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 التربية الرياضـية يف     دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي          
. وأثر متغريي اجلنس واخلربة التدريسية يف درجة الرضا الوظيفي لـديهم          , حمافظيت عجلون وجرش  

  .معلماً ومعلمة بالطريقة املتيسرة) ١٢٠(ولتحقيق هدف الدراسة مت اختيار 
 ,فقرة) ٣٨(حيث تكون املقياس من     , كما مت تطبيق مقياس الرضا الوظيفي على عينة الدراسة        

والعالقـة مـع    , واإلشراف التربوي , واإلدارة املباشرة , طبيعة العمل : موزعة على ااالت اآلتية   
  .والراتب, الزمالء

كشفت نتائج الدراسة عن أن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضـية متوسـطة               
واإلشـراف  , شـرة واإلدارة املبا , طبيعة العمـل  : باملقياس الكلي وبأربعة جماالت للمقياس وهي     

ومل تظهر  , يف حني كانت درجة الرضا الوظيفي مبجال الراتب كبرية        , والعالقة مع الزمالء  , التربوي
يف درجة الرضا الوظيفي تعزى إىل متغريي       ) ٠,٠٥= α(نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية       

إحـصائية  اللـة   يف حـني ظهـرت فـروق ذات د        . اجلنس واخلربة التدريسية أو للتفاعل بينهما     
)α=وظهـرت  , ولصاحل املعلمات , يف جمال العالقة مع الزمالء تعزى إىل أثر متغري اجلنس         ) ٠,٠٥

 مـتغري اخلـربة     إىليف جمال اإلشراف التربوي تعـزى       ) ٠,٠٥= α(فروق ذات داللة إحصائية     
لدراسة من  ويف ضوء ما توصلت إليه ا     . التدريسية ولصاحل املعلمني واملعلمات األقل خربة تدريسية      

  .نتائج قدم الباحثان جمموعة من املقترحات
  
 
  .، األردنكلية عجلون اجلامعية* 

  . ة، األردنكلية إربد اجلامعي** 
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א −١ א :א
إن جناح كل مؤسسة يتطلب أن ميتلك العاملون ا دوافع وحوافز إجيابية، هذه الدوافع اليت تعمـل                 

كما أن احلوافز والدوافع اإلجيابية     . يف املؤسسة حنو حتقيق املؤسسة ألهدافها     على حتريك سلوك العاملني     
لدى العاملني باملؤسسة تعد من أعظم احملركات لسلوك هؤالء العاملني للرقي باملؤسسة، ورفع كفـاءة               
إنتاجيتها، فاملؤسسة الناجحة هي اليت حتسن استغالل هذه الدوافع وتوجيهها ملا فيه مصلحة املؤسـسة               

  .وأفرادها
 حنو العمل، كما اهتمت     مئقهااهتمت اإلدارة احلديثة بأساليب حتفيز العاملني وإثارة دافعيتهم وطر        

بتنمية مشاعر الوالء واالنتماء عند العاملني للمؤسسة؛ لذلك عملت اإلدارات احلديثة على توفري مجيع              
 يعد من أهم العوامـل املـؤثرة يف         املتطلبات لتحقيق االستقرار النفسي والوظيفي لدى العاملني، الذي       

كما أكدت الدراسات احلديثة أن املـوظفني       ). ٢٠٠٣عبد اخلالق،   (دافعية املوظف للعمل واإلنتاجية     
األكثر استقراراً نفسياً ووظيفياً هم أكثر قدرة على تقدمي نتائج أفضل يف عملهم، إذ يعـد االسـتقرار                  

  ).٢٠٠٣عليان، (لرضا الوظيفي لدى العامل الوظيفي والنفسي من أهم العوامل اليت حتقق ا
إن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسة يسهم يف مدى التزام العـاملني مبؤسـسام                

أما على صعيد الفرد العامـل، فـإن        . ووفائهم لتعهدام وارتباطهم بعملهم، هذا على صعيد املؤسسة       
ة والنفسية مما يدفعه إىل مزيد من اإلجناز والعطـاء          الرضا الوظيفي يسهم بتحسني صحة العامل اجلسمي      

Gherrington, 1999)(.  
ويرى الباحثان أن التوتر واملتاعب النفسية واجلسمية لدى العامل تؤدي إىل أحداث حالة من عـدم        

املـردود املـادي    : الرضا الوظيفي لدية، وقد تعود هذه املتاعب والتوترات إىل مجلة من األسباب منها            
  .  للوظيفة، وساعات العمل الطويلة، واملكانة االجتماعية للوظيفة وغريهااملتدين

باهتمام كثري من الباحثني والدارسني، عرفوا  (Gob satisfaction)حظي مفهوم الرضا الوظيفي 
الرضا الوظيفي بأنه جمموعة املشاعر الوجدانية اليت يشعر ا الفرد حنو العمل الذي يشغله حالياً، وهذه                

  ).٢٠٠٤نشوان ونشوان، (شاعر قد تكون سلبية، وقد تكون إجيابية امل
الداللة لسعادة اإلنسان واستقراره يف عمله، وما حيققه هذا العمل          "وعرف لوك الرضا الوظيفي بأنه      

" من وفاء وإشباع حلاجاتـه، وهـي حاجـات تتبـاين نوعـاً وكمـاً مـن إنـسان إىل آخـر                     
Lock,1999,p112)(.  
التعبري عن املوقف الذي يتخـذه  " بأنه  (Hoy& Miskel, 1998,p56)ل ويعرفه هوي وميسك

  ".الفرد  جتاه عمله بصورة تعكس نظرته وتقييمه لعنصر أو أكثر من عناصر العمل
درجة حتقيق الـشخص  "، فقد عرف الرضا الوظيفي بأنه (Calhoun, 2005, p68)أما كاهلون 

  .ة والتقدير أثناء الوظيفة أو نتيجة هلاللحاجات املهمة كالصحة واألمن والغذاء واحملب
   أن الرضا الوظيفي يشري إىل احللة الناجتة عن تقييم الفرد للطريقة اليت (Dawis,2001)ويرى داوز 
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  .يشبع فيها حاجاته وقيمه
أما الرضا الوظيفي يف التربية، فقد عرفه كلٌّ من هوي وميسكل بأنه التوجه احلاضر واملاضي حلالـة     

  .(Hoy & Miskel, 1998,p31)" مه كنتائج لتقييم املريب لدوره يف العملاحلب أو عد
 إىل أن الرضا الوظيفي لـدى  )(atow – factor theoryأشارت نظرية العاملني للرضا الوظيفي 

جمموعة العوامل الداخلية اليت تتمثـل بالتقـدير، واملـسؤولية،          : العمل يتحدد بنوعني من العوامل مها     
عة العوامل اخلارجية اليت تتمثل بالعالقات اإلنسانية، واإلشراف، والراتب، وسياسـة           واإلجناز، وجممو 

، فإن العوامل املؤدية للرضا الوظيفي تـرتبط بنمـو الـذات            )هربرغ(واعتماداً على نظرية    . املؤسسة
وحتقيقها، يف حـني تـرتبط العوامـل املؤديـة إىل عـدم الرضـا باملظـاهر الـسلبية للوظيفـة                     

(Harzberg,1998).  
اموعـة األوىل   : فقد حدد الرضا الوظيفي مبجموعتني من العوامل مهـا        ) ