمل على تطویر البیئة المدرسیة والمناخ التربوي الداعم للمعلم من حیث إح -1

ین المعلمین والطلبة، وبین المعلمین وأولیاء مثل غرس روح التعاون بین المعلمین، وبفي ھذه البیئة 

  .األمور 

  .تزوید مرحلة التعلیم األساسي بالمدرسین المتخصصین والمؤھلین تربویًا  -2

من خالل دراسات واستفتاءات تتضمن دراسة  المادیة للمعلمین الحوافز التركیز على إعطاء -3

  .األوضاع المادیة للمعلمین القائمین بعملیة التدریس 

  .توفیر اإلمكانیات المادیة والوسائل المصاحبة للتدریس من أجل الرقي بالعملیة التعلیمیة  -4

الدورات والندوات التي من خاللھا یمكن تحقیق درجة عالیة من الرضا المھني التشجیع على عقد-5

  .بمھنة التدریس االلتحاقللمعلم وجذب األفراد نحو 

التربوي ھدفھا متابعة سیر عمل المعلم ومعرفة المشاكل التي  كلیف لجان مكملة لعمل المفتشت -6

 .تواجھھ وكیفیة التغلب علیھا 

إعطاء حوافز مادیة ومعنویة مجزیة للمعلمین والمعلمات الذین قضوا سنوات طویلة في مھنة  -7

 .التدریس 

لحصص العمل على زیادة رواتب المعلمین القائمین بعملیة التدریس بما یتناسب وعدد ا -8

  .األسبوعیة التي یدّرسونھا ،لكي تتكون لدیھم اتجاھات إیجابیة نحو مھنتھم 

  :المقترحات : ثانیًا 

إجراء دراسات تتناول الرضا المھني للمعلم على نطاق واسع غیر التي أجریت فیھ الدراسة  -1

 .الحالیة 

 .دراسة العالقة بین الرضا المھني للمعلم ومستوى أدائھ  التدریسي  -2
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 .المعلمین نحو مھنة التدریس وعالقتھا بمستوى تحصیل الطالب  اتجاھاتدراسة  -3

إجراء دراسات مقارنة تستھدف المشكالت التي یواجھھا معلم مرحلة التعلیم األساسي وسبل  -4

 .التغلب علیھا 
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راجعــــالم
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  : الكتب والمصادر العلمیة: أوًال 

  

 ، أصول التربیة بین)  2001( ،  أبو جاللة ، صبحي حمدان ، محمد حمیدان العبادي  -1

  األصالة

  .والتوزیع للنشر الفالح مكتبة : بیروت ، والمعاصرة
  
، مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة ، ط ) 2007(أبو عالم ، رجاء محمود ،  -2

  :،القاھرة6
  .دار النشر للجامعات     

    
 المكتب: التعلیمیة ، اإلسكندریة  ، المعلم والوسائل)  2003( أحمد ، محمد عبد الباقي ،  -3

  .الجامعي الحدیث 
    
الدار الجامعیة : ، المدخل الحدیث في اإلدارة العامة )  2001( إدریس ، ثابت عبد الرحمن ،  -4

.  

  

 العربیة النھضة دار : القاھرة ، 6 ط ، التنظیمي السلوك ، )1999( ، رمضان أحمد حامد بدر،  -5

.  

  

  ترجمة ، المنظمات في السلوك إدارة ، ) 2004 ( ، بارون روبرت ، جیرالد ، جرینبرج  -6

   . للنشر المریخ دار : السعودیة ، بسیوني علي إسماعیل ، رفاعي محمد رفاعي
  
  علمیةال األصول للتربیة المجتمعیة األصول التربیة أصول ، ) 2003 ( ، على أحمد ، الحاج  -7

 . المناھج دار : عمان ، 2ط ، یةبالترب الخاصة األصول للتربیة
  
 األعمال منظمات في والجماعات األفراد سلوك التنظیمي السلوك ، ) 2004 ( ، حسین ، حریم  -8

  . والتوزیع للنشر الحامد دار : األردن – عمان ،
  
 للنشر الحامد دار : األردن – عمان ، الحدیثة اإلدارة مبادئ ، ) 2006 ( ،                                -9

  . والتوزیع
  

  مدخل للمعلم المھني االعتماد ، )2008( ، محمود السید الفرحاتي ، الباز أحالم ، حسن   -10

  .الجدیدة الجامعة دار  : القاھرة ، التعلیم تطویر
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  . الجامعیة الدار : اإلسكندریة ، المعاصر التنظیمي السلوك ، ) 2004 ( ، راویة ، حسن  -11
  

 ، التنظیمي السلوك ، ) ت – ب ( ، سلطان سعید محمد ، صالح محمد ، الحناوي -12
  . الجامعیة الدار : اإلسكندریة

 قراءة اجتماعیة ثقافیة، –، التربیة والمدرسة والمعلم ) 2000(الخمیسي ، السید سالمة ،  -13
  .دار الوفاء : اإلسكندریة 

  
  ربي ، بعض قضایا ، دراسات وبحوث عن المعلم الع) 2003(، ______________   -14

  .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر : ومشكالت الممارسة المھنیة ، اإلسكندریة .. التكوین 
  

، أصول علم النفس المھني والصناعي )  2006( دویدار ، عبد الفتاح محمد ،   -15
  .دار المعرفة الجامعیة : والتنظیمي وتطبیقاتھ ، اإلسكندریة 

  
، اإلدارة المعاصرة ، ترجمة رفاعي محمد )  2001( ، دافید ، وآخرون ،  راتشمان -16

  .دار المریخ للنشر : السعودیة  –، محمد سید أحمد ، الریاض اعيرف
  

  ، السلوك التنظیمي النظریة)  2000( رزق اهللا ، عایدة نخلة ، ألفیا حسین محمود ،  -17
  .مركز التعلیم المفتوح : والتطبیق ، اإلسكندریة 

  
دار الجامعة : ، السلوك التنظیمي ، اإلسكندریة )  2004( سلطان ، محمد سعید أنور ،   -18

  .الجدیدة 
  

 للمعلمین المھنیة التنمیة ، )2009( ، حسین العظیم عبد سالمة ، محمد بیومي ، ضحاوي  -19

  .العربي الفكر دار  : القاھرة ، التعلیم إصالح نحو جدید مدخل
  

 2 ط ، وآفاق مفاھیم  . . التعلیمیة اإلدارة ، ) 2001 ( ، صالح الرحمن عبد ھاني ، الطویل  -20
  . األردنیة الجامعة :

  
  – عمان ، إستراتیجي مدخل البشریة الموارد إدارة ، ) 2003 ( ، محمد سھیلة ، عباس -21

   . والتوزیع للنشر وائل دار : األردن
  

 عمان ، 3 ط ، البشریة الموارد إدارة ، ) 2007 ( ، على حسن على ، محمد سھیلة ، عباس  -22

  . للنشر وائل دار : األردن –
  

   للنشر رةیالمس دار : األردن – عمان ، اإلدارة علم أساسیات ، ) 2004 ( ، على ، عباس -23

   . والطباعة والتوزیع
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 :دریةاإلسكن  ، وتطبیقاتھ أسسھ الصناعي النفس علم ، )2001( ، محمد أشرف ، الغني عبد -24
  .المكتب الجامعي الحدیث 

  
  
  

  ، منھجیة البحث العلمي) 1999(،  عبیدات ، محمد ، محمد أبو نّصار، عقلة مبیضین -25
  .دار وائل للنشر : األردن  –القواعد والمراحل والتطبیقات ، عمان 

  
دار الحامد : ، تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة )  2005( العتیبي ، صبحي جبر ،  -26

  .والتوزیع للنشر 
  

 التوافق  سیكولوجیة الصناعي النفس علم في دراسات ، )2006( ، محمد  سعید ، عثمان -27

  . الجامعة شباب مؤسسة ،  اإلسكندریة ،  میدانیة دراسة للعامل المھني
  

 طرقھ –أدواتھ  –، أسالیب البحث العلمي مفاھیمھ ) 2000(عطوى ،جودت عزت ،   -28
ارا لثقافة للنشر والتوزیع والدار العلمیة الدولیة للنشر د: األردن  –اإلحصائیة ، عمان 

  .والتوزیع
  

أبن مكتبة : ، كیف تكون معلمًا ناجحًا ومحبوبًا ، القاھرة )  1996( عماد الدین ، مي ،  -29
  .سینا

  
 ، القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاتھ ) 2000(عّالم صالح الدین محمود ،  -30

  .دارا لفكر العربي : صرة ، القاھرة وتطبیقاتھ وتوجھاتھ المعا
  

 ،ات في علم النفس الصناعي والمھني، دراس)  2005( عوض ، عباس محمود ،  -31
  .دار المعرفة الجامعیة : اإلسكندریة 

  
  .مكتبة غریب : ، السلوك القیادي واإلدارة ) ت  –ب ( فرج ، طریف شوقي محمد ،    -32
  

، السلوك التنظیمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي                                        ) 2003(، محمد قاسم ،  القریوتي -33
  .دار الشروق للنشر والتوزیع : األردن  –، عمان  3والجماعي في المنظمات المختلفة ، ط 

   
ث ، المجلد ، علم النفس الصناعي والتنظیمي الحدی) 1995(كشرود ، عمار الطیب ،   -34

  .منشورات جامعة قار یونس : األول،  بنغازي 
   

، علم النفس الصناعي والتنظیمي الحدیث ، المجلد ) 1995(، _______________  -35
  .منشورات جامعة قاریونس : الثاني ، بنغازي 
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            الفالح مكتبة : الكویت ، 2ط ، الصناعي النفس علم ، )1996( ، سلطان عوید ، المشعان -36

  . والتوزیع للنشر
  

 لبحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، أسالیب ا) 2007(المغربي ، كامل محمد ،  -37
             .دار الثقافة للنشر والتوزیع : األردن  –عمان ،  واالجتماعیة

 التربیة كلیة لمھنة للمعلمین ،، مقیاس الرضا عن ا) 2005(موسى ، فاروق عبد الفتاح ،  -38
 .عة الزقازیق جام ،

  
 :المنصورة ، المعاصرة واتجاھاتھا أصولھا اإلدارة ، )1999( ، الحسین نبیل ، النجار  -39

 . والتوزیع للنشر العربیة الشركة
  

  :والدوریات المجالت : ثانیًا 

 أثر كل من اتجاهات المعلمات ، ) 1993(،  شكري سيد، أمينة عباس كمال ،أحمد  - 1
، السنة الثانية،  المرحلة االبتدائية، مجلة مركز البحوث التربويةالدراسي للتلميذات في 

  .قطر العدد الثالث ،

 على ميدانية دراسة ، التعليم، الترخیص لممارسة مھنة ) 2007(، عمران محمد  ،  ألقيب - 2

 اآلداب كلية ، عشر الثالث العدد ، والتطبيقية اإلنسانية العلوم مجلة  ، المعلمین إعداد كليات

  . زليتن ، لعلوموا
 ألنماط العاملي البناء ، ) 1986( ، الصياد احمد عبدالعاطي ، إبراهيم محمد حسن ، حسان - 3

 في األخرى المتغيرات وبعض للمعلم الوظيفي بالرضا األنماط هذه وعالقة التربوية القيادة

  . السادسة السنة ، عشر السابع العدد رسالة الخلیج العربي ، السعودية المتوسطة المدرسة
الحوافز المهنية والرضا الوظيفي ألعضاء هيأة  ،) 1995(، حكيم ، منتظر بن حمزة  - 4

التدريس بكليات المعلمين، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم التربوية، جامعة الملك 
 .، السعودية عبد العزيز، المجلد الثامن، مركز النشر العلمي

، الرضا الوظيفي وعالقته ) 2008(عبد اهللا شرير ، خليل ، جواد محمد الشيخ ، عزيزة  - 5
لدى المعلمين، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة ) الديموغرافية(ببعض المتغيرات 

  . الدراسات اإلنسانية ، المجلد السادس عشر  ، العدد األول ، جامعة غزة
متوسطة بدولة ، الرضا الوظیفي لمعلمي المرحلة ال) 2009(،الرویشد ، فھد عبد الرحمن   -6

 .، الزقازیق  64الكویت دراسة تقویمیة ، مجلة كلیة التربیة ، العدد 
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تجاه إل، الرضا عن الدراسة وعالقتھ با) 1995( ، زیادي ، فتحي ، محمد إبراھیم جودة -7
،  23ین بالدورة التأھیلیة ، مجلة كلیة التربیة ، العدد ارسنحو مھنة التدریس لدى الد

 . الزقازیق
  

الرضا عن العمل لدى أعضاء هيأة التدريس في جامعة ،) 1999(،  يحيى محمد ، اتشديف - 8
اليرموك، مجلة إتحاد الجامعات العربية، العدد الخامس والثالثون، األمانة العامة التحاد 

  .الجامعات العربية
الرضا المهني لدى المعلمين  ،)1982(،  الشيخ ، سليمان الخضري ، محمد أحمد سالمة - 9

 ، ،  العدد الثالثون ، جامعة الكويت قطر، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةفي دولة 

 . الكويت جامعة ، الثامنة السنة

 عن بالرضا وعالقته العمل عن الرضا ، )2003( ، وآخرون ، محمد حصة ، صادق -10

 ، التربوية العلوم مجلة ، قطر بدولة العام التعليم مدارس ومديرات مديري لدى األتصال
 . قطر ، الثالث العدد

 صحيفة ، الوظيفي المعلمين ورضا التعليمي الكادر ، )2008( ، لرحمن عبدا ، الطريري -11

 . السعودية ، اإللكترونية االقتصادية

ية الرضا الوظيفي لدى معلمي الترب، ) 2004(، العبد الجبار، عبد العزيز بن محمد  -12
، العدد الخامس ، جامعة  للتربية الخاصة ، المجلة العربيةالخاصة ومعلمي التعليم العام 

 . الملك سعود

، الرضا عن العمل لدى العاملین بالخدمة )  2006( عبد الحمید ، إبراھیم شوقي ،  -13

الطبیة دراسة تنبؤیة مقارنة حسب بعض المتغیرات الدیموغرافیة وسمات الشخصیة ، 

 .رةدراسات نفسیة،  المجلد السادس عشر ، العدد الثالث ، القاھ

 
، االحتراق النفسي عند المعلمین ، مجلة اآلداب )  1997( عبد العزیز ، مفتاح محمد ،  -14

 .والعلوم ، العدد األول ، السنة األولى ، كلیة اآلداب والعلوم ، المرج 
  

، مستوى الرضا الوظیفي لمدیري المدارس في األردن ) 1992(العمري ، خالد ،   -15
وعالقتھ ببعض خصائصھم الشخصیة والوظیفیة ، مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد 

 . السابع، العدد الثاني ، األردن 
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العوامل المؤثرة في مستوى رضا معلمي  ،) 1998(،  الغزيوات ، محمد إبراهيم -16
، ، مجلة اتحاد الجامعات العربية جتماعيات في محافظة الكرك عن مهنتهمومعلمات اال

 .العدد الرابع والثالثون ، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية 

، عالقة بعدي العصابیة واإلنبساط والتخصص ) 2009(الفحل ، نبیل محمد ،  -17

بكلیة التربیة ، بحوث في األكادیمي باالتجاه نحو مھنة التعلیم لدى الطالب المعلمین 

 .الدراسات النفسیة ، جامعة القاھرة ، دار العوم للنشر والتوزیع ، القاھرة 

، تقریر بعض )  2007(اللجنة الشعبیة العامة للقوى العاملة والتدریب والتشغیل ،  -18

 . األحكام في شأن العاملین بمھنة التدریس 

األساليب القيادية في مستوى الرضا أثر ، ) 1996(، المغيدي ، الحسن محمد   -19
السنة ،  ، مجلة مركز البحوث التربوية الوظيفي للمعلمين بمحافظة اإلحساء التعليمية

 .، قطر  ، العدد التاسعالخامسة 

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيأة التدريس ، ) 2007(،  النصير، دالل منزل  -20
، رسالة التربية  بنات في مدينة الرياضوالمحاضرين والمعيدين بكليات المعلمين وكليات ال

  . الرياض البنات جامعة ، ، العدد التاسع والعشرين وعلم النفس

  

  : العلمية والمؤتمرات الرسائل : ثالثاً
العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية ، ) 1999(، أبو عروش ، مفتاح المبروك   - 1

، جامعة  ، كلية اآلداب تير غير منشورةوعالقتها بالرضا المهني للمعلمين ، رسالة ماجس
  . قاريونس

، الرضا عن المهنة لدى معلمي التعليم الثانوي العام ) 1997(إسماعيل ، هشام إبراهيم ،  - 2
الذات والنهك النفسي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية،  –والصناعي وعالقته بفعالية 
  .جامعة عين شمس ، القاهرة 

، الرضا الوظيفي لمعلمي التعليم األساسي في ) 2007(آل سليمان ،  خالد بن سعيد ،  - 3
والية صاللة بسلطنة عمان من منظور نظرية هرزبيرج ، رسالة ماجستير منشورة، كلية 

  .جامعة عدن   ،التربية
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، الرضا المهني لدى المعلمين في مدارس ) 1987(بسيوني ، مجدي عبد اللطيف ،   - 4
ولى من التعليم األساسي بمحافظة كفر الشيخ ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الحلقة األ

 .جامعة طنطا 

، المشكالت النفسية التي تواجه معلمي الثانويات )  2008( بن طاهر، بشير علي ،  - 5
التخصصية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية بمدينة زليتن ، رسالة ماجستير 

 .راسات العليا ، طرابلس منشورة ، أكاديمية الد

الضغوط النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى  ،) 2006(،  بو شعراية ، صالحة محمد - 6
معلمي الثانويات التخصصية بشعبية الجبل األخضر، ماجستير غير منشورة، كلية 

 .المختار عمر اآلداب، جامعة

ي المدارس الحكومية ، نمط المناخ التنظيمي ف)  2003( جرادات ، إدريس محمد صقر،  - 7
لمشروع التعليم الجامع في فلسطين والرضا الوظيفي لمعلميها ، رسالة ماجستير، كلية 

 .التربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

، مشكالت القائم باإلتصال في األنشطة األعالمية ) 2005(حسن ، أحمد حسين محمد ،   - 8
طالبية دراسة مسحية على محافظة المدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي واإلستفادة ال

 .رسالة دكتوراة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة   ،الدقهلية

، مصادر الضغوط في مهنة التدريس وفقاً لبعض )  2004( حشاد، ماجدة محمد ،    - 9
دراسة لعينة من معلمي ومعلمات الثانويات التخصصية بمدينة " المتغيرات الديموغرافية ،

 .، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة قاريونس " بنغازي

، بعض متغيرات الرضا الوظيفي لدى )  1993( خليفة ، بتول محي الدين صالح ،   -10
 . المرأة القطرية العاملة ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

، عالقة اإلجهاد المهني بالرضا الوظيفي وبعض ) 1999(دربي ،  فدوى فرحات ،    -11
العوامل الديموغرافية  لدى عينة من األطباء في مدينة بنغازي ، رسالة ماجستير ، غير 

 .منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة قاريونس 

ببعدي اإلحتراق النفسي وعالقته )  2009( الرز ، عماد عبد الحميد موسى ،   -12
ت التخصصية بشعبية لدى عينة من معلمي الثانويا) العصابية  –االنبساط ( الشخصية 

 . رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة المختار  الجبل األخضر، 
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، عالقة نظام الخصخصة بالسلوك المؤسسي ) 2006(رسالن، عبير إبراهيم حسن ،   -13
 .داب  ، جامعة عين شمس ، القاهرة والرضا عن العمل ، رسالة ماجستير ، كلية اآل

، عالقة كل من الرضا المهني )  1995( زيدان ، إيمان محمد مصطفى  ،   -14
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  ) 1 (ملحق 

  استمارة المتغيرات الديموغرافية

  

  (    ) .أنثى (    )                 ذكر          :النوع 

  

  : .................................................................................المدرسة

  

  (    ) .أرمل   (    ) مطلق   (    ) متزوج   (    ) أعزب   : االجتماعيةالحالة 

  

  ........................................................................... :لمؤهل العلمي ا

  

  ................................................. :عدد الحصص التي يقوم المعلم بتدريسها 

  

  ........................................................................... :سنوات الخبرة 

  

  ........................................................................... :الدخل الشهري 
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  ) 2 (ملحق 

  أعضاء لجنة التحكيم

  التخصص/ الدرجة العلمية   الجامعة  اسم المحكم    ت

  صحة نفسية/  أستاذ  قاريونس  مفتاح محمد عبدالعزيز  .1

  مناهج وطرق تدريس/أستاذ مشارك  قاريونس  عبدالكريم جويلي عبدالعالي  .2

  أصول تربية/ أستاذ مشارك  قاريونس  قعير عوض فتحي  .3

  علم اجتماع تربوي/ أستاذ مساعد  قاريونس  عوض عبدالرحمن االحيول  .4

  تغير اجتماعي/ أستاذ  قاريونس  محمد عبدالحميد الطبولي  .5

  قياس عقلي/ أستاذ مشارك  عمر المختار  عبداهللا صالح الغماري  .6

  إدارة تربوية/أستاذ مشارك  عمر المختار  رحيم عبد جاسم  .7

  قياس وتقويم/أستاذ  عمر المختار  الطشاني الصالحين عبدالرازق  .8

  تخطيط تربوي/ أستاذ مساعد  عمر المختار  علي عثمان المنصوري  .9

  إدارة تعليمية/ أستاذ مساعد  عمر المختار  محمد فرج هويدي  .10

  علم النفس التربوي/ محاضر  عمر المختار  جواد جعفر جابر  .11
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  ) 3 (ملحق 

  )قبل التعديل(مقياس الرضا المهني للمعلم                                          

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  استبيان آراء المحكمين

  / ...................................................... اُألستاذ الفاضل 
  بعد التحية ،، ،، 

هناك عالقـة  تيقوم الباحث بِإجراء دراسة يستهدف  من وراِئها التعرف على ما ِإذَا كانَ  
ألول من  التَعليم األساسي بين الرِضا المهني وبعض المتغيرات لدى معلمي مرحلة الشق ا

النوع ، الحالة االجتماعية ،  بعض المتغيرات المتمثلة فيو في مدينة البيضاء )االبتدائي(
لمعلم ، وسنوات الخبرة ، والدخل وعدد الحصص الدراسية التي يدرسها ا ، المؤهل العلميو

  .الشهري 
، ونقله للغة ( Lester ) المهني للمعلمين الذي ُأعد من قبل  سيستخدم الباحث مقياس الرِضـاو

وتَم تطبِيق المقيـاس في صورتـه العربِية  . ) 2005فاروق عبد الفتاح موسى  ( العربيةُ 
  . واإلعدادية والثانوية االبتدائيةمن معلمي المرحلة  على البِيئـة المصرِية

ـِل الثَبات ِللمقياس في صورته العربية على معلمي من  البيئة المصرية حيثُ تَم حساب معام
ـِث بِتكييـف المقياس ) 0.90( وصلَت قيمته والمرحلة االبتدائية   وتقنينه ، و سيقُوم الباحـ

نظــراً ِلما تتمتعون و هذا. ةِليـة بِما يتناسب و البِيئـة المحليـعلى عينـة الدراسـة الحا
يــةً و رلمةً عن كفاءم يةبِهوح تعاون  نم ي تقوِيم كُِل فقــرةأراِئكُم ف نكُم ِإبداءنأمل م

اسية ِلصياغَة ، و القواعد األسداف الدراسة المذكُورة أعالهفقرات المقياسِ وأبعاده في ضوء أه
ِإجراء التعديل ، مع كونها صالحةً أو غيرِ صاِلحةً، من حيثُ ) ü(ذِلك بِوضعِ عالمة والفقرة 

  . المناسب لَها
  ... ...و لكُم مين جزِيل الشكَر و التقدير 

  الرابطيمحمد عبد الرحمن : الباحث                                                   
  عبدالرحيم البدري:  د. أ / إشراف 
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 ) 4( ملحق 

  مقیاس منیسوتا

  مقیاس الرضا المھني لدى المعلمین

  :أخي المعلم  أختي المعلمة 

 . . .تحیة طیبة 

المعلم ، تحتوي ھذه القائمة على عدد من الفقرات التي تصف أبعاد الرضا المھني لدى 
تحت ) √(ت إجابتك بنعم فضع عالمة نوالمطلوب  منك قراءة  كل عبارة جیدًا ، والرجاء إذا كا

وأحیطكم علمًا بأن  تحت كلمة ال ،) √( وإذا كانت إجابتك ال فضع عالمة كل كلمة نعم ،
  .حاط بالسریة التامةالمعلومات ستستخدم ألغراض علمیة فقط وسوف ُت

  الفقرات  الرقم
  

  ال  نعم

      .ممتعة وذات قیمة بالنسبة لي ) معلمة(تعد مھنتي كمعلم   1
      .ما یؤدي إلى رفع تقدیر الذات لديتتاح لي فرص جیدة لإلنجاز م  2
      .یھتم مدیر المدرسة بصالح جمیع المعلمین في المدرسة ویحقق التعاون فیما بینھم  3
     .مھام عملھم یتصف زمالئي في المدرسة بالقدرة والكفاءة في تأدیة  4
      .أتلقى فرص تدریب تناسب وظیفتي كمعلم من خالل  الدورات التدریسیة  5
      .یعد المرتب الذي أتحصل علیھ مناسبًا لمستوى ونوعیة أدائي في العمل المدرسي  6
      .تتاح لي فرص جیدة للترقي في المدرسة  7
      .یساعدني الموجھ في بعض األمور التي تخص مھنة التدریس  8
      .توفر أمانة التعلیم األمان لي كمعلم وألسرتي في حالة تعرضي ألي ضرر أثناء العمل  9
      .یعد جو العمل في المدرسة ھادئًا وخالیًا من أیة ضوضاء  10
      .توفر لي المدرسة وسائل نقل جیدة  للعمل حفاظًا على حضوري  11
یجعلني مدركًا لحقوقي وواجباتي تتوفر لدي معلومات كافیة عن مھنة التدریس مما   12

  .بوصفي معلمًا 
    

      .أتحصل على التقدیر واالعتراف بجھودي من قبل اإلدارة بالمدرسة   13
      .یقدم لي الزمالء في المدرسة المساعدة ویھتمون  باألمور التي تخصني   14
التدریس مقارنًة یعد المرتب الذي أتحصل علیھ مناسبًا للجھد الذي أبذلھ في مھنة   15

  .برواتب المھن األخرى
    

      .یتیح لي نظام الترقیة الفرصة الكتساب الخبرة والتقدم باستمرار  16
یة التي تساعد المعلمین على أداء یتمیز مدیر المدرسة بالمھارة في اتخاذ القرارات اإلدار  17

  .عملھم
    

      .تنقل مستمرة أشعر بأن عملي في المدرسة مستقر وال أتعرض لعملیات   18
      .ألداء عملي بصورة جیدة  والتھویةتوفر لي المدرسة  مستوى جیدًا من اإلضاءة   19
      .أشعر بأن لي حریة واستقالًال في أداء عملي في المدرسة  20
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  الفقرات  الرقم
  

  ال  نعم

      .أتحصل على مكافآت مجزیة مقابل األداء الجید لعملي في المدرسة   21
      .عالقات احترام ومودة بیني وبین الموجھ التربوي توجد   22
      .كافیًا لتغطیة تكالیف المعیشة ) معلمة(یعد المرتب الذي أتحصل علیھ من مھنتي كمعلم   23
      .یمنحني مدیر المدرسة مسؤولیات وصالحیات ألداء عملي بحریة  24
من معدات ألداء عملھ ) المعلمة(یحتاجھ المعلم  توفر أمانة التعلیم أثاثًا مكتبیًا وكل ما  25

  . بشكل أفضل
    

      . االجتماعیةتقوم أمانة  التعلیم بمنحي قروضًا وسلفًا كافیة  لمواجھة الظروف   26
      .یمكنني عملي في مھنة التدریس من استغالل كل قدراتي وإمكانیاتي في العمل   27
      .یعترف زمالئي بجودة أدائي في التدریس   28
      .یمنحني الموجھ التقدیر الذي أستحقھ على ما أبذلھ من جھد  29
      .توجد عالقات صداقة ومودة وثیقة مع زمالئي في المدرسة   30
      .في ھذه المدرسة على الدخل الذي یستحقھ ) معلمة(یحصل كل معلم   31
      . تتمیز فرص الترقیة والتقدم بین المعلمین بالعدالة والمساواة  32
      .لدى مدیر المدرسة أسلوب جید في مساعدة المعلمین في المدرسة في بعض األمور  33
      .یوفر لي نظام التقاعد نوعًا من االطمئنان في المستقبل  34
الت والمعارض وغیرھا تقوم المدرسة بتوفیر وسائل ترفیھ وتسلیة مثل الرحالت والحف  35

