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الحكومي  في محافظ  البلقةا  فةي اةنردن وته بةد بعةدد مةن المب يةرات         

 دراد  ميداني 
 

                                                                                    *د. عمر ػتمد  عبد اهلل اطترابشة
 **و فارسـبأوده ـود عـػتم

 

 الملخص 
 

تهدف الدراسة إلى تعرف درجةة الراةا الةفي لد لةدم الِّمعن ِّة م عالِّمعن ِّةات دةد الِّةدارس ال  ا ف  ةة 
ىل العنِّد عالخبرة الحكفم ة دد محادظة البنقاء باألردن عالتعرف إلى عالقة ممتغ  رات: الجنس عالِّؤ 

الفي ل ةة عالراتةةل اليةهرس بِّ ةةتفم درجةة الراةةا الةفي لد لةةدم الِّمعن ِّة م عالِّمعن ِّةةات عالف ةف  إلةةى 
 تةةةايم  ِّكةةةم تعِّ ِّهةةةا عانسةةةتلادة منهةةةا دةةةد مجةةةا  تح ةةة م درجةةةة الراةةةا الةةةفي لد لةةةدم الِّمعن ِّةةة م 

 باألردنعالِّمعن ِّات دد الِّدارس ال  ا ف  ة الحكفم ة دد محادظة البنقاء 
تكةةفن مجتِّةةد الدراسةةة مةةم الِّمعن ِّةة م عالِّمعن ِّةةات دةةد الِّةةدارس ال  ا ف  ةةة الحكفم ةةة دةةد محادظةةة  

( مةةةم معنِّةةة م عالِّعنِّةةةاتا عاحتةةةار الباق ةةةان ع نةةةة  بق ةةةة 1111البنقةةةاء جِّ عهةةةا عالبةةةال  عةةةددى   
( 331:( مةةم مجتِّةةد الدراسةةة عبنةة  عةةددى    31عيةةفاي ة مةةم مجتِّةةد الدراسةةة تيةةكل   ةةبته   

 معنِّاً عمعنِّة.
عان حرادةةات  (Means)عالِّمتفس ةةتات الح ةةاب ة  (T.Test) اسةةتخدا الباق ةةان انحتبةةار التةةايد

دةةد  (One Way ANOVA)عتحن ةةل التبةةا م األقةةادس  (Standard Deviation)الِّع ار ةةة 
دةد (Cronbach – Alpha) أللةا –معالجةة ب ا ةات الدراسةة عاحتبةار دراة اتهاا عمعامةل خرع بةا  

 ق اس ثبات األداة.
تف ةن  الدراسةةة إلةةى أن لةدم الِّمعن ِّةة م درجةةة ممتفس ةةتة مةم الراةةا عةةم إداراتهة ا دةةد قةة م خا ةة  

ا لةةد ه  عاةةع لة دةةد مجةةانت: الترق ةةة عالترد ةةد درجةةة الراةةا عةةم الرعاتةةل عالِّكادةةدت اةةع لة جةةداً 
 ≥αعنةةةد م ةةةتفم دنلةةةة   عالتةةةدر لا عالِّكا ةةةة انجتِّاع ةةةة عالِّجةةةا  العةةةاا عجِّ عهةةةا دالةةةة إق ةةةاي اً 

1.15 ) 
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 األردن. – جامعة البلقاء التطبيقية-  - كلية األمرية عالية اصتامعية*
 األردن. – اصتامعة األردنية - كلية إدارة األعمال**

درجة عال ة مم عدا الراا الةفي لد لةدم معنِّةد الِّةدارس ال  ا ف  ةة الحكفم ةة دةد  بِّعنى أن ىناك
دةةرعذ تات  ألردن عدةةد معظةة  مجةةانت الدراسةةة.خِّا علةة  تتف ةةل الدراسةةة إلةةىمحادظةةة البنقةةاء دةةد ا

دةةد درجةةة راةةا الِّمعن ِّةة م عالِّمعن ِّةةات دةةد مجةةانت: الرعاتةةل عالِّكادةةدت عالحةةفاد ا  إق ةةاي ة دنلةةة
عالترق ة عالترد د عالتدر لا عالِّجا  العاا تمع م إلى الجنس مد أن درجة راا الِّمعن ِّات خا   أخ ر 

 نت الدراسة جِّ عها باست ناء الِّجا  اإلدارس الذس خا   درجة راا الِّمعن ِّ م د و أعنى.دد مجا
دةةد  (α≤ 1.15  ةإق ةةاي ة عنةةد م ةةتفم دنلةة دنلةةةدةةرعذ تات خِّةةا لةة  تتف ةةل الدراسةةة إلةةى 

 درجة الراا الةفي لد لةدم الِّمعن ِّة م عالِّمعن ِّةات تمعة م إلةى ممتغ  ةر الِّؤىةل العنِّةد لنِّعنة  دةد جِّ ةد
مجةةةانت الدراسةةةة باسةةةت ناء الِّجةةةا  اإلدارس دقةةةد خا ةةة  دالةةةة إق ةةةاي اً عل ةةةال  قِّنةةةة الِّاج ةةةت ر 

 عالدختفراه.
دةد درجةة الراةا  (α≤1.15إق ةاي ة عنةد م ةتفم دنلةة   دنلةةدرعذ تات خِّا ل  تتف ل إلى 

الِّجةةال م اإلدارس  الةةفي لد لةةدم الِّمعن ِّةة م عالِّمعن ِّةةات تمعةة م إلةةى ممتغ  ةةر الخبةةرة العِّن ةةة لنِّعنةة  دةةد
 ≥αعالقةة تات دنلةة إق ةاي ة عنةد م ةتفم دنلةة   ل عالِّكاددت عالحةفاد  دةد قة م ىنةاكعالرعات

( دةد درجةة الراةا الةفي لد لةدم الِّمعن ِّة م عالِّمعن ِّةات دةد الِّةدارس ال  ا ف  ةة الحكفم ةة تمعة م 1.15
لتدر لا عالِّكا ة انجتِّاع ة عالِّجا  إلى ممتغ  ر عدد سنفات الخبرة دد مجانت الترق ة عالترد د عا

 العاا ل ال  مم تقل حبرته  عم حِّس سنفات دد الِّجانت ال الثة.
( دةد درجةة α≤ 1.15خِّا تف ن  الدراسة إلى درعذ تات دنلة إق اي ة عند م ةتفم دنلةة  

لةةى ممتغ  ةةر الراتةةل الراةةا الةةفي لد لةةدم الِّمعن ِّةة م عالِّمعن ِّةةات دةةد الِّةةدارس ال  ا ف  ةةة الحكفم ةةة تعةةفد إ
اليهرس الذس  تقااف و عدد جِّ د مجانت الدراسة عل ال  دئات الِّعنِّ م تعس الرعاتل األعنى. 

 عا ته  الدراسة بعدد مم الِّقترقات.
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ذدقمة املذ-ذ1

لتننييمـــات اادار ـــة علـــ  ا جـــدا    مهيمنـــ كـــان الراـــا الـــويي ا وكي يـــة اوافنيـــة علـــ  اظتـــوي   ومـــا زاا
رمها اظتباشـــر علـــ  ااداء الـــويي ا ن ىـــ،ه التننييمـــاتع وادت انشـــبال بعـــ  التننييمـــات بـــامور ـة ألثــــوالرتبو ـــ

 & Syptak & Marsland) اـدافهـــق اىـا ن حتقيـــع ن فشلهـــا اىل التسر ـــا الويي ـــري الراـــرت غــــــاخ

Ulmer1999). 
راتـ  وال اهـدة اظتتحققـة والعـدل اظتـدر  وتتاثر درجة راا ااشـاا  بويـاه همب موموعـة عوامـه منهـا  ال

ن ننيـــــاق الرتايـــــة داخـــــه اظت، ســـــة او التننيـــــيمبع ونوعيـــــة العمـــــه ويـــــرو  ن اظت، ســـــةع والقيـــــادة والع اـــــات 
ااجتماعيــةع وتنــوه اظتهــاقع والتحــدو الــ،و  ول ــده العمــهع ودرجــة واــوح متطلبــات العمــهع كمــا ان النــاس 

 ــ،دو تيــميمب اادارة علــ  تــوفري متطلبــات مرغوبــة للمــوي   اىل اا ــعد بويــاه همب ىــمب ااك ــر راــا  ــاع و 
 .(2007 عWikipedia)حتس  اداههمب والوصول  مب اىل حالة من الراا الويي ا 

و شكه عدق الراا ن العمه ميدرا  رهيسا  للتوت رع ومن اا باب اليت جتعـه ال ـرد غـري ران عـن عملـو  
جـــر الكـــان او رهيس اظتباشـــرع عـــدق اضتيـــول علـــ  األ   مـــع الـــاليـــراه او اطتـــ   مـــع زمـــ ء العمـــهع اطتـــ

ما  قدمو اظتويف من جهدع وعـدق حيـولو علـ  اظتعـدات واظتيـادر ال زمـة للنوـاح ن  اظتنا   ايا ا  عل 
ع و اعف اظتشاركة ن القرارات اليت ت،ثر ن اظتويفة الويي يةع واظتنع من اظتشاركة أالعمهع وندرة فر  الرتاي

 عMayo clinic Staff) ويفـات اظتــع اىتمامــق مــو ا  ت ـ   أـكان العمـه الـ،و  قـوق بـو ال ـرد ؽتـ  ذاإو أ
2006). 

والرتبو ة وغريىا بالراا الويي ا لـدت أفرادىـا لقناعتهـا أن  واإلدار ة اإلنتاجيةهتتمب اظت، سات واظتننيمات 
ان الراا الـويي ا علـ  ويي ا ألفرادىاع وإذا كالراا الويي ا ا بد وأن  نعكس و ،ث ر بالنتيوة ن األداء ال

مهيـة ن اظت، ســات اإلدار ـة فهـو بــ  شـج علـ  درجـةة أعنيــمب أمهيـة ن اظت، سـات الرتبو ــةع ألن درجـة مـن األ
اظتنتج النهاها أو اظتارجات عت،ه اظت، سات عل  درجة عالية من األمهية واطتطورة فهـا تنـتجع وترفـد اعتمـع 

عل مـــ ع تشـــعر بعناصــر البنـــاء والت
 
قـــدق والتطـــورع فـــ ذا ن تكـــن العناصـــر القاهمــة علـــ  اإلنتـــاجع ونقيـــد  ـــا اظت

بالضرورةع وبالنتيوة عل  ؼترجات العملية الرتبو ة  األداءبالراا الويي ا عن عملهاع وال،و  ي،ثر بدوره ن 
واظتعرفـةع أو أمـمب  تارجـون  من الطلبة ال، ن إما أن  تارجوا وىمب مسل حون بالقدر الكان والعايل من العلـمب

وىمب ا  تمتعون مستوت اإلعداد والتأىيه اظتطلـوب  أو الضـرور  ع األمـر الـ،و  ـنعكس  ـلبيا  علـ  عناصـر 
ـــالعلمبع واظتعرفـــةع  بأمهيـــة العلـــمبع  واإلديـــاناإلنتـــاج فكـــه مـــنهمب  ـــيقوق بـــدور ن ومنـــو فـــ ذا ن  كـــن م ســـلحا  ب

 ا اعتمع بشكه عاقع فكان ا بد للحكومات إذا ما أرادت النواح فالنتيوة حتما   تكون  لبيةع و تأثر 
ن مهامهــا وخدمـــة شـــعو ا إا أن تعمــه علـــ  تطـــو ر الننيــاق الرتبـــوو مـــا  ــنعكس بال اهـــدة واإلنتاجيـــة علـــ  

 اعتمع بكاملو.
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ذُةشكل ذالمراس ذوأسىلًهاذ-ذ2

 تأثريه ن مستو ات األداء الويي ا ن  ،لف الراا الويي ا أحد عناصر بقاء اظتوي   ن اظت، سات ل
ؼتتلـف اظت، ســات اطتدميــةع واليلــة ىــا اظت، ســات الــيت هتــتمب بالراــا الــويي ا بســب  انشــباعتا بــأمور أخــرت 
تعتقــد أمــا ت ــوة عمليــة الراــا الــويي ا ن األمهيــة ولــ،لج ؾتــد الك ــري مــن ىــ،ه اظت، ســات ت شــه بســرعة 

(Syptak1999ع (Marsland & Ulmer. 
رن اظتعلمون إىل عوامه ؼتتل ة من شأما أن ت،ثر ن درجة الراا الويي ا لد همب الـ،و بـدوره  رتتـ   تع

عل مـ  وفقـدان الدافعيـة والرغبــة بااؾتـازع ومـن ىـ،ه العوامـه  اظتشـاركة ن اختــاذ 
 
عليـو اـت ـان ن معنو ـات اظت

ر العوامـه اإلدار ـة اظتسـاعدة مـن ابـه القرارات اظتتعلقة بعملهـمبع وتعقـد يـرو  العمـه وغمواـهاع وعـدق تـواف
 (.6441وبواحو ع  اليماينعإدارات اظتدارسع واعف تطو ر النيرو  اظتهنية للمعلم  )

ون األردن خيضـع اظتعلمـون لننيـاق اطتدمــة اظتدنيـةع الـ،و أخــ، صـ ة ال بـات النســت بعـد أن أجر ـ  عليــو 
النيـرو  واظتسـتودات اااتيـاد ة وااجتماعيـة  بع  التعد  ت خ ل السنوات األخرية الـيت ن تتوافـق مـع

بوصــ و موي ــا ن جهــاز  -الــيت شــهدهتا اظتملكــةع  حــا أصــبح  القــوة الشــراهية للراتــ  الشــهرو للمعلــمب 
ن تنااصع وأصـب  الراتـ  الشـهرو )مـع الا ـادات البسـيطة الـيت ترافقـو م ـه الا ـادة  –اطتدمة اظتدنية األردين 

عيشــة الــيت تقررىــا الدولــة كــه بضــعة  ــنوات( ا  تماشــ  مــع الا ــادات ن األ ــعار السـنو ة أو ز ــادة غــ ء اظت
الــيت ارت عــ  خــ ل الســنوات األخــرية بنســ  ت ــوة الضــعف نتيوــة ارت ــاه أ ــعار البــرتول الــ،و  ــدخه ن 

عل  
 
مــ  رتيــع عناصــر اإلنتــاج وتــنعكس ىثــاره علــ  العمليــة اااتيــاد ة برمتهــاع وىــ،ا الواــع أدت إىل واــع اظت

أماق حتد ات جد دة تتم ه ن اظتتطلبات العاهلية وااجتماعيـة مـن جهـةع وتطـو ر العمليـة الرتبو ـةع واارتقـاء 
بـاألداء لييــه إىل درجــة متقدمـةع حــا وجــد اظتعلــمب ن سـو ن تنــاا  وااــ  فهــو مـن جهــة  شــعر باإلحبــا  

أن  رتقــا ن أداهــو لييــه إىل وعـدق الراــا الــويي ا عــن عملــو ن التـدر سع ومــن جهــة أخــرت ىــو مطالـ  بــ
درجة متقدمة ومها أمران  يع  أن جيتمعان ان ك   منهما  ،ثر عكسـيا  ن اخخـرع فـاألداء العـايل  تطلـ  
 درجة عالية من الراا الويي اع كما أن الراا الويي ا من شأنو أن  نعكس إجيابيا  عل  مستوت األداء.

 ابة عن األ ئلة اختية ون اوء ذلج حتاول الدرا ة اضتالية اإلج
 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن  -2-1

عل مـــ  واظت
 
ىـــه ختتلـــف درجـــة الراـــا الـــويي ا لـــدت اظت

 ػتافنية البلقاء باألردن باخت   اصتنس؟

 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن  -2-2
عل مـــ  واظت

 
ىـــه ختتلـــف درجـــة الراـــا الـــويي ا لـــدت اظت

 افنية البلقاء باألردن باخت   اطتةرة الويي ية؟ػت

 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن  -2-3
عل مـــ  واظت

 
ىـــه ختتلـــف درجـــة الراـــا الـــويي ا لـــدت اظت

 ػتافنية البلقاء باألردن باخت   اظت،ىه العلما؟

عل مـــات ن ا -2-4
 
عل مـــ  واظت

 
ظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن ىـــه ختتلـــف درجـــة الراـــا الـــويي ا لـــدت اظت

 ػتافنية البلقاء باألردن باخت   الرات  الشهرو ال،و  تقاااه اظتعلمب؟
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ذأهمو ذالمراس ذ-ذ3

 أن عملية التعر  إىل درجة الراا الويي ا من شأما مساعدة اظتس،ول   أمهية الدرا ة ن  تتم ه 
عل مـات وتـ،دو بـدورىا ومتا،و القرار ن اظت، سات الرتبو ة ن تعـر   اظتشـك 

 
عل مـ  واظت

 
ت الـيت تعـرتن اظت

إىل اـت ــان درجــة الراــا الــويي ا لــد همبع وىــ،ا بــدوره  يســاعدىمب ن تعــر  العوامــه اظت،د ــة إىل حيــول 
الراا الويي ا ال،و وب  شج  و   ـنعكس اجيابيـا  علـ  األداء وحـ  العمـه واإلابـال عليـوع  فضـ  عـن 

عل مــاتع  تســاعد القــاهم  علــ  عمليــة التاطــيرت التعليمــا والرتبــوو ن أن درا ــة الراــا الــويي ا 
 
لــدت اظت

تن ي، عدد من اإلجراءات اليت من شأما تيو   األوااه اظتتعلقة بالعملية التعليميةع من خ ل تطو ر أداء 
عل مـ  وتاو ـدىمب مهــارات ومعـار  علميـة حد  ـة ومتطــورة و سـت يد منهـا الط

 
عل مـ  واظت

 
لبـة بالدرجــة األوىل اظت

 واعتمع عموما  بالدرجة ال انية.
  أهمافذالمراس ذ-ذ4

ذهتد  الدرا ة إىل 
 عل مــات ن اظتــدارس ال  انو  ــة اضتكوميــة ن ػتافنيــة  -4-1

عل مــ  واظت
 
معرفــة درجــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

 البلقاء باألردن.

ات اختيـة  اصتـن -4-2  تبري 
س واظت،ىـه العلمـا واطتـةرة الويي يـة والراتـ  الشـهرو معرفة ع اة كهة من اظت

 عل مـات ن اظتـدارس ال  انو ـ ة اضتكوميـة ن ػتافنيـة البلقـاء 
عل مـ  واظت

 
عل  مستوت درجة الراا الويي ا لـدت اظت

 باألردن.

الوصول إىل نتاهج ديكن تعميمهـا واا ـت ادة منهـا ن غتـال حتسـ  درجـة الراـا الـويي ا لـدت  -4-3
 
 
 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومياظت

 ن األردن. ةعل م  واظت
ذفرضواتذالمراس ذ-ذ5

 ا تنادا إىل أىدا  الدرا ة وأ ئلتها ومتبرياهتا تقوق الدرا ة عل  ال رايات الرهيسة اختية 
( مـن الراـا الـويي ا α ≤ ...0ىنا  درجة عالية وذات دالة إحياهية عنـد مسـتوت دالـة) -5-1

 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية ن ػتافنية البلقاء باألردن.
عل م  واظت

 
 لدت اظت

( بــــ  درجــــات الراــــا α ≤ ...0ىنــــا  فــــروة ذات دالــــة إحيــــاهية عنــــد مســــتوت دالــــة ) -5-2
 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن غتـــاات  اإلدارة والر 

عل مـــ  واظت
 
واتـــ  واظتكافـــ ت الـــويي ا لـــدت اظت

 واضتوافا والرتاية والرتفيع والتدر   واظتكانة ااجتماعية واعال العاق.

( بــ  متو ــطات درجــات α ≤ ...0ىنــا  فــروة ذات دالــة إحيــاهية عنــد مســتوت دالــة ) -5-3
 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية تعات إىل م تبري  

عل م  واظت
 
 اصتنس. الراا الويي ا لدت اظت

( بــ  متو ــطات درجــات α ≤ ...0ىنــا  فــروة ذات دالــة إحيــاهية عنــد مســتوت دالــة ) -5-4
 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية تعات إىل م تبري  اظت،ىه العلما ال،و 

عل م  واظت
 
 الراا الويي ا لدت اظت

 حيملونو.
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( بــ  متو ــطات درجــات α ≤ ...0) ىنــا  فــروة ذات دالــة إحيــاهية عنــد مســتوت دالــة -5-5
 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية تعات إىل م تبري  عدد  نوات ـالرا

عل م  واظت
 
 ا الويي ا لدت اظت

 اطتةرة. 
( بــ  متو ــطات درجــات α ≤ ...0توجـد فــروة ذات دالــة إحيــاهية عنــد مسـتوت دالــة ) -5-6

 
 
عل م  واظت

 
عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية تعـات إىل م تبـري  الراتـ  الشـهرو الـ،و الراا الويي ا لدت اظت

  تقااونو.

ذُةحمداتذالمراس ذوحمودهاذ-ذ6

 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ن ػتافنيـــة البلقـــاء بـــاألردنع 
عل م  واظت

 
تتحـــدد الدرا ـــة اضتاليـــة بـــاظت

ومية واظتدارس اضتكومية األ ا ية ليكون غتتمع البحث متوانسا وخيضع وا ت ىن الباح ان اظتدارس غري اضتك
لقواعد ومعا ري موحدة ؽتا ديكننا من التوصه إىل نتاهج اابلة للتعميمبع  أما حدود الدرا ة فتتم ه ن اضتدود 

 ع وحــدود جبرافيــة تتم ــه ن ػتافنيــة2..1/6..6الامانيــة ن ال يــه الدرا ــا ال ــاين مــن العــاق الدرا ــا 
 البلقاء باألردنع جبان  العاصمة عمانع كما تتحدد الدرا ة باألداة اظتستادمة ن اياس متبرياهتا.

ذُةصطلحاتذالمراس ذ-7

 ذ:الرضاذالوظوفيذ-7-1
( الراــــــا بأنــــــو  تإشــــــباه اضتاجــــــات 662  2..6ن )رشتــــــاع  (Longmanعــــــر  معوــــــمب لوؾتمــــــان)

 العمه عل  إحداث التوازن الن سا والبدين لل ردت.األ ا ية ما  ،دو إىل التالص من التوتر والك بة و 
( الراـا عـن العمـه بأنـو  تمشـاعر ال ـرد جتـاه ويي تـوع والنــاتج 604  0..6وعـر  )فليـة وعبـد اعيـدع 

 عن اإلدرا  اضتايل ظتا تقدمو الويي ة إليوع وإدراكو ظتا جي  أن حييه عليو من الويي ةت. 
 عل مــات ن اظتــدارس ال  انو  ــة اضتكوميــة ن وعــر  الباح ــان الراــا الــويي ا إجراهيــ

عل مــ  واظت
 
ا  بأنــو تقبــه اظت

ػتافنية البلقاء باألردن ظتهنتهمب والنيرو  اظترافقة عتاع وذلج ن اوء الـدرجات الـيت حييـه عليهـا ن اظتقيـاس 
 اظتستادق ن الدرا ة.

ذالمراساتذالدابدق ذ-8

ذالمراساتذالعربو ذذ-8-1

(ع وهتــــد  إىل تعــــر  إىل الراــــا عــــن العمــــه لــــدت معلمــــا الر ااــــيات 6446درا ــــة شــــكرو أزتــــد )
ومعلماهتا ن دولة اطرع وع اة ذلج بتأىيلهمب العلما وخةراهتمب التدر سيةع ومعرفة العوامه اظتسببة للراا عن 
 عل مـ ع وتوص ـه الباحـث إىل أن معلمـا اظترحلـة اابتداهيـة أك ـر راـا عـن العمـه مـن زم ه

هـمب العمه لـدت اظت
 عل مــ  ن اظتــرحلت  اإلعداد ــة وال  انو  ــةع أو إنــو كلمــا ارت ــع مســتوت اظترحلــة التعليميــة اـت ــ  الراــا عــن 

اظت
 عل مــات اظتعــد ون إعــدادا  تربو ــا  أك ــر راــا مــن زم ههــمب الــ، ن ن 

عل مــ  واظت
 
العمــهع والعكــس صــحي ع وإن اظت

ع
 
عل مـــ  واظت

 
ل مـــات اضتاصـــل  علـــ  مـــ،ى ت جامعيـــة أاـــه راـــا عـــن زم ههـــمب  ســـبق إعـــدادىمب تربو ـــا ع وأن اظت

اضتاصل  عل  م،ىه علما أاهع و رتبرت الراا عن العمه مرد ا مع مدة اطتةرة التدر سيةع وىنا  فروة دالة 
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عل مــات واـد تبــ  أمــن أك ـر راــا مــن  إحيـاهيا ن درجــة الراـا عــن العمــه تبعـا إىل متبــري
 
اصتــنس وليـامل اظت

عل مـــ
 
 عل مـــ  عـــن العمـــه تبعـــا  إىل متبـــرياظت

اطتـــةرة التدر ســـية   ع وىنـــا  فـــروة دالـــة إحيـــاهيا  ن درجـــة راـــا اظت
 أصحاب اطتةرة التدر سية الطو لة. وليامل

(ع وهتــد  إىل معرفــة درجــة راــا 6440درا ــة عبــد الــرزتن اإلبــراىيمب وػتمــد رتــال الــد ن عبــد اضتميــد )
عل مــ  عــن عملهــمبع ومعرفــة مــدت ا

 
خــت   درجــة الراــا بــاخت   اصتــنس واظترحلــة التعليميــة الــيت  قومــون اظت

األكاددياع وتوص ه الباح ان إىل أن مهنة التدر س حتقق للعامل   صبتعليمها وخةرة اظتعلمب الويي ية والتاي
إىل أثـر  ا درجة كبرية من اإلشباه وتتي  عتمب فرصة جي دة للنمو من خ ل تنـو ه األدوار واظتهـاقع ون  توصـه 

دال إحياهيا لكه من اظترحلة التعليمية الـيت  قـوق اظتعلمـون بتدر سـها واصتـنس واطتـةرة والتايـص األكـادديا 
 ن ا توابة أفراد العينة عن مكونات الراا الويي ا.

( وهتــد  إىل تعــر  درجــة الراــا عــن العمــه لــدت معلمــا اضتا ــوب ن ...6درا ــة ػتمــد موالبــةع )
 عل مـ  عـن العمـه كـان م تو  ـطا ع اظتدارس اضتكومية األ

ردنيةع وتوصل  الدرا ة إىل أن اظتستوت العاق لراا اظت
ن ح  كان غتال الع اة مع الام ء ن اظتستوت األعل  والراـا عـن الراتـ  ن اظتسـتوت األدإع وإىل فـروة 

عل   دالــة إحيــاهيا  ن درجــة الراــا الــويي ا تبعــا إىل متبــري
 
مــات فتبــ  أمــن أك ــر راــا عــن اصتــنس ليــامل اظت

عل م .
 
 عملهن من اظت

اظترحلة ال  انو  ة ة درجة الراا الويي ا لدت معلما ( وهتد  إىل معرف2..6درا ة عبد العا ا الشرارو )
ومعلماهتا ن اظتدارس اضتكومية التابعة وافنية القر ات باظتملكـة العربيـة السـعود ةع وتوص ـل  الدرا ـة إىل أن 

رجــة مقبولــة مــن الراــا الــويي ا ظتعلمــا اظترحلــة ال  انو  ــة ومعلماهتــا ن اظتــدارس اضتكوميــة ن غتــاات ىنــا  د
اإلدارة اظتدر ــيةع واإلشــرا  الرتبــووع ومهنــة اظتعلــمبع وتقــد ر اعتمــع. أمــا درجــة الراــا عــن الراتــ  واضتــوافا 

ن غتـــاات اإلدارة اظتدر ـــية واضتـــوافا فكانـــ  متدنيـــةع ون تتوصـــه إىل فـــروة دالـــة إحيـــاهيا  ن درجـــة الراـــا 
والروات  ت عات إىل م تبري  اصتنسع به توصـل  إىل فـروة دالـة إحيـاهيا  ن درجـة الراـا ن غتـاات اإلشـرا  
الرتبــوو ومهنــة التعلـــيمبع ت عــات إىل م تبــري  اصتـــنسع وليــامل الــ،كور. ن حـــ  كــان لــدت غتـــال تقــد ر اعتمـــع 

 عل مـات ت عـات إىل  ليامل اإلناثع وليس ىنا 
عل م  واظت

 
فروة دالة إحياهيا ن درجة الراا الويي ا لدت اظت

 اطتةرة العملية ون غتاات الدرا ة رتيعها. متبري
هتــد  إىل  ــث الع اــة بــ  (ع و 2..6درا ــة حيــة صــادة وأنيســة الــدرو ل وبدر ــة العمــارو عــاق )

ارس التعليمب العاق ومـد راهتا بدولـة البحـر نع وتوصـل  عن العمه والراا عن ااتيال لدت مد رو مدالراا 
الباح ــات إىل تــوافر الراــا عــن العمــه وعــن ااتيــال لــدت مــد رو اظتــدارس القطر ــة ومــد راهتاع وإىل ع اــة 
اجيابيــة بــ  الراــا عــن العمــه والراــا عــن ااتيــال وإىل فــروة ذات دالــة إحيــاهية بــ  الراــا عــن العمــه 

ون تتوصــــه إىل فـــروة ذات دالــــة إحيـــاهية بـــ  الراــــا عـــن العمــــه ومتبـــريات اصتــــنس  واظترحلـــة التعليميـــةع 
ومستوت اطتةرة وب  الراـا عـن ااتيـال ومتبـري اصتـنس وأيهـرت فرواـا  ذات دالـة إحيـاهية بـ  الراـا عـن 

 ااتيال ومتبري اظترحلة التعليمية وب  ااتيال ومتبري اطتةرة.
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( وهتـد  إىل تعــر  مبيعـة الع اـة بــ  السـلو  القيـادو للر  ــاء  0..6درا ـة أمـه علـا الــوادو عـاق )
كما  دركو معلمو الرتبية الر ااية ن مدارس اظترحلة ال  انو  ة مملكة البحر نع وكه من الدافع ل ؾتاز والراا 

ات اظتدرو ـةع وتوصـل   تبـري 
عل مـات ن اظت

 
عل م  واظت

 
الباح ـة إىل فـروة  الويي ا لد همبع ودرا ة ال روة ب  اظت

عل مـات عينـة الدرا ـةع 
 
عل مـ  واظت

 
دالة إحيـاهيا بـ  السـلو  القيـادو للر  ـاء ودرجـة الراـا الـويي ا لـدت اظت

عل مات عينة الدرا ة ومنها  الراا عـن 
 
عل م  واظت

 
وفروة دالة إحياهيا ن بع  أبعاد الراا الويي ا لدت اظت

عل مــاتع ون تتوصـــه إىل فــروة ذات دالـــة  أ ــلوب الرتايـــةع والراــا عـــن الــرهيس
 
ن العمـــه وكانــ  ليـــامل اظت

عل مات ن أبعاد الدرا ة األخرت .
 
عل م  واظت

 
 إحياهية ن درجة الراا الويي ا لدت اظت

( وهتـد  إىل معرفــة درجـة الراــا الــويي ا 0..6) درا ـة حســن الطعـاين وعبــد الوىـاب الكسا ــبة عــاق
)عم ان( والعوامه اظت،ثرة فيوع وتوصـه الباح ـان إىل فـروة  ةة واطتاصة ن ػتافنية العاصمظتعلما اظترحلة ال انو 

بـــو وليـــامل معلمـــا القطـــاه الـــ،و  عملـــون  ذات دالـــة إحيـــاهية ن درجـــة الراـــا الـــويي ا تعـــات إىل متبـــري
 القطاه اطتا ع وإىل فروة دالة إحياهيا تعات إىل متبري اصتنس ليامل اظتعلمات.

( وهتـد  إىل تعـر  دالـة ال ـروة ن مسـتوت الراـا الـويي ا لـدت 1..6)  صواضتةع عـاق درا ة ػتمد
معلمــات ر ــان األم ــال ن األردن ن اــوء متبــريات الراتــ  الشــهرو واضتالــة ااجتماعيــة واظت،ىــه العلمــا 

عل مــات  تــأثر متبــريات ال
 
راتــ  الشــهرو واطتــةرة التدر ســيةع وتوص ــه الباحــث إىل أن الراــا الــويي ا لــدت اظت

عل مـات اللـوا  
 
واضتالة ااجتماعية واظت،ىه العلما واطتةرة التدر سية واـد كـان الراـا الـويي ا األعلـ  لـدت اظت

عل مــات اللــوا  حيملــن م،ىــه الــدبلوق 
 
عل مــات اظتتاوجــاتع واظت

 
 تقااــ  راتبــا  شــهر ا   قــه عــن اظتئــة د نــارع واظت

عل مات ذوات اطت
 
 تو  رتع واظت

 ةرة التدر سية األعل ع ومعلمات ر ان األم ال ن القطاه اطتا .اظت
( وهتـــــد  إىل معرفـــــة مـــــدت اا ـــــتقرار والتبـــــري  ن 1..6) درا ـــــة داود اضتـــــداا وػتمـــــود عكاشـــــة عـــــاق

مســـتو ات الراـــا الـــويي ا لـــدت أعضـــاء ىيئـــة التـــدر س ن جامعـــة العلـــوق والتكنولوجيـــا ن الـــيمنع وتوصـــه 
اعـــاات إ ــهاما ن مســـتوت الراــا الــويي ا ىـــا بيئــة العمـــه ويروفــو واإلدارة العليـــا الباح ــان إىل أن أك ــر 

والراتـــ ع وكـــان الـــ،كور أك ـــر راـــا عـــن ويـــاه همب مـــن اإلنـــاث وذلـــج ن غتـــاات التـــدر   ويـــرو  العمـــه 
ا ـات العامـة واإلدارة العليا وبيئة العمهع بينما ن تنيهـر الدرا ـة  فرواـا  دالـة إحيـاهيا  ن أبعـاد الراتـ  والسي

للوامعة أو اطتدمات اليت تقدمها. وان أعضاء ىيئة التدر س اضتاصل  عل  درجة الدكتوراه كانوا أك ر راا 
ؽتــن حيملــون درجــات علميــة أاــهع وان خرجيــا اصتامعــات األجنبيــة كــانوا ااــه راــا عــن عملهــمب مــن خرجيــا 

 اصتامعات اولية )اليمنية( مث اصتامعات العربية.
ذساتذاألجنيو المراذ-8-2

وهتد  إىل تعر  عوامه الراـا لـدت معلمـا اظتـدارس العامـة ن وا ـة أوىـا و  Ely1994)درا ة إ لا )
((Ohio State  توصه الباحث إىل فروة ذات دالة إحياهية ن مستوت الراا ن  ن الوا ات اظتتحدةع و

عل مـــ  تعـــات إىل متبـــري اصتـــنس أو اظت،ىـــه العلمـــا
 
عل مـــ  ن  الـــويي ا بـــ  اظت

 
ن الوا ـــة رااـــو للمعلـــمبع وأن اظت

 بشكهة عاق عن وياه همب.
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معرفــــة الع اــــة بــــ  الراــــا الــــويي ا لــــدت إىل وهتــــد   ع(Bishay1996)درا ــــة بيشــــاو  -3-2-6
اظتعلمـ  والتح يـا واثـر بعـ  العوامـه الدديبرافيـة ن ذلــج م ـه العمـر واطتـةرة التعليميـةع وأجر ـ  الدرا ــة ن 

ن الوا ـات اظتتحـدةع وتوصـل  إىل اـت ـان درجـات الراـا   (los Angeles City)لـيسمد نـة لـوس اؾت
الويي ا لدت اظتعلمات أك ر ؽتا ىا لدت اظتعلم ع وتنا   الراا الويي ا مرد ـا مـع  ـنوات اطتـةرة معـىن  

 كلما زادت  نوات اطتةرة زاد الراا الويي ا.
د الع اـة بـ  متبـريات الراـا الـويي ا ومتبـريات وهتـد  إىل حتد ـ عChinapha1996))درا ة شينافا 

وتوصـل  الدرا ـة إىل  (Thailandالشايية لدت معلما اظتدارس الدولية  النامقة بااؾتليا ة ن تا  ند )
أن عاملا ال قة واا تقرار العام ا من خياهص الشايية كانا األك ر ارتباما  بالراا الويي اع وأن أك ر 

ات الددي  تبري 
 برافية اظترتبطة بالراا الويي ا كان الرات  الشهرو من ويي ة التعليمب.اظت

وهتــد  إىل حتد ــد مســتوت الراــا الــويي ا لــدت اظتســاعد ن اإلدار ــ   ع(Hogue1999)درا ــة ىوغــو 
ن الوا ــات اظتتحــدة وع اــة ذلــج  Missouri State)ن اظتــدارس ال  انو  ــة اضتكوميــة ن وا ــة ميــاورو )

ظت،ىـــه العلمـــا و ـــنوات اطتـــةرة والراتـــ ع وتوصـــل  الدرا ـــة إىل أن اظتســـاعد ن اإلدار ـــ  ن ىـــ،ه بـــاصتنس وا
 اظتدارس راا  عن وياه همب بدرجة مقبولة.

وهتــد  إىل تعــر  مســتوت الراــا الــويي ا لــدت اظتــد ر ن اظتســاعد ن ن  ع(Chen2000)درا ــة شــ  
وتوصــل  إىل درجــة عاليــة مــن الراــا الــويي ا  (Mississippi Stateاظتــدارس العليــا ن وا ــة ميسســت )

 لدت اظتد ر ن اظتساعد نع وإىل ع اة مرد ة ب  اطتةرة الويي ية ودرجة الراا الويي ا.
عل مــ  ن مــدارس  عMiller2000) )عــاقدرا ــة ميللر 

 
وهتــد  إىل ايــاس درجــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

اظتدارس اظتسيحية الدوليةع وتوصل  الدرا ة إىل درجة عالية من اظتنطقة اصتنوبية الشراية اظتنتسب  إىل مننيمة 
ـــة إحيـــاهيا ن اظتكانـــة ااجتماعيـــة ت عـــات إىل   عل مـــ  عينـــة الدرا ـــةع وإىل فـــروة دال

الراـــا الـــويي ا لـــدت اظت
ات كــه مــن العمــر واظت،ىــه العلمــا والراتــ ع وىــمب غــري القــ  إىل الدرجــة الــيت تــدفعهمب إىل البحــث عــن  م تبــري 

 ر  عمه أخرت.ف
ذةوزاتذالمراس ذ-8-3

 دتتاز الدرا ة اضتالية عن الدرا ات السابقة اليت املع عليها الباح ان ما  أ  
 عل مـــــات ن اظتـــــدارس ال  انو  ـــــة ن األردن الـــــيت تشـــــكه رافـــــدا  رهيســـــا  -8-3-1

اختيارىـــــا للمعلمـــــ  واظت
عل مــات  شــكل

 
عل مــ  واظت

 
ون مبقــة كبــرية مــن اعتمــع األردينع و قــدمون خدمــة للوامعــاتع وىــ،ه ال ئــة مــن اظت

جليلة ألبناهو من الطلبة الـ، ن  ييـبحون ن اظتسـتقبه مـن اادتـو وصـناه القـرار فيـو األمـر الـ،و  رتـ  علـ  
القـادة الرتبـو   وراشتـا السيا ـات الرتبو ـة ووااـعا اا ــرتاتيويات الرتبو ـة العمـه علـ  تـوفري البيئـة اظتنا ــبة 

 مان التميا واإلبداه واابتكار ال،و ا بد أن  نعكس ن النتيوة بال اهدة عل  رتهور لعملهمب لض
 ى،ه اظتدارس بشكه مباشر.

 عل مــات ن اظتــدارس ال  انو  ــة اضتكوميــة ن 
عل مــ  واظت

 
تــدرس الدرا ــة اضتاليــة عمليــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

عل مــ  ظتــادة معينــة أو ن دول أخــرت بعضــها األردن بينمــا الدرا ــات الســابقة تــدرس الراــا الــويي
 
 ا لــدت اظت
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من دول اطتليج العرا وا خي   عل  احد وجود فوارة ااتياد ة ب  ى،ه الدول من جهة واألردن من جهة 
عل مـــ  ن األردن فشـــأممب شـــأن رتيـــع 

 
عل مـــ  ن دول اطتلـــيج بينمـــا اظت

 
أخـــرتع ودتيـــه ىـــ،ه ال ـــوارة ليـــامل اظت

 مة اظتدنية ن األردن ديرون بنيرو  ااتياد ة صعبة نسبيا.موي ا اطتد

بينمـا أربعـة منهـا فقـرت تعـود  2..6 عود تار خ معنيمب الدرا ـات السـابقة إىل مـا ابـه عـاق  -8-3-3
إىل ما بعد ى،ا التار خ ومن اظتعرو  أننا نعيل عيرا  متسارعا  ويروفا  متسارعة تتطل  منـا أمـورا  علـ  اـدر 

 ــيما ن عيــر ثــورة اظتعلومــات والقر ــة الكونيــة وثــورة مــا ا تكــون مطلوبــة ن الســابق واور  اكــةر مــن األمهيــة
ااتيـــاات حـــا أصـــبح  عمليـــة اا ـــت ادة مـــن خـــةرات اخخـــر ن ومعـــارفهمب أ ـــره وأ ـــهه مـــن أو واـــ  

 مض .
ذالطرودق ذواإلجراءاتذ-ذ9

ين مــن الدرا ــة ومــن خــ ل تيــميمب ليلــا ن تبطيــة اصتانــ  اظتيــداحا ــتادق الباح ــان اظتــنهج الوصــ ا الت
( أربع وعشر ن فقرة موزعـة علـ  ستسـة غتـاات وتقـيس درجـة راـا معلمـا اظتـدارس 62ا تبانة مكونة من )

ال  انو  ــة اضتكوميــة ومعلماهتــا ن ػتافنيــة البلقــاء بــاألردنع كمــا ا ــتادق الباح ــان اظتيــادر اصتــاىاة مــن كتــ  
 اصتان  الننيرو من الدرا ة.ودرا ات وأ اث علمية ودور ات لتبطية 

ذجمًمعذالمراس ذوعونًهاذ-9-1

 عل مات ن رتيع اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية ن ػتافنية البلقاء  والبالغ 
عل م  واظت

 
تكون غتتمع الدرا ة من اظت

( مــن اظتعلمــ ع واختــار الباح ــان عينــة مبقيــة عشــواهية مــن غتتمــع الدرا ــة تشــكه نســبتهمب 66.6عــددىمب )
 معلمـا  ومعلمـة و واـ  اصتـدول راـمب  ( ث ذتئـة وث ثـ.22) ىـا5( من غتتمع الدرا ة وبلغ عـدد أفراد .2)
 اخ  توز ع عينة الدرا ة وفق اصتنس والرات  واظت،ىه العلما واطتةرة الويي ية  (6)

 (1رق     الجدع 
 ختارة ب م تفز د مجتِّد الدراسة عنى مد ر ات الترب ة دد الِّحادظة عالع نة الِّ

 عالراتل عالِّؤىل العنِّد عالخبرة الفي ل ة  مم خل مد ر ة عدق الجنس

الترب ة مد ر ة 
 عالتعن  

 *مجتِّد الدراسة
:( 31  ع نة الدراسة
 الخبرة الِّؤىل العنِّد الراتل الدراسة مم مجتِّد 

سنفات  5 61 دبنفا متفسط 41 د211اقل مم ممعن ِّات معنِّفن ممعن ِّات معنِّفن
 71 دأقل

أقل مم -211 93 61 311 211 ق بة ال نط
اقل  -5 199 بكالفر فس 168 د251

 72 11مم

أقل  -251 16 17 54 55 د ر عال
اقل  -11 39 دبنفا عا  73 د311مم

 83 15مم

اليف ة 
سنة  15 22 ماج ت ر   19 22 64 74 الجنفب ة

 9 دختفراه 48 د دأخ ر311 43 61 143 211 ع م الباشا 115 دأخ ر
 171 159 572 529 الِّجِّفع

1111 331 331 331 331 
* 
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ع  نشـرة 1..6/ 0..6ع اإلحيـاءات الرتبو ـة للعـاق الدرا ـا (2..6اظتيدر  وزارة الرتبية والتعليمبع )
 .66صادرة عن اسمب اإلحياء ن إدارة التاطيرت الرتبووع  

ذأداةذالمراس ذ-9-2

تبانة مكونـة مـن جـاأ ن  تضـمن األول متبـريات الدرا ـة م ـه ااق الباح ان بتيميمب أداة الدرا ة وىـا ا ـ
اصتــنس واظت،ىــه العلمــا وعــدد  ــنوات اطتــةرة والراتــ  الشــهروع أمــا اصتــاء ال ــاين فيتكــون مــن غتموعــة أ ــئلة 
 عل مــــات ن اظتــــدارس ال  انو  ــــة اضتكوميــــة ن ػتافنيــــة البلقــــاء 

عل مــــ  واظت
 
تقــــيس درجــــة الراــــا الــــويي ا لــــدت اظت

فقـــرات(ع  والرواتـــ   3( فقـــرة موزعـــة علـــ  ستســـة غتـــاات ىـــا   يا ـــة اإلدارة )62  األداة مـــن )وتكونـــ
فقــرات(ع والراــا  0فقــرات(ع واظتكانــة ااجتماعيــة ) 0فقــرات(ع والرتايــة والرتفيــع والتــدر   ) 2واظتكافــ ت )

 بشكهة عاق )فقرتان(.
 صمقذاألداةذوثياتهاذ-9-3

داة الد را ة علـ  عشـرة ػتكمـ  مـن أعضـاء ىيئـة التـدر س عرا  فقرات مقياس أ الصمق:ذ-9-3-1
ن اصتامعت   األردنيةع والبلقاء التطبيقيةع ال ، ن ااموا مشكور ن ب بداء وجهات ننيرىمب حول فقرات اظتقياس 
 عل مـاتع وبنــاء  علـ  مـا وردنــا 

عل مـ  واظت
 
)ااداة( مـن حيـث م ءمتهـا ن ايــاس درجـة الراـا الــويي ا لـدت اظت

 ن م حنيات امنا ب جراء التعد ه اظتقرتح باإلاافة أو اضت،  أو إعادة اليياغة.م
ا تادق الباح ـان معامـه ااتسـاة الـداخلا )معامـه كرونبـاخ أل ـا( لكـه غتـال مـن  الٌيات:ذ-9-3-2

 ( اخ  6غتاات أداة الدرا ة وغتاات األداة كاملة وكان  النتاهج كما ن اصتدول رامب )

 (2  الجدع  رق 
  (Cronbach – Alpha) ب م ممعامل انت اذ الداحند خرع با  أللا

 لكل مجا  دد أداة الدراسة علِّجانتها خامنة
 انت اذ الداحند الِّجا  انت اذ الداحند الِّجا 

 1.879 الترق ة عالترد د عالتدر ل 1.922 اإلدارس

 1.914 الِّكا ة انجتِّاع ة 1.819 الرعاتل عالِّكاددت عالحفاد 

 1.944 األداة خامنة 1.861 الِّجا  العاا

( 3.4..( أن معامـه ااتسـاة الـداخلا عـاات أداة الدرا ـة تـراوح مـا بـ  )6 تب  من اصتـدول راـمب )
 ( وىا نسبة مقبولة لبا ات البحث العلما.422..( وعاات األداة كاملة )466..و)

ذالوسائلذاإلحصائو ذاملدًخمة ذ-9-4

ـــطات اضتســـابية  (T.Test) ااختبـــار التـــاها  اعتمـــد الباح ـــان   تو  
وااؿترافـــات اظتعيار ـــة  (Means)واظت

(Standard Deviation)  وحتليــه التبــا ن األحــادو(One Way ANOVA)  ن معاصتــة بيانــات
 ن اياس ثبات األداة.  (Cronbach – Alpha)أل ا  –الدرا ة واختبار فراياهتاع ومعامه كرونباخ 

ذالمراس ذوةناقشًهانًائجذذ-11
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اختبار ال راية األوىل من فرايات الدرا ة واليت نيها  ت ىنـا  درجـة عاليـة وذات دالـة   -11-1
 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة α ≤ ...0إحياهية عند مستوت دالة )

عل م  واظت
 
( من الراا الويي ا لدت اظت

ــــطات اضتســــابية وااؿترافــــات اظتعيار ــــة اضتكوميــــة ن ػتافنيــــة البلقــــاء بــــاألردنت فقــــد ا ــــتار   تو  
ج الباح ــــان اظت

ـــطات ال ـــرة وايمـــة )ت( ومســـتوت الدالـــة لدرجـــة الراـــا ن كـــه غتـــال مـــن غتـــاات الدرا ـــة والـــيت  وم تو  
 ( اخ  2 واحها اصتدول رامب )

 (3  الجدع  رق 
 ( عم تفم الدنلة عدرجة الراا ب م الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت

 الفي لد لدم الِّمعن ِّ م عالِّمعن ِّات ع نة الدراسة مفزعة عدق الِّجانت

رق 
ال

 

 الِّجا 

 درجات 3انحتبار =  ق ِّة

ط س 
تف الِّم

 

ابد
ح 

ال
اف 

حر
ان 

 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف مم

 

رذ
الل

 

 ِّة
ق

ت 
 

فم
م ت

 

نلة
الد 

*
راا 

ة ال
درج

 ممتفس تة *1.111 3.8 1.18 1.88 3.18 اإلدارة 1 

 اع لة *1.111 14.72- 1.65- 1.81 2.35 الترق ة عالترد د عالتدر ل 2

 اع لة *1.111 7.48- 42.- 1.11 2.58 الِّكا ة انجتِّاع ة 3

 اع لة *1.111 8.54- 55- 1.17 2.45 الِّجا  العاا 4

 اع لة جداً  *1.111 33.37- 1.28- 1.69 1.72 الرعاتل عالِّكاددت عالحفاد  5

 .(α ≤ ...0)عند مستوت د الة  دالة*
 عل م  عن إداراهتمب وم تو  رت حساا )2اصتدول رامب ) أيهر

( واؿترا  2.63( درجة راا م تو  طة من اظت
ـــرت حســـاا) 33..معيـــارو ) ( ن حـــ  كانـــ  درجـــة الراـــا عـــن الرواتـــ  واظتكافـــ ت اـــعي ة جـــداع وم تو  
اــا اــعي ة ن غتــال الرتايــة والرتفيــع والتــدر   م تو  ــرت حســاا ( ودرجــة ر 14..( واؿتــرا  معيــارو )6.26

( واؿترا  6.03( واعي ة ن غتال اظتكانة ااجتماعية م تو  رت حساا ).3..( واؿترا  معيارو )6.20)
(ع 6.62( واؿترا  معيارو )6.20( ودرجة الراا ن اعال العاق اعي ة م تو  رت حساا )6..6معيارو )
ؽتـــا  عـــا رفــــ  ال راـــية األوىل وابــــول  (α ≤ ...0)ات دالـــة إحيــــاهية عنـــد مســـتوت دالــــة ورتيعهـــا ذ

  عالية من عدق الراا الويي ا لدت ال راية الي ر ة معا وجود درجة
 معلما اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية ن ػتافنية البلقاء ن األردن ون معنيمب غتاات الدرا ة.

( اليت توصل  إىل أن اظتستوت العاق ...6هج  درا ات كه من  )موالبةعواختل   ى،ه النتيوة مع نتا
( الـيت توصـل  إىل وجـود درجـة 2..6لراا اظتعلمـ  عـن العمـه كـان بدرجـة متو ـطةع ودرا ـة )الشـراروع 

 مقبولة من الراا الويي ا لدت اظتعلم  ن غتاات اإلدارة اظتدر ية ومهنة التعليمب وتقد ر اعتمع.
ختبار ال راية ال انية واليت نيها  ت ىنا  فـروة ذات دالـة إحيـاهية عنـد مسـتوت دالـة وا -11-2

(α ≤ ...0 عل مــــات ن اظتـــــدارس ال  انو  ـــــة 
عل مـــــ  واظت

 
( بــــ  متو ـــــطات درجــــات الراـــــا الـــــويي ا لــــدت اظت

  واظتكانــة ااجتماعيــة اضتكوميــة ن غتــاات  اإلدارة والرواتــ  واظتكافــ ت واضتــوافا والرتايــة والرتفيــع والتــدر 
ــطات ال ــرة وايمــة  ــطات اضتســابية وااؿترافــات اظتعيار ــة وم تو    تو  

واعــال العــاقتع فقــد ا ــتارج الباح ــان اظت
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عل مات عينة الدرا ـة ن كـه غتـال مـن غتـاات الدرا ـة والـيت 
 
عل م  واظت

 
)ت( ومستوت الدالة لدرجة راا اظت

 تواحها اصتداول اختية 
 (4  رق   الجدع 

  ب م الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت( عم تفم الدنلة عدرجة الراا 
 الفي لد لدم الِّمعن ِّ م عالِّمعن ِّات ع نة الدراسة دد مجا  اإلدارة

رق 
ال

 

 اللقرة

 درجات 3انحتبار =  ق ِّة

ط س 
تف الِّم

 

ابد
ح 

ال
اف 

حر
ان 

 

رس
ِّع ا

ال
 

فس  
ت مم

ط
 

رذ
الل

 

 ِّة
ق

 

ت
فم 

م ت
 

نلة
الد 

*
 

رجة
د

 
 

راا
ال

 

 عال ة *1.111 11.17 1.58 1.15 3.58 تعامل اإلدارة مد الِّمعن ِّ م بإ  ا  ة. 1

تيجد اإلدارة الِّمعن ِّ م عنى التعاعن عالتن  ق ب نه   2
 لتحق ق األىداف التربف ة.

 ممتفس تة 1.111* 6.37 1.36 1.13 3.36

 ممتفس تة *1.115 5.42 1.35 1.16 3.35 در  د عنى الِّمعن ِّ م بعدالة.تفز د الن اب الت 3

سعد اإلدارة إلى تحق ق العدالة دد تقف   األداء ال نفس  4
 لنِّعنِّ م.

 ممتفس تة *1.111 4.16 1.26 1.18 3.26

 ةممتفس ت *1.111 4.33 1.25 1.17 3.25 تقبل اإلدارة الِّقترقات عاليكاعم مم الِّمعن ِّ م. 5
اىتِّاا اإلدارة بِّ ال  الِّمعن ِّ م عقاجاته  الفي ل ة  6

 عتنب ها.

 ممتفس تة *1.111 2.48 1.15 1.11 3.15

 ممتفس تة 1.154 1.93- 1.12- 1.17 2.88 تعِّل اإلدارة عنى إشراك الِّمعن ِّ م دد اتخات القرارات. 7

 ممتفس تة *1.111 6.31- 1.35- 1.11 2.65 تفادر الظرعف الِّناسبة لتحق ق أىداف العِّن ة التدر   ة. 8

 ممتفس تة *1.111 3.81 1.18 1.88 3.18 الِّجا  خامالً 

 .(α ≤ ...0)عند مستوت د الة  دالة*
 عل مــات عينــة الدرا ــة ن اعــال اإلدارو كــام    2 تبــ  مــن اصتــدول راــمب  )

عل مــ  واظت
 
( أن درجــة راــا اظت

ــ ــطة  م تو   (ع وات قــ  ىــ،ه النتيوــة مــع 33..( واؿتــرا  معيــارو )2.63رت حســاا )كانــ  بدرجــة م تو  
( اليت أفادت بوجود درجة مقبولة من الراا الويي ا لدت اظتعلم  ن غتال اإلدارة 2..6درا ة )الشراروع 

عل مـ  
 
ب نسـانية اظتدر يةع وك،لج اضتال ن رتيع فقرات الدرا ة با ت ناء ال قرة اظتتعلقة بتعامه اإلدارة مـع اظت

فكان  بدرجـة عاليـة فاظتـد ر أو اظتـد رة ىـو بالنتيوـة واويـلة زميـه للمعلـمب أو اظتعلمـة وا شـج انـو خـدق ن 
عل مــ  ورغبــاهتمب وىــو كــ،لج ابــن اعتمــع الــ،و   ــرن عليــو احــرتاق 

 
التعلــيمب ابــه اإلدارة وأعــر  مشــك ت اظت

إليـــو ألن األد ـــان  نشـــأ عليهـــا والـــد ن الـــ،و  نتمـــا اخخـــر ن والتعامـــه معهـــمب ب نســـانية ومـــن وااـــع البيئـــة الـــيت
 باحرتاق مشاعر اإلنسان والتعامه معو بدرجة عالية من الراا. السماو ة تنادو

 (5الجدع  رق   
  ب م الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت( عم تفم الدنلة عدرجة الراا الفي لد لدم

 الِّمعن ِّات ع نة الدراسة دد مجا  الرعاتل عالِّكاددت عالحفاد الِّمعن ِّ م ع  

رق 
ال

 

 اللقرة

 درجات 3انحتبار =  ق ِّة

ط س 
تف الِّم
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ال
اف 

حر
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رس
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ط س 
تف مم
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ق

 

ت
فم 
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الد 

*
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ة ال

درج
 

تكادؤ الراتل مد الجهد الِّبذع  دد  1
 التدر س.