  من النشاطات
    

      .بھ بوصفي معلمًا مع تخصصي الذي درستھ یتفق العمل الذي أقوم   36
تتاح لي الفرصة لتنمیة مھاراتي التدریسیة أثناء العمل المدرسي من خالل الدورات   37

  .التدریسیة
    

      .أشعر بالرضا عن تقییم الموجھ التربوي ألدائي المدرسي   38
      .أخرى یعد مرتبي من مھنة التعلیم أفضل مما قد أتحصل علیھ من مھنة   39
      .تعد الخدمات الصحیة التي تقدمھا أمانة التعلیم على درجة عالیة من الكفاءة  40
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  ) 5( ملحق 

  )المعدل(مقياس الرضا المهني للمعلم 

  اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
  جامعة قاريونس 

  كلية اآلداب 
  قسم التربية وعلم النفس 

  شعبة التربية 
  : المعلمة الفاضلة / المعلم الفاضل 

  : السالم عليكم ورمحة ا وبركاته 
الرضا المهني وعالقته " يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير بعنوان 

بمدينة " االبتدائي " ببعض المتغيرات لدى معلمي مرحلة الشق األول من التعليم األساسي 
   .البيضاء 

بكل صدق وموضوعية ، ألن نجاح هذه  ونأمل مساعدتكم في اإلجابة على هذه االستيبانه
الدراسة يعتمد إلى حد كبير على دقة إجابتكم ، ونحيطكم علماً بأن المعلومات التي سوف 
يتحصل عليها الباحث ستكون في غاية السرية ، وستستخدم لغايات البحث العلمي فقط ، ومن 

ه الخصوص معلمو المرحلة أجل الوصول إلى نتائج تفيد بالرقي في العملية التعليمية وعلى وج
  .االبتدائية 

يوجد في االستبيان خمسة بدائل لإلجابة على كل فقرة تمتد من ال أوافق بشدة إلى أوافق بشدة 
. في المربع أسفل اختياره أمام العبارة )  ü( المعلمة وضع عالمة / والمطلوب من المعلم 

بة على كل فقرة من فقرات وال توجد إجابات صواب أو إجابات خطأ ، والمطلوب اإلجا
  .االستبيان مع عدم ترك فقرة دون إجابة 
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  العبارات
  

ال أوافق 
  بشدة

ال أستطیع   ال أوافق
  أن أقرر

أوافق   أوافق
  بشدة

  

  .تھیئ لي مھنة التدریس الفرصة للنمو مھنیًا -1
  

            
  

  .للمتطلبات االعتیادیةدخل المعلم مناسب  -2
  

            

تھیئ مھنة التدریس الفرصة الستخدام  -3
  . مھارات متنوعة

            

یعمل مدیر المدرسة على أثارة المشاكل  -4
  .والفتن بین المعلمین

            
*  

  .لم یشعرني أحد بأني معلم كفؤ -5
  

            
*  

  .تتسم مھنة التدریس بأنھا مھنة روتینیة -6
  

            
*  

  .التدریس التقدم إلى األمامال تحقق لي مھنة  -7
  

            
*  

  .یمكن أن تتحسن ظروف العمل في مدرستي -8
  

            

  .أتلقى الثناء من مدیر المدرسة -9
  

            

لیس لدي الحریة في اتخاذ قراراتي  -10
  .المتعلقة بالمھنة

            
*  

یقدم مدیر المدرسة اقتراحات لتحسین  -11
  .أدائي التدریسي

            

  .مستقبًال آمنًاتحقق مھنة التدریس  -12
  

            

أتلقى ثناًء كامًال على نجاحي في مھنة  -13
  .التدریس

            

عالقاتي جیدة بزمالئي المعلمین في  -14
  .المدرسة

            

غموض األھداف الموضوعة من قبل   -15
  .المدرسة مما یضعف مثابرتي في العمل

            
*  

یقدم لي مدیر المدرسة التوجیھ عندما  -16
  .أحتاج إلیھ

            

  .ظروف العمل في مدرسي مریحة  -17
  

            

تھیأ عملیة التدریس الفرصة لمساعدة   -18
  .طالبي على التعلم

            

مھنة التدریس تحقق فرصًا محدودة   -19
  .للتقدم

            
*  

 .أخشى فقد وظیفتي كمعلم -20
  

          *  
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  العبارات
  

ال أوافق 
  بشدة

ال أستطیع   ال أوافق
  أن أقرر

أوافق   أوافق
  بشدة

  