 اع لة جداً  *1.111 19.19- 1.16- 1.11 1.94
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 اع لة جداً  *1.111 28.79- 1.31- 1.83 1.69 إ لاء الراتل بالِّتتنبات الِّع ي ة. 2

 اع لة جداً  *1.111 31.46- 1.34- 1.81 1.66 تقدا قفاد  مال ة مج  ة دد  ها ة الخدمة. 3

 اع لة جداً  *1.111 31.16- 1.4- 1.84 1.61 ق ف  الِّبدع م عنى مكاددت . 4

 اع لة جداً  *1.111 33.37- 1.28- 1.69 1.72 خامالالِّجا   

 .(α ≤ ...0)عند مستوت د الة  دالة*
( أن درجة الراا عن غتـال الرواتـ  واظتكافـ ت واضتـوافا كانـ  بدرجـة اـعي ة 0 تب  من اصتدول رامب  )

يوـة مـع نتيوـة (وات قـ  ىـ،ه النت14..( واؿتـرا  معيـارو )6.26جدا  ن اعال كـام   وم تو  ـرت حسـاا )
( الــيت توصــل  إىل  أن الراــا ن الراتــ  كــان األدإ بــ  غتــاات الدرا ــة رتيعهــاع  ...6درا ــة )موالبــةع 

( الــيت توصــل  إىل وجــود درجــة راــا متدنيــة عــن الراتــ .  وكــ،لج كانــ  درجــة 2..6ودرا ــة )الشــراروع 
،شـر إىل وجـود درجـة مـن عـدق الراـا عــن الراـا ن الدرا ـة اضتاليـة اـعي ة جـدا ن رتيـع فقـرات اعـال ؽتـا  

عل مـ  إىل البحـث عـن فـر  عمـه أخـرت  سـتطيع 
 
الروات  واظتكاف ت واضتوافا األمر ال،و  دفع ك ريا  من اظت

اضتيول فيها عل  امتيازات ت وة مـا ديكنـو اضتيـول عليـو حاليـا وىـ،ا  ـدعو وزارة الرتبيـة والتعلـيمب ن األردن 
عل مـات لتـتمكن مـن ااحت ـا   ـمب ارارات ا  كري جبد ة واختاذإىل الت

 
عل مـ  واظت

 
 رتاتيوية بتحسـ  أواـاه اظت

ابــه بضــع  ــنوات  أوا وتطــو ر أداههــمب ثانيــا ىــ،ا مــع العلــمب أن وزارة الرتبيــة والتعلــيمب اختــ،ت اــرارا ا ــرتاتيويا  
ا لكـــن ن الســـنوات 5(  ـــنو 0وذلـــج با ـــادة العـــ وة ) 5(..6با ـــادة عـــ وة التعلـــيمب تـــدرجييا لتيـــه إىل )

األخرية رتع العمه  ،ه القرارات بدعوت عدق توافر اظتايياتع األمـر الـ،و  رتـ  علـ  اضتكومـة والـوزارة 
عل مــ  والوصــول  ــمب إىل 

 
درا ــة  ــبه تــأم  اظتاييــات الك يلــة بت عيــه ىــ،ه القــرارات لتحســ  أواــاه اظت

 ر سا وؼترجات العملية الرتبو ة بشكه عاق.درجة من الراا ال،و  ينعكس بالنتيوة عل  أداههمب التد
 (6الجدع  رق    

عن ِّات  ب م الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت( عم تفم الدنلة عدرجة الراا الفي لد لدم الِّمعن ِّ م عالِّم 
 ع نة الدراسة دد مجا  الترق ة عالترد د عالتدر ل

رق 
ال

 

 اللقرة

 درجات 3حتبار = ان ق ِّة
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ابد
ح 

ال
اف 

حر
ان 
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ِّع ا

ال
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 اع لة *1.111 17.34- 1.91- 1.96 2.19 تفادر درص ج دة لنترق ة عالترد د دد العِّل. 1

 اع لة *1.111 12.75- 1.68- 1.98 2.32 ارتباط الترق ة عالترد د باألداء الِّتِّ   لنِّعن . 2

3 
تفادر العدالة دد درص الترق ة عالترد د ب م 

 الِّمعن ِّ م.
 اع لة *1.111 12.54- 1.71- 1.12 2.29

4 
تفادر درص تدر ب ة إلخ اب الِّمعن ِّ م مهارات 

 عقدرات جد دة.
 ممتفس تة *1.111 4.78- 1.26- 1.11 2.74

5 
 تفادر الِّفافع ة دد أسس الترق ة إلى عيايف أعنى

 .عمعا  رىا
 اع لة *1.111 13.43- 1.69- 1.94 2.31

 اع لة *1.111 14.73- 1.65- 1.81 2.35 ا  خامالً الِّج

 .(α≤ ...0 )عند مستوت د الة  دالة*
يــع والتــدر   درجــة ( أن درجــة الراــا الــويي ا العامــة عــن غتــال الرتايــة والرتف1 تبــ  مــن اصتــدول راــمب  )

( وك،لج اضتال ن رتيع فقـرات .3..( واؿترا  معيارو )6.20اعي ة ن اعال كام  وم تو  رت حساا )
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عل مـ  مهـارات واـدرات جد ـدة واـد اجتهــ  
 
اعـال با ـت ناء ال قـرة اظتتعلقـة بتـوافر فـر  تدر بيــة إلكسـاب اظت

خرية ؿتو حو بة التعليمب وعقـد دورات متاييـة ن ىـ،ا اعـال وزارة الرتبية والتعليمب األردنية ن السنوات األ
ون أ ــــالي  التــــدر س وا ــــت مرت اــــرار عطلــــة  ــــوق الســــب  ن عقــــد دورات تدر بيــــة للمعلمــــ  لكــــن ىــــ،ه 
عل مــ  وا زالــ  درجــة الراــا عنهــا ن بدا ــة 

 
الــدورات ن تــرة حــا اخن إىل اظتســتوت اظتطلــوب وفــق رأو اظت

 تو  طة.
 اظت

 (7دع  رق    الج
  ب م الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت( عم تفم الدنلة عدرجة الراا الفي لد لدم 

 الِّمعن ِّ م عالِّمعن ِّات ع نة الدراسة دد مجا  الِّكا ة انجتِّاع ة

رق 
ال

 

 

 اللقرة

 درجات 3انحتبار =  ق ِّة

فس
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ط  
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  ا
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ف
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ق
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نلة
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*
 

رجة
د

راا 
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1 
أمتنك ال نتة الكاد ة التد ت اعد د دد ا جاز 

 عِّند بيكل ج د.
 ممتفس تة *1.111 4.38- 1.29- 1.21 2.71

 ممتفس تة 1.133 1.51- 1.11- 1.28 2.89 اشعر بانقتراا عالتقد ر مم الِّجتِّد. 2

 اع لة *1.111 8.24- 1.53- 1.16 2.47 كا ة التد ا ِّ  إل ها. فدر لد عِّند الِّ 3

 اع لة *1.111 12.97- 1.78- 1.19 2.22  فدر لد عِّند التدر  د انمت ازات التد أرغبها. 4

 ممتفس تة *1.111 5.67- 1.37- 1.18 2.63  تفادر انستقرار عان ِّئنان دد عِّند الذس أقفا بو. 5

 اع لة *1.111 7.48- 1.42- 1.11 2.58 ا  خامالً الِّج

 .(α ≤ ...0)عند مستوت د الة  دالة*
عل مــات عينــة الدرا ــة ن غتــال 2 تبــ  مــن اصتــدول راــمب  )

 
عل مــ  واظت

 
( أن درجــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

ـــرت حســـاا ) ( واؿتـــرا  6.03اظتكانـــة ااجتماعيـــة للمعلـــمب كانـــ  بدرجـــة اـــعي ة لـــدت اعـــال كـــام  وم تو  
( ن حــ  كانــ  درجــة الراــا م تو  ــطة ن ثــ ث فقــرات ىــا علــ  التــوايل  امــت   اظتعلــمب 6..6ارو )معيــ

السلطة الكافية اليت دتكنو من أداء عملوع وشعوره بااحرتاق والتقد ر من اعتمـع وتـوافر درجـة مـن اا ـتقرار 
دارس ال  انو  ــة اضتكوميـة وخيضــعون وااممئنـان ن العمـه وىــ،ا عاهـد إىل أن عينــة الدرا ـة ىـمب معلمــون ن اظتـ

لننيـاق اطتدمــة اظتدنيــة و شــعرون باا ـتقرار واألمــن الــويي ا إذا مــا اورنـ  بــأاراممب الــ، ن  عملــون ن القطــاه 
 اطتا  ال، ن حييلون عل  ااه منهمب و قومون بعمه   وة ما  قوق بو اظتعلمون ن القطاه اضتكوما.

 (8الجدع  رق    
 لح ابد عان حراف الِّع ارس عممتفس ط اللرذ عق ِّة  ت( عم تفم الدنلة عدرجة الراا الفي لد لدم ب م الِّمتفس ط ا

 الِّمعن ِّ م عالِّمعن ِّات ع نة الدراسة دد الِّجا  العاا

رق 
ال

 

 اللقرة

 درجات 3انحتبار =  ق ِّة

ط س 
تف الِّم

 

ابد
ح 

ال
اف 

حر
ان 

 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف مم

 

رذ
الل

 

 ِّة
ق

 

ت
فم 

م ت
 

ن د 
ال

لة
*

را 
ة ال

درج
ا

 اع لة *1.111 4.51- 1.32- 1.27 2.68 أ ا راٍض عم عِّند دد م دان الترب ة عالتعن  . 1 

 اع لة جداً  *1.111 11.59- 1.78- 1.23 2.22 أ    اآلحر م عأشجعه  عنى العِّل دد مجا  الترب ة عالتعن  . 2

 اع لة جداً  *1.111 8.54- 1.55- 1.17 2.45 ا  خامالً الِّج

 .(α≤ ...0 )عند مستوت د الة  الةد*
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 ( أن درجة الراا عن اعال العاق كان  اعي ة جدا وم تو  رت حساا 3 تب  من اصتدول رامب  )
 ( ن ح  كان  درجة الراا عن العمه ن ميدان الرتبية والتعليمب 6.62( واؿترا  معيارو )6.20)

 ال الرتبية والتعليمب اعي ة جدا.اعي ة ودرجة ني  اخخر ن وتشويعهمب عل  العمه ن غت
. واختبـــار ال راـــية ال ال ـــة الـــيت نيـــها  تىنـــا  فـــروة ذات دالـــة إحيـــاهية عنـــد مســـتوت دالـــة 2-.6

(α≤ ...0 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية 
عل م  واظت

 
( ب  متو طات درجات الراا الويي ا لدت اظت

ـــطات اضتســـابية وااؿترافــــات اصتـــنست. ا ــــتادق البا تعـــود إىل متبـــري  تو  
ح ـــان حتليـــه التبـــا ن األحــــادو  واظت

اظتعيار ة وغتموه اظتربعات ودرجة اضتر ة وم تو  طات ال روة وايمة ) ( ومستوت الدالـة ن اختبـار ال راـية 
 ( اختي  .6و4رامب )  عل  النحو التايل اصتدول

 (9  الجدع  رق  
 تبعاً إلى متغ ردرجة الراا الفي لد مفزعة عنى ق ل الِّجانت  عحراف الِّع ارس الح ابد عان  الِّمتفس ط  ب  م

 الجنس

 الِّجا 
 الِّجِّفع إ اث تخفر

ممتفس ط 
 ق ابد

ا حراف 
ممتفس ط  درجة الراا مع ارس

 ق ابد
ا حراف 
ممتفس ط  درجة الراا مع ارس

 ق ابد
ا حراف 
 مع ارس

درجة 
 الراا

 ممتفس تة 1.88 3.18 ممتفس تة 1.84 3.13 ممتفس تة 1.89 3.35 اإلدارة
الرعاتل عالِّكاددت 

 عالحفاد 
 1.69 1.72 اع لة جداً  1.73 1.74 اع لة جداً  1.66 1.71

اع لة 
 جداً 

 اع لة 1.81 2.35 اع لة 1.84 2.43 اع لة 1.76 2.26 الترق ة عالترد د عالتدر ل
 اع لة 1.11 2.58 س تةممتف  1.14 2.71 اع لة 1.84 2.46 الِّكا ة انجتِّاع ة

 اع لة 1.17 2.45 اع لة 1.24 2.51 اع لة 1.11 2.39 الِّجا  العاا

عل مـات وإن  ( أن  4من اصتدول رامب  )  تب   
 
عل م  ن اعال اإلدارو أك ر من درجة راـا اظت

 
درجة راا اظت

اظتكافـ ت واضتـوافا اـعي ة جـدا كانتا ن اضتالت  بدرجة م تو  طة ن حـ  كانـ  درجـة الراـا عـن الرواتـ  و 
عل مـات أك ـر 

 
لدت الطـرف  وكانـ  درجـة راـا اإلنـاث أعلـ  مـن الـ،كور ب ـارة اـئيه.وكان  درجـة راـا اظت

عل م  ن غتال الرتاية والرتفيع والتدر   مع أما كان  اعي ة لدت الطرف ع وكانـ  درجـة 
 
من درجة راا اظت

عل مـــات عـــن غتـــال اظتكانــة اا
 
عل مـــ  بدرجـــة راــا اظت

 
ـــطة ن حـــ  كانــ  درجـــة راـــا اظت جتماعيـــة بدرجـــة م تو  

عل مـات أعلـ  
 
عل مات اعي ة وان كان  درجـة راـا اظت

 
عل م  واظت

 
اعي ةع ون اعال العاق كان  درجة راا اظت

عل م  ن 
 
عل مات أك ر من درجة راا اظت

 
عل م ع وعليو تكون درجة راا اظت

 
غتاات الدرا ـة من درجة راا اظت

عل مات.
 
عل م  أعل  من درجة راا اظت

 
 رتيعها با ت ناء اعال اإلدارو ألن درجة راا اظت

 الجنس تبعاً إلى متغ ر جانت الراا الفي لد لدم الِّمعن ِّ معنى م األقادستحن ل الت با م   تايم ب م  (11  الجدع  رق  

 الت با م م در الِّجا 
 مجِّفع

 الِّربعات

 درجة
 الحر ة

 ممتفس ط
 الِّربعات

 * الد نلة م تفم ف ق ِّة

 اإلدارس

 *1.111 11.181 8.433 1 8.433 الِّجِّفعات ب م

 1.754 328 247.416 الِّجِّفعات داحل

 329 255.849 الِّجِّفع

الرعاتل 
عالِّكاددت 

 عالحفاد 

 1.646 1.212 1.112 1 1.112 الِّجِّفعات ب م

 1.483 328 158.554 الِّجِّفعات داحل

 329 158.565 الِّجِّفع

 1.64 3.451 2.216 1 2.216 الِّجِّفعات ب مالترق ة 
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عالترد د 
 عالتدر ل

 1.642 328 211.727 الِّجِّفعات داحل

 329 212.944 الِّجِّفع

الِّكا ة 
 انجتِّاع ة

 *1.134 4.534 4.564 1 4.564 الِّجِّفعات ب م

 1.116 328 331.121 الِّجِّفعات داحل

 329 334.684 الِّجِّفع

 الِّجا  العاا

 1.369 1.818 1.117 1 1.117 الِّجِّفعات ب م

 1.371 328 449.318 الِّجِّفعات داحل

 329 451.425 الِّجِّفع

  (.α ≤ ...0)دالة عند مستوت د الة *
ن درجة راا  (α≤...0)إحياهية عند مستوت دالة   دالة( فروة ذات .6اصتدول رامب  ) نيهر نن ت

 عل مات ن غتاات  الروات  واظتكاف ت واضتوافاع والرتاية والرتفيع والتدر  ع واعـال العـاق  ت عـات 
عل م  واظت

 
اظت

وصـه إىل فـروة دالـة تتن ( الـيت 2..6اصتنسع وات ق  ى،ه النتيوة مع نتيوة درا ة )الشـراروع  إىل متبري
اصتنسع ن ح  أيهرت الدرا ة اضتالية فرواـا    ا والروات  تعات إىل متبريإحياهيا ن درجة الراا عن اضتواف

عل مــات ن اعـــال    (α≤...0 )إحيــاهية عنــد مســـتوت دالــة   دالــةذات 
 
عل مــ  واظت

 
ن درجــة راـــا اظت

مـا  تعلـق اإلدارو وليامل ال،كور واظتكانة ااجتماعية ليامل اإلناثع واد اختل   نتيوـة الدرا ـة اضتاليـة في
اصتنس مع  بوجود فروة دالة إحياهيا ن درجة الراا الويي ا ب  اظتعلم  ن اعال اإلدارو تعات إىل متبري

( الــــــــيت ن ــــــــ  وجــــــــود م ــــــــه ىــــــــ،ه ال ــــــــروةع واختل ــــــــ  مــــــــع نتيوــــــــة درا ــــــــة 2..6درا ــــــــة )الشــــــــراروع 
(Bishay,1996)ـــويي ا تعـــات إىل متبـــري ع اصتـــنس واـــد كـــان  الـــيت توصـــل  إىل فـــروة ن درجـــة الراـــا ال

  .اظتعلمون أك ر راا من اظتعلمات
واختبار ال راية الرابعـة والـيت نيـها  تىنـا  فـروة ذات دالـة إحيـاهية عنـد مسـتوت دالـة  -11-4

(α≤ ...0 عل مات ن اظتدارس ال  انو  ة اضتكومية 
عل م  واظت

 
( ب  متو طات درجات الراا الويي ا لدت اظت

ـــطات اظت تعـــود إىل متبـــري  تو  
،ىـــه العلمـــا الـــ،و حيملونـــوتع ا ـــتادق الباح ـــان حتليـــه التبـــا ن األحـــادو  واظت

ـــطات ال ـــروة وايمـــة ) ( ومســـتوت  اضتســـابية وااؿترافـــات اظتعيار ـــة وغتمـــوه اظتربعـــات ودرجـــة اضتر ـــة وم تو  
  اختي ( 66( ورامب )66)رامب   لاصتدو ن ذلج نيهر ال راية و الدالة ن اختبار 

 (11    رق  الجدع 
 الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس لنلرعذ دد الراا الفي لد لدم   ب  م

 الِّؤىل العنِّد تبعاً إلى متغ ر مفزعة عنى ق ل الِّجانت  الِّمعن ِّ م

ِّد
العن

ىل 
ِّؤ

ال
 

 ةةةةةةةةةةةا الِّجة

 اإلدارس
الرعاتل عالِّكاددت 

 عالحفاد 
 ا  العااالِّج نجتِّاع ةالِّكا ة ا الترق ة عالترد د عالتدر ل

ط س 
تف الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
حر

ان 
 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
حر

ان 
 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
حر

ان 
 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
حر

ان 
 

رس
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
حر

ان 
 

رس
ِّع ا

ال
 

 1.32 2.62 1.19 2.58 1.75 2.33 1.72 1.8 1.84 3.11 دبنفا ممتفس ط

 1.17 2.44 1.14 2.61 1.81 2.37 1.69 1.71 1.87 3.11 بكالفر فس



 د.محمود أبو فارس –د.عمر الخرابشة ........….. الفروق في الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات في المدارس 
 
 

 

 

11 

 1.98 2.21 1.71 2.42 1.61 2.12 1.58 1.63 1.88 3.33 دبنفا عا ٍ 

 1.15 2.43 1.14 2.66 1.12 2.71 1.77 1.98 1.82 3.81 ماج ت ر

 1.11 2.61 1.67 2.78 1.84 2.12 1.67 1.36 1.77 3.78 دختفراه  

 1.17 2.45 1.11 2.58 1.81 2.35 1.69 1.72 1.88 3.18 مجِّفع

عل مــات ن اعـال اإلدارو كانــ   ( أن66مــن اصتـدول راــمب )  تبـ   
 
عل مـ  واظت

 
درجـة راــا الـويي ا لــدت اظت

ــرت حســاا ) ــط2.23( و).2.3عاليــة لــدت زتلــة اظتاجســتري والــدكتوراه م تو   ة ( علــ  التــوايل وبدرجــة م تو  
( علـ  التـوايلع وأدناىـا 2.66( و)2.22لدت كـه مـن زتلـة الـدبلوق العـايل والبكـالور وس م تو  ـرت حسـاا )

ــــرت ) ــــرت م تو    تو  
الــــيت  (Miller2000)(.وات قــــ  ىــــ،ه النتيوــــة مــــع درا ــــة 6..2لــــدت زتلــــة الــــدبلوق اظت

 هاجتماعية تعات إىل متبري اظت،ىـتوصل  إىل فروة دالة إحياهيا  ن درجة الراا الويي ا ن غتال اظتكانة ا
( الــــيت 6446ن حــــ  اختل ــــ  مــــع نتيوــــة درا ــــة )أزتــــدع  العلمــــا وليــــامل أصــــحاب اظتــــ،ى ت العاليــــةع

توصل  إىل أن اظتعلم  اصتامعي  ااه راا من زم ههمب اضتاصـل  علـ  م،ىـه علمـا ااـهع واختل ـ  أ ضـا 
أن معلمـات ر ـان األم ـال اللـوا  حيملـن م،ىـه  ( الـيت توصـل  إىل1..6مع نتيوة درا ة )صواضتةع عاق

الــــدبلوق اظتتو ــــرت ىــــن أك ــــر راــــا مــــن زمــــي هتن اضتاصــــ ت علــــ  م،ىــــه جــــامعاع واختل ــــ  مــــع درا ــــة 
(Ely1994) إىل فروة دالة إحياهيا  ن درجة الراـا الـويي ا بـ  اظتعلمـ  تعـات إىل متبـري  اليت ن تتوص ه
 اظت،ىه العلما.

عل مـات تبعـا إىل ون غتال الروات  و 
 
عل مـ  واظت

 
اظتكاف ت واضتوافا فقد كان  درجة الراا الويي ا لـدت اظت
(ع ن حـ  كانـ  6.43متبري اظت،ىه العلما للمعلمب بدرجة اعي ة لدت زتلـة اظتاجسـتري م تو  ـرت حسـاا )
رتع بكالور وسع  دبلوق اعي ة جدا لدت زتلة اظت،ى ت األخرت وكان  مرتبة تنازليا وفق اخ   دبلوق م تو   

ـــطات حســـابية ) ( علـــ  التـــوايل. واـــد  عـــود تـــدين 6.21( و)6.12( و)6.2( و)6.3عـــالع دكتـــوراه وم تو  
درجة الراا لـدت زتلـة الـدكتوراه إىل أمـمب  رغبـون باانتقـال إىل التعلـيمب العـايل ألن ىنـا  فـوارة شا ـعة بـ  

علمون من زتلة الدكتوراه مقارنـة بـام ههمب الـ، ن  عملـون ن رواتبهمب واظتكاف ت واضتوافا اليت حييه عليها اظت
 التدر س اصتامعا ؽتا أدت إىل تدين درجة رااىمب.

ولتعــر  دالــة ال ــروة تبعــا إىل متبــري اظت،ىــه العلمــا للمعلــمب ا ــتادق الباح ــان حتليــه التبــا ن األحــادو 
 ( اخ  66ال،و  بينو اصتدول رامب  )

 (12  الجدع  رق  
 الِّؤىل العنِّد تبعاً إلى متغ رايم تحن ل التبا م األقادس دد مجانت الراا الفي لد لدم الِّمعن ِّ م  ت  ب  م
 الت با م م در الِّجا 

 مجِّفع
 الِّربعات

 درجة
 الحر ة

 ممتفس ط
 الِّربعات

 *الد نلة م تفم ف ق ِّة

 اإلدارس

 3.814 4 15.256 الِّجِّفعات ب م

 329 255.849 الِّجِّفع 1.741 325 241.594 الِّجِّفعات داحل *1.111 5.152

الرعاتل 
عالِّكاددت 

 عالحفاد 

 1.918 4 3.632 الِّجِّفعات ب م

 329 158.656 الِّجِّفع 4.77 325 155.124 الِّجِّفعات داحل 1.111 1.914

 1.158 2.317 1.471 4 5.879 الِّجِّفعات ب مالترق ة 
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عالترد د 
 عالتدر ل

 329 212.944 الِّجِّفع 1.637 325 217.164 الِّجِّفعات داحل

الِّكا ة 
 انجتِّاع ة

 1.394 4 1.578 الِّجِّفعات ب م

 329 334.684 الِّجِّفع 1.125 325 333.116 الِّجِّفعات داحل 1.819 1.385

 الِّجا  العاا

 1.116 4 4.425 الِّجِّفعات ب م

 329 451.425 الِّجِّفع 1.372 325 446.111 الِّجِّفعات داحل 1.522 1.816

  (.α ≤ ...0)دالة عند مستوت د الة *
ن درجـة  (α ≤ ...0) ةإحياهية عند مستوت دال دالة( فروة ذات 66اصتدول رامب  ) ن تنيهر ن

 عل مــات ت عــات إىل متبــري اظت،ىــه العلمــا للمعلــمب ن رتيــع غتــاات الدرا ــة 
عل مــ  واظت

 
الراــا الــويي ا لــدت اظت

 ناء اعــال اإلدارو فقــد كانــ  دالــة إحيــاهيا  وليــامل زتلــة اظتاجســتري والــدكتوراه. وات قــ  نتيوــة ىــ،ه با ــت
الـــيت ن تتوصـــه إىل فـــروة دالـــة إحيـــاهيا ن درجـــة الراـــا  ع(Ely1994)الدرا ـــة جاهيـــا مـــع نتيوـــة درا ـــة 

لنتيوـــة جاهيـــا مـــع درا ـــة واختل ـــ  ىـــ،ه االعلمـــا للمعلـــمبع   هالـــويي ا بـــ  اظتعلمـــ  تعـــات إىل متبـــري اظت،ىـــ
(Miller200)اليت توصل  إىل فروة دالة إحياهيا  ن اظتكانة ااجتماعية  تعات إىل متبري اظت،ىه العلمـا ع

 للمعلمب.
ت توجـد فـروة ذات دالـة إحيـاهية عنـد مسـتوت بار اللرا ة الخام ةة عالتةد   ةها:عنحت -11-5
 عل مـات ن اظتــدارس ال  انو  ــة ( بــ  متو ـطات درجــات الراــا الـوييα ≤ ...0دالـة )

عل مــ  واظت
 
 ا لــدت اظت

ـــطات   تو  
اضتكوميـــة تعـــود إىل متبـــري عـــدد  ـــنوات اطتـــةرةت. ا ـــتادق الباح ـــان حتليـــه التبـــا ن األحـــادو  واظت

ـــطات ال ـــروة وايمـــة ) ( ومســـتوت  اضتســـابية وااؿترافـــات اظتعيار ـــة وغتمـــوه اظتربعـــات ودرجـــة اضتر ـــة وم تو  
  اختي ( 62رامب )و ( 62)رامب   اصتدولارد و عل  النحو الال راية  اختبار الدالة ن

 (13  الجدع  رق  
 الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس ع تايم احتبار  ت( لنِّجِّفعة الفاقدة لدرجة الراا الفي لد لدم  ب  م

 الخبرة العِّن ة تبعاً إلى متغ رالِّمعن ِّ م 

رق 
ال

  

خبرة
ال

 
ن ة 

لعِّ
ا

س
در 

 الت
دد

 

 الِّجا 

 اإلدارس
الرعاتل عالِّكاددت 

 عالحفاد 
 ا  العااالِّج الِّكا ة انجتِّاع ة الترق ة عالترد د عالتدر ل

ط س 
تف الِّم

ابد 
ح 

ال
اف 

حر
ان 

رس 
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

ابد 
ح 

ال
اف 

حر
ان 

رس 
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

ابد 
ح 

ال
اف 

حر
ان 

رس 
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

ابد 
ح 

ال
اف 

حر
ان 

رس 
ِّع ا

ال
 

ط س 
تف الِّم

ابد 
ح 

ال
اف 

حر
ان 

رس 
ِّع ا

ال
 

 1.25 2.84 1.16 3.16 1.86 2.69 1.75 1.81 1.93 3.33 سنفات 5اقل مم  1

إلى اقل مم  5مم  2
11 

3.13 1.87 1.67 1.76 2.26 1.76 2.36 1.97 2.15 1.23 

إلى اقل مم  11مم  3
15 

3.15 1.79 1.64 1.63 2.21 1.72 2.33 1.88 2.22 1.15 
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 1.18 2.58 1.92 2.62 1.81 2.29 1.66 1.78 1.91 3.23 دأخ ر 15 4

 1.17 2.45 1.11 2.58 1.81 2.35 1.69 1.72 1.88 3.18 الِّجِّفع 5

اظتتو ـــطات اضتســـابية وااؿترافـــات اظتعيار ـــة لتقـــد رات اظتعلمـــ  واظتعلمـــات ن ( 62اصتـــدول راـــمب  )  بـــ   
 ة البلقــاء لدرجــة راــاىمب الــويي يا ن اعــاات اظتاتل ــة تبعــا إىل متبــرياظتــدارس ال انو ــة اضتكوميــة ن ػتافنيــ

 اطتةرة العملية للمعلمب أو اظتعلمة  اليت كان  موزعة كما  أ  
( 2.63ن اعال اإلدارو كان  درجة الراا الويي ا ن اعال كام  بدرجة متو طة ومتو رت حساا )

(ع تليـو فئـة مـن تا ـد خـةرهتمب علـ  2.22متو ـرت حسـاا ) أع ىا لدت من تقه خـةرهتمب عـن ستـس  ـنوات
ــــة اطتــــرية مــــن )2.62(  ــــنة ومتو ــــرت حســــاا )60) (  ــــنة متو ــــرت حســــاا 60اىل ااــــه مــــن .6( مث فئ
 (.2..2(  نوات متو رت حساا ).6إىل ااه من  0( وأدناىا لدت فئة )من 2.60)

لــويي ا ن اعــال كــام   بدرجــة اــعي ة جــدا  ون غتــال الرواتــ  واظتكافــ ت واضتــوافا كانــ  درجــة الراــا ا
( وكانـــ  أع ىــا لـــدت فئــة مـــن تقــه خــةرهتمب عـــن ستــس  ـــنوات متو ــرت حســـاا 6.26متو ــرت حســاا )

( وبدرجة اعي ة 6.23(  نة متو رت حساا )60( وبدرجة اعي ة مث فئة من تا د خةرهتمب عل  )6.36)
( وبدرجـة اـعي ة جـدا وأدناىـا لـدت 6.12حسـاا )(  ـنوات متو ـرت .6إىل ااه من  0جدا  مث فئة من )

 ( وبدرجة اعي ة جدا.6.12(  نة متو رت حساا)60ااه من  -.6فئة من تقع خةرهتمب ب  )
ون غتــال الرتايــة والرتفيــع والتــدر   واضتــوافا كانــ  درجــة الراــا الــويي ا ن اعــال كــام  بدرجــة اــعي ة 

ة مـــن تقــه خــةرهتمب عـــن ستــس  ـــنوات متو ــرت حســـاا ( وكانـــ  أع ىــا لـــدت فئــ6.20متو ــرت حســاا )
( وبدرجـــة 6.64(  ـــنة متو ـــرت حســـاا )60( وبدرجـــة متو ـــطة مث فئـــة مـــن تا ـــد خـــةرهتمب علـــ  )6.36)

( وبدرجــة اــعي ةع وأدناىــا 6.61(  ــنوات متو ــرت حســاا ).6إىل ااــه مــن  0اــعي ة جــدا مث فئــة مــن )
 ة اعي ة.(  نة وبدرج60-.6لدت فئة ال، ن تقع خةرهتمب ب )

ن غتال اظتكانة ااجتماعية كان  درجة الراـا الـويي ا ن اعـال كـام  بدرجـة اـعي ة متو ـرت حسـاا 
( وبدرجــة 1..2( وكانــ  أع ىــا لــدت فئــة مــن تقــه خــةرهتمب عــن ستــس  ــنوات متو ــرت حســاا )6.03)

إىل  0قع خةرهتمب ب )( مث فئة من ت6.16(  نة  متو رت حساا)60متو طة مث فئة من تا د خةرهتمب عل  )
( وبدرجــة اــعي ةع وأدناىــا لــدت فئــة الــ، ن تقــع خــةرهتمب بــ  6.21(  ــنةع متو ــرت حســاا ).6ااــه مــن 

 ( وبدرجة اعي ة.6.22(  نة متو رت حساا )60إىل أاه من  .6)
( 6.20كانــ  درجــة الراــا الــويي ا ن اعــال كــام  بدرجــة اــعي ة متو ــرت حســاا )  قون اعــال العــا

( وبدرجـة متو ـطة مث 6.32ن  أع ىا لدت فئـة مـن تقـه خـةرهتمب عـن ستـس  ـنوات متو ـرت حسـاا )وكا
( وبدرجــة اــعي ة مث فئـــة مــن تقــع خـــةرهتمب 6.03(  ــنة  متو ـــرت حســاا)60فئــة مــن تا ــد خـــةرهتمب علــ  )

( وبدرجــة اــعي ةع وأدناىــا لــدت فئــة الــ، ن تقــع 6.66(  ــنةع متو ــرت حســاا )60إىل ااــه مــن .6بــ )
 ( وبدرجة اعي ة.6.60(  نوات متو رت حساا ).6إىل أاه من  0هتمب ب  )خةر 

ولتعر  درجة دالة ى،ه ال روة ا تادق الباح ـان حتليـه التبـا ن األحـادو لبيـان مسـتوت الدالـة الـيت   
 ( اخ  62 واحها اصتدول رامب  )



 0202 – الثانيالعدد  - الثامنلمجلد ا...……...............…….. الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد 
 
 

 

 

11 

 
 (14   الجدع  رق  

 الخبرة إلى متغ ر الراا الفي لد لدم الِّمعن ِّ م تبعاً مجانت عنى  األقادستحن ل الت با م   تايم ب م 
 الِّجا 

 مجِّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفع الت با م م در
 الِّربعات

 *الد نلة م تفم ف ق ِّة الِّربعات ممتفس ط الحر ة درجة

 اإلدارس

 1.213 1.514 1.164 3 3.492 الِّجِّفعات ب م

 داحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 الِّجِّفعات

252.358 326 1.774 

 329 255.849 الِّجِّفع

رعاتل ال
عالِّكاددت 

 عالحفاد 

 1.338 1.127 1.543 3 1.628 الِّجِّفعات ب م

 داحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 الِّجِّفعات

157.128 326 1.482 

 329 158.656 الِّجِّفع

الترق ة 
عالترد د 
 عالتدر ل

 *1.111 5.812 3.598 3 11.793 الِّجِّفعات ب م

 داحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 الِّجِّفعات

212.151 326 1.621 

 329 212.944 الِّجِّفع

الِّكا ة 
 انجتِّاع ة

 *1.111 8.812 8.359 3 25.178 الِّجِّفعات ب م

 داحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 الِّجِّفعات

319.617 326 1.951 

 329 334.684 الِّجِّفع

 الِّجا  العاا

 *1.111 5.871 7.696 3 23.187 الِّجِّفعات ب م

 داحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 الِّجِّفعات

427.338 326 1.311 

 329 451.425 الِّجِّفع

  (.α≤ ...0)ستوت د الة دالة عند م*
ن  (α≤...0)إحيــاهية عنــد مســتوت دالــة   دالــةفــروة ذات  ا  ( أ62مــن اصتــدول راــمب  )  ت ضــ   

 عل مــات  ت عــات إىل متبــري اطتــةرة العمليــة للمعلــمب ن اعــال  اإلدارو  
عل مــ  واظت

 
درجــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

( الـيت 6440النتيوـة مـع نتيوـة درا ـة )اإلبـراىيمب وعبـد اضتميـدع  والروات  واظتكاف ت واضتوافا وات ق  ىـ،ه
توصل  إىل عدق وجود أثر دال إحياهيا للاةرة ن ا توابة أفراد العينة عن م كو نات الراـا الـويي اع كمـا 

( اليت ن تتوصـه إىل فـروة دالـة إحيـاهيا ن درجـة راـا اظتعلمـ  تعـات 2..6ات ق  مع درا ة )الشراروع 
ري اطتـــــةرة العمليـــــة ون رتيـــــع غتـــــاات الدرا ـــــةع  واـــــد اختل ـــــ  ىـــــ،ه النتيوـــــة مـــــع نتيوـــــة درا ـــــة إىل متبـــــ
( الــيت توصــل  إىل ارتبــا  الراــا الــويي ا مرد ــا  مــع مــدة اطتــةرة العمليــةع كمــا اختل ــ  مــع 6446)ازتــدع

ودرجـة اليت توصل  إىل ع اة مرد ـة بـ  عـدد  ـنوات اطتـةرة  ع(Bishay1996) نتيوة درا ات كه من 
الــيت توصــل  إىل ع اــة مرد ــة بــ   ــنوات اطتــةرة ودرجــة  ع(Chen200)الراــا الــويي ا لــدت اظتعلمــ  و 

( اليت توصل  إىل أن اظتعلمات ذوات اطتةرة التدر سية األمول 1..6و)صواضتةع الراا الويي ا للمعلم ع 
 أك ر راا من اظتعلمات ذوات اطتةرة األاه.
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( ن درجـــة الراـــا α ≤ ...0ات دالــة إحيـــاهية عنــد مســـتوت دالــة )ن حــ  كانـــ  ىنــا  ع اـــة ذ
 عل مـــات ن اظتـــدارس ال  انو  ـــة اضتكوميـــة ت عـــات إىل متبـــري عـــدد  ـــنوات اطتـــةرة ن 

عل مـــ  واظت
 
الـــويي ا لـــدت اظت

س غتـــاات الرتايـــة والرتفيـــع والتـــدر  ع واظتكانـــة ااجتماعيـــة واعـــال العـــاق  ليـــامل مـــن تقـــه خـــةرهتمب عـــن ستـــ
عل م  حد  ا العهد بالتعليمب وال، ن تقه خةرهتمب 

 
 نوات ن اعاات ال  ثع و عاو الباح ان ذلج إىل أن اظت

العمليـة عــن ستــس  ـنوات غالبــا مــا  كونــون ن بدا ـة الســلمب الــويي ا  ولــيس لـد همب خــةرات  ــابقة ليقــارنوا 
لعمه ضت  ا تحقاة دورىمب بـالتعي  مـن ابـه واعهمب  ا وغالبا  ما  طول انتنيارىمب ن ااهمة العامل  عن ا

د ــوان اطتدمــة اظتدنيــة ووفــق أ ــس معــدة  ــابقا فــ ذا مــا اــارنوا واــعهمب اضتــايل مــا كــان  ــابقا فــ ممب حيســون 
ــل  إىل  ع اــة ع(Chen2000)بدرجــة مــن الراــا.واد اختل ــ  ىــ،ه النتيوــة مــع نتيوــة درا ــة  الــيت توص 

( 1..6الويي ا للمعلمبع كما اختل ـ  مـع نتيوـة درا ـة )صـواضتةع  مرد ة ب   نوات اطتةرة ودرجة الراا
 اليت توصل  إىل أن اظتعلمات ذوات اطتةرة التدر سية الطو لة أك ر راا  من ذوات اطتةرة القيرية.

ت ىنـا  فـروة ذات دالـة إحيـاهية عنـد مســتوت  عنحتبةار اللراة ة ال ادسةة التةد   ةةها: -11-6
 عل مـات ن اظتــدارس ال  انو  ــة ( بــ  متو ـα ≤ ...0دالـة )

عل مــ  واظت
 
طات درجــات الراــا الـويي ا لــدت اظت

اضتكوميـــة تعـــود إىل متبـــري الراتـــ  الشـــهرو الـــ،و  تقااـــونو ت. ا ـــتادق الباح ـــان حتليـــه التبـــا ن األحـــادو  
 تو  ـطات اضتســابية وااؿترافـات اظتعيار ــة وغتمــوه اظتربعـات ودرجــة اضتر ــة وم تو  ـطات 

ال ــروة وايمــة ) ( واظت
  اختي ( 61) رامبو ( 60)رامب اصتدول  ارد و عل  النحو الال راية ومستوت الدالة ن اختبار 

 
 
 
 
 
 ( 15  الجدع  رق  

 الِّمتفس ط الح ابد عان حراف الِّع ارس ع تايم احتبار  ت( لنِّجِّفعة الفاقدة لدرجة الراا الفي لد لدم  ب  م
 الراتل اليهرس غ رتبعاً إلى متالِّمعن ِّ م  

 الرق 

 
 الراتل اليهرس

 الِّجا 

 اإلدارس
الرعاتل عالِّكاددت 

 عالحفاد 
 ا  العااالِّج الِّكا ة انجتِّاع ة الترق ة عالترد د عالتدر ل

ةةةط
ةةةةةةةةةةةة

ةةةةة فس 
ت الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
ةةةةةةةر

حةةةةةةةةةة
ان 

 
رس

ِّع ا
ال

 

ةةةط
ةةةةةةةةةةةة

ةةةةة فس 
ت الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
ةةةةةةةر

حةةةةةةةةةة
ان 

 
رس

ِّع ا
ال

 

ةةةط
ةةةةةةةةةةةة

ةةةةة فس 
ت الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
ةةةةةةةر

حةةةةةةةةةة
ان 

 
رس

ِّع ا
ال

 

ةةةط
ةةةةةةةةةةةة

ةةةةة فس 
ت الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
ةةةةةةةر

حةةةةةةةةةة
ان 

 
رس

ِّع ا
ال

 

ةةةط
ةةةةةةةةةةةة

ةةةةة فس 
ت الِّم

 
ابد

ح 
ال

 

اف
ةةةةةةةر

حةةةةةةةةةة
ان 

 
رس

ِّع ا
ال

 

 1.12 2.76 1.14 3.16 1.94 2.86 1.77 1.85 1.91 3.21 د.211أقل مم  1

اقةةةةةةةل – 211مةةةةةةةم  2
 د.251مم 

3.15 1.91 1.58 1.64 2.15 1.69 2.36 1.12 2.18 1.23 

إلةةى اقةةل  251مةةم  3
 د.311مم 

3.33 1.81 1.87 1.74 2.42 1.85 2.66 1.87 2.71 1.91 

 1.16 2.76 1.85 2.84 1.76 2.51 1.68 1.91 1.84 3.41 د. دأخ ر 311 4

 1.17 2.45 1.11 2.58 1.81 2.35 1.69 1.72 1.88 3.18 الِّجِّفع 5
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عل مــات تبعــا إىل متبــري  ( أن60مــن اصتــدول راــمب  )  تبــ   
 
عل مــ  واظت

 
الراتــ  درجــة الراــا الــويي ا لــدت اظت

 الشهرو كان  وفق اخ  
( 2.63ن اعال اإلدارو كان  درجة راا اظتعلم  عن اعال كام  بدرجة متو طة ومتو رت حساا )

( تـ ه .2.2( د نـار وم تو  ـرت حسـاا )..2وكان  أع ىـا لـدت فئـة اظتعلمـ  الـ، ن تا ـد رواتـبهمب علـ   )
عل م  ال، ن تقع رواتـبه

 
( مث مـن تقـه رواتـبهمب 2.22( م تو  ـرت حسـاا )..2وأاـه مـن  .60بـ  ) مبفئة اظت
( د نـارا .60إىل أاه مـن  ..6(ع وأخريا من تقع رواتبهمب ب  )2.66( د نار م تو  رت حساا )..6عن )

درجة الراـا  تدا(ع وىا نتيوة  عتقد الباح ان أما منطقية ان كلما زاد الرات  ز 0..2وم تو  رت حساا )
( د نـار والـيت كانـ  أعلـ  مـن ..6ات رتيعها ومنها اإلدارو أما درجة راا من تقه رواتبهمب عن )ن اعا

( د نـارا فرمـا  عـود إىل أن ال ئـة األوىل حـد  و العهـد .60أاـه مـن -..6درجة راا من تقـع رواتـبهمب بـ  )
األمر ال،و  عا أن مستوت والتااماهتمب ااجتماعية ااه من غريىمب واد  كون اغلبهمب غري متاوج   عبالتعي 

 اظتس،وليات اظترتتبة عليهمب ااه من غريىمب فيتحقق الراا لد همب.
عل مــات تبعــا إىل متبــري الراتــ  

 
عل مـ  واظت

 
ولتعـر  مســتوت دالــة ال ــروة ن درجـة الراــا الــويي ا لــدت اظت

 ( اخ  61صتدول رامب  )الشهرو فقد ا تادق الباح ان حتليه التبا ن األحادو ن تعرفها واليت  بينها ا
 (16  الجدع  رق  

 الراتل اليهرس تبعاً إلى متغ رلِّجانت الراا الفي لد لدم الِّمعن ِّ م  األقادستحن ل الت با م   تايم
 الِّجا 

 مجِّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفع الت با م م در
 الِّربعات

 *الد نلة م تفم ف ق ِّة الِّربعات ممتفس ط الحر ة درجة

 اإلدارس

 2.248 3 6.744 الِّجِّفعات ب م

 1.764 326 249.115 الِّجِّفعات داحل *1.133 2.942

 329 255.849 الِّجِّفع

الرعاتل 
عالِّكاددت 

 عالحفاد 

 2.328 3 6.983 الِّجِّفعات ب م

 1.465 326 151.674 الِّجِّفعات داحل *1.112 5.113

 329 158.656 الِّجِّفع

الترق ة 
عالترد د 
 عالتدر ل

 6.351 3 19.151 الِّجِّفعات ب م

 1.595 326 193.893 الِّجِّفعات داحل *1.111 11.677

 329 212.944 الِّجِّفع

الِّكا ة 
 انجتِّاع ة

 6.991 3 21.971 الِّجِّفعات ب م

 1.962 326 313.713 الِّجِّفعات داحل *1.111 7.264

 329 334.684 الِّجِّفع

 الِّجا  العاا

 8.452 3 25.357 الِّجِّفعات ب م

 1.314 326 425.168 الِّجِّفعات داحل *1.111 6.482

 329 451.425 الِّجِّفع

  (.α≤ ...0)دالة عند مستوت د الة *
( ن درجــة α≤ ...0فــروة ذات دالــة إحيــاهية عنــد مســتوت دالــة ) (61اصتــدول راــمب  )تنيهــر ن 

 عل مات ن اظتدارس ال  انو   
عل م  واظت

 
ة اضتكومية تعـات إىل متبـري الراتـ  الشـهرو الـ،و الراا الويي ا لدت اظت
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 تقااــونو ون رتيــع غتــاات الدرا ــة وليــامل فئــات اظتعلمــ  ذوو الرواتــ  األعلــ ع وات قــ  ىــ،ه النتيوــة 
اليت توصل  إىل فروة دالة إحياهيا  ن اظتكانة ااجتماعية تعات  ع(Miller2000)جاهيا  مع نتيوة درا ة 
( اليت كان  فيها درجة الراـا عـن الراتـ  ...6ا ات ق  مع نتيوة درا ة )الطوالبةع إىل متبري الرات ع كم

( الـــيت 2..6ىـــا األدإ بـــ  غتـــاات الدرا ـــة رتيعهـــاع كمـــا ات قـــ  أ ضـــا مـــع نتيوـــة درا ـــة )الشـــراروع 
توصـل  إىل أن درجــة الراــا عــن الراتــ  متدنيــةع  واختل ـ  مــع نتيوــة درا ــة صــواضتة الــيت توصــل  إىل أن 

 ظتعلمات اللوا   تقاا  راتبا  قه عن اظتئة د نار أك ر راا من زمي هتن اللوا   تقاا  أك ر من ذلج.ا

ذالمراس ذودقرتحذالياحٌانذةاذوأتيذاملدقرتحاتذذيفذضوءذنًائجذ-11

ياق وزارة الرتبية والتعليمب ووزارة اظتالية ود وان اطتدمة اظتدنية بواع مشروه ننياق روات  جد د ا -11-1
خا  معلما الرتبية والتعليمب  راعا خيوصية ى،ه اظتهنة وأمهيتها ن خدمة اعتمع وختر ج ايادات شابة 

 م،ىلة طتدمة ومنها وأمتها.

واـــع ننيـــاق حـــوافا ظتعلمـــا الرتبيـــة والتعلـــيمب  شـــوع اظتعلمـــ  علـــ  اإلبـــداه والبحـــث العلمـــا  -11-2
 عملهمب.وتقدمي مقرتحات وحلول إبداعية للمشك ت اليت تعرتن 

إجراء ما د من البحوث والدرا ات ن غتال الراا الويي ا علـ  عينـات أو ـع مـن اظتعلمـ   -11-3
واظتعلمات ون مراحـه درا ـية ؼتتل ـة و تبعـون لقطاعـات ؼتتل ـة م ـه اظتعلمـ  ن القطـاه اطتـا  أو اظتعلمـ  

 .(UNRWA)التابع  ظتننيمة األممب اظتتحدة لبوث ال جئ  ال لسطيني  وتشبيلهمب 

ـــادة تأىيـــه اظتعلمـــ  مـــن خـــ ل تقـــدمي وزارة الرتبيـــة والتعلـــيمب ن األردن منحـــ -11-4  ا  العمـــه علـــ  ز 
وبع ات درا ية للمعلم  وفق ىلية مدرو ة تأخ، بااعتبار تطو ر ادرات اظتعلم  ومهاراهتمب مـن خـ ل 

 اليت حيملوما.التحااهمب بةرامج أكادديية ت،ىلهمب للحيول عل  م،ى ت علمية أعل  من 

إعادة العمـه بتن يـ، اـرار غتلـس الـوزراء القااـا با ـادة عـ وة مهنـة التعلـيمب تـدرجييا لتيـه إىل  -11-5
 5( من الرات  األ ا اع وال،و جرت جتميده من، بضعة  نوات بداعا عوا اظتوازنة...6نسبة )

معلـمب وتـدفع الـوزارة 5( مـن الراتـ  األ ا ـا لل0تأ ـيس صـندوة للمعلـمب  قتطـع فيـو نسـبة ) -11-6
5( من الرات  األ ا ا للمعلمب وواع ىلية ا ت ادة اظتعلم  من ى،ا اليندوة عن مر ـق اـرون .6)

دون فواهــد تقــدق للمعلمــ ع ومــا ا  توــاوز غتمــوه اشــرتاكاتوع وذلــج ظتســاعد اظتعلمــ  ن التبلــ  علــ  
دتو ـــه شـــراء اطعـــة ارنع أو دتو ـــه  النيـــرو  اااتيـــاد ة م ـــه  تعلـــيمب األبنـــاءع أو بنـــاء بيـــ  جد ـــدع أو

 تكاليف زواج اظتعلمب األعاب.
ذ

ذاملراجع

ذاملراجعذالعربو 
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(ع تػتـددات اظتنـاخ اظتدر ـا 6440اإلبراىيمب  عبد الرزتن حسنع وعبد اضتميد  ػتمد رتال الد نع ) -
ع  ل ةة خن ةة الترب ةةقف اصتيد باظتدر ة القطر ة وع اتها بكـهة مـن الراـا الـويي ا للمعلمـ  وإنتاجيـة اظتدر ـةتع

 .43-04(66كلية الرتبية جبامعة اطرع )

 (ع ت الراا عن العمه لدت معلما ومعلمات الر اايات وع اتو 6446أزتد  شكرو  يدع  ) -
-622(3)3ع كليـة الرتبيـة جبامعـة اطـرع قفل  ةة خن ةة الترب ةةبكهة من تأىيلهمب العلما وخـةرهتمب التدر سـيةتع 

260. 

الـويي ا ألعضـاء  ( كـانون أولع تالراـا1..6د فتحـاع )اظتلـجع وعكاشـة  ػتمـو  اضتداا  داود عبـد -
ات الدديبرافيــةتع   تبــري 

مجنةةة اتحةةاد الجامعةةات ىيئــة التــدر س جبامعــة العلــوق والتكنولوجيــا وع اتــو بــبع  اظت
 .06- 0(ع  22عم انع ) –األمانة العامة احتاد اصتامعات العربية  العرب ةا

الراةةا الةةفي لد لةةدم معنِّةةد الِّرقنةةة ال  ا ف  ةةة دةةد (ع 2..6عا ــا مــد ن فــروانع )الشــرارو  عبــد ال -
ر ـالة ماجسـتري مقدمـة إىل كليـة  الِّدارس الحكفم ة بِّحادظة القر ةات دةد الِِّّنكةة العرب ةة ال ةعفد ةا

 الدرا ات العليا ن اصتامعة األردنية.  

(ع تالراــا عــن 2..6بدر ــة مبــار ع )صــادة  حيــة ػتمــدع والــدرو ل  أنيســة عبــد اهللع والعمــارو   -
مجنةة العنةفا العمه وع اتو بالراا عن ااتيال لدت مد رو ومد رات مـدارس التعلـيمب العـاق بدولـة اطـرتع 

 ..1 -64(ع 2كلية الرتبية جبامعة اطرع )  التربف ةا

ن  ( حا ران ) ونيو(ع  تالراـا الـويي ا لـدت معلمـات ر ـان األم ـال1..6صواضتة  ػتمد أزتدع ) -
اتت   تبــري 

( 6)2جامعــة البحـــر نع  -ع كليــة الرتبيــةمجنةةة العنةةفا التربف ةةةة عالنل ةة ةاألردن ن اــوء بعــ  اظت
6.4- 62.. 

 دد  التنظ ِّد ععالقتو بالراا الفي لددراسة تحن ن ة لنِّنا  (ع 2..6رشتا  ػتمد حسنع ) -
 ع اء لدنيا الطباعة والنشرـلوفدار اع اإل كندر ة  6ع  ةةربف ةد دد اإلدارة التةنفك التنظ ِّةال 

    24 – 6.1. 

(  وليــــو عدتــــوزع ت الراــــا عــــن العمــــه لــــدت معلمــــا ومعلمــــات ...6موالبــــة  ػتمــــد عبــــد الــــرزتنع ) -
 .31-04( 63)4ع جامعة اطرع مجنة مرخ  البحفث التربف ةاضتا وب ن اظتدارس األردنية اضتكوميةت 

(ع تالراا الويي ا لدت معلمـا اظترحلـة ال انو ـة 0..6الطعاين  حسنع والكسا بة  عبد الوىابع ) -
الِّجنة األرد  ة دد فيو )درا ة مقارنة(تع  ةن اظتدارس اضتكومية واطتاصة ن ػتافنية العاصمة والعوامه اظت،ث ر 

 ...6-634( 6)6األردنع  -عجامعة الريمو ع  اربد العنفا التربف ة

ال ةنفك التنظ ِّةد دةد إدارة الِّؤس ةات (ع 0..6ع )فلية  فاروة عبدهع وعبد اعيد  السيد ػتمد -
 ع عمان  دار اظتسرية للنشر والتوز ع والطباعة.6ع  التعن ِّ ة

ال نفك الق ادس لنرؤسةاء ععالقتةو بدادع ةة ان جةاز عالراةا (ع 0..6الوادو  أمه علا عيس ع ) -
ع ر الة ماجستري غري منشورة حر مالفي لد لدم معنِّد الترب ة الر اا ة دد الِّرقنة ال  ا ف  ة بِِّّنكة الب

 مقدمة إىل كلية الرتبية جبامعة البحر ن.



 د.محمود أبو فارس –د.عمر الخرابشة ........….. الفروق في الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات في المدارس 
 
 

 

 

11 

(ع تدرا ــــة حتليليــــة للراــــا اظتهــــا لــــدت معلمــــا 6441اليمــــاين   ــــعيد أزتــــدع وبواحــــو   خالــــد ) -
ـــة البحـــر نتع  ع عمـــادة البحـــث دراسةةةات/ العنةةةفا التربف ةةةةومعلمـــات التعلـــيمب العـــاق ن مهنـــة التـــدر س بدول

 .632 -614( ىذارع 6)62عة األردنيةع العلماع اصتام
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 استبا ة الراا الفي لد
 اهلل الرزتن الرحيمب بسمب

                                            علمباظت أخا                                               ة علماظت أخيت
 وبعد ع ميبة حتية

ػتمد اطترابشة من جامعـة البلقـاء التطبيقيـة واأل ـتاذ ػتمـود عـودة أبـو فـارس   قوق الباح ان الدكتور عمر
إىل درجة الراا الويي ا لدت اظتعلم  واظتعلمات ن اظتدارس لتعر  ا إىل هتد من اصتامعة األردنية بدرا ة 

 نإلجابــة عــل واــتكمبع لــ،ا نرجــو التكــرق بتايــيص جــاء مــن ال انو ــة اضتكوميــة ن ػتافنيــة البلقــاء ن األردن 
سـتادق عامه بسـر ةة تامـة ولـن ترتيـع البيانـات واظتعلومـات الـيت تقـدموما  ـتأن  فقرات ى،ه اا تبانةع علما  

 .األغران البحث العلمإا 
 لكمب حسن تعاونكمب شاكر ن

 «2/1/1221خت الموافقة على نشره بتاريصدر و  00/0/0222ريخ حث إلى المجلة بتاوصل هذا الب»
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