  .ال یساعد مدیر المدرسة على تقدمي  -21
  

            
*  

  .التدریس عملیة ممتعة جدًا -22
  

            

  .ظروف العمل في مدرستي لیست سیئة  -23
  

            

  .التدریس ال یشجع على االبتكار  -24
  

            
*  

اإلدارة في مدرستي توضح أھدافھا   -25
  .بصورة جیدة

            

لم أشعر مطلقًا باألمن في مھنة   -26
  .التدریس

            
*  

مھنة التدریس تھیأ الفرصة الكتساب   -27
  .مھارات جدیدة

            

یعامل مدیر المدرسة كل المعلمین   -28
  .بالعدل

            

  .یحفزني زمالئي على التحسن  -29
  

            

تھیأ مھنة التدریس الفرصة للترقي   -30
  .الوظیفي

            

إنني مسئول عن تخطیط دروسي   -31
  .الیومیة

            

مبنى مدرستي واألثاث بالفصول   -32
  .والمكاتب غیر مریح

            
*  

  .أتقاضى مرتبًا یتناسب مع قدراتي  -33
  

            

یمدني مدیر المدرسة بالعون لتحسین   -34
  .طریقة تدریسي

            

 .أشعر بعدم التعاون مع من أعمل معھم  -35
  

            
*  

  .تشجعني مھنة التدریس على االبتكار  -36
  

            

ال یشجع مدیر المدرسة سماع   -37
  .االقتراحات الجدیدة

            
*  

  .إن العمل كمعلم أمر ممتع  -38
  

            

أتلقى من مدیر المدرسة تعلیمات كثیرة   -39
 .ال معنى لھا

 
  

            
*  
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  العبارات
  

ال أوافق 
  بشدة

ال أستطیع   ال أوافق
  أن أقرر

أوافق   أوافق
  بشدة

  

  .ال أتلقى سوى القلیل من التقدیر  -40
  

            
*  

تحقق مھنة التدریس فرصة جیدة لتحقیق   -41
  .التقدم

            

تتفق میولي مع میول زمالئي في   -42
  .التدریس

            

توفر إدارة المدرسة المواد التي   -43
  .أحتاجھا

            

  .أبذل قصار جھدي في العمل  -44
  

            

  .تربطني بزمالئي صداقات دائمة  -45
  

            

  .ظروف العمل في مدرستي جیدة  -46
  

            

یجعلني مدیر المدرسة أشعر   -47
  .بالمسؤولیة

            

  .دخل المعلم أقل مما أرید   -48
  

            
*  

أحاول االنتباه إلى أھداف مدرستي   -49
  .ألنفذھا

            

یالحظ مدیر المدرسة تقدمي في عملیة   -50
  .التدریس

            

یوضح مدیر المدرسة ما ھو متوقع   -51
  .مني

            

  .یحقق عملي بالتدریس األمان المالي  -52
  

            

یثني مدیر المدرسة على تقدمي في   -53
  .التدریس

            

  .تشیر إلى العبارات السلبیة  ∗
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Abstract 

 
      The goal of this study was to examine the differences between job 

satisfaction of elementary school teachers and some variables represented 

by gender, marital status, education, the number of classes taught by the 

teacher, years of experience, and income. 

      The population of the study consisted of 1352 participants 78 of 

which are male and 1274 are females. An exploratory random sample of 

58 teachers was drawn to confirm the psychometrics characteristics for 

the scale used. The primary sample of the study consisted of 338 

elementary school teachers in the city of Beida, from this set 291 

participants were female and 47 male.( Faroug Abedelftaeh Mussa's ) Job 

Satisfaction for Teachers Scale (2005) was administered to this final 

sample. Statistical methods were used according to the program 

Statistical Package for social Science (SPSS) was used and Pearson 

Product Moment Correlation was used to calculate correlation factors 

between testing and retesting and Cronbach's alpha equation was used to 

calculate the internal consistency of the clauses. In addition, t-test was 

used to find the differences between the study's variables and Singular 

Disparity Analyses was used to determine significant statistical 

differences between the study variables. Moreover, Scheffe and Tukey's 

test for dimensional comparisons was used. 

      The study reached the following conclusions: 

1. There are no significant statistical differences between the degree of 

     job satisfaction and the variable gender.  

2. There are no significant statistical differences between the degree of 

     job satisfaction and the variable marital status. 

3. There are no significant statistical differences between the degree of 



     job satisfaction and the variable education. 

 4. There are no significant statistical differences in the degree of 

     job satisfaction attributed to the number of weekly classes taught by 

     the teacher.           

5. There are significant statistical differences on the level of 0.05 in the 

    degree of job satisfaction attributed to years of teaching experience in 

    favor of the set from 21 to 30 years.  

6. There are significant statistical differences on the level of 0.01 in favor 

    of the set that has a monthly income of 400 to 499 dinar.      

 
  
  




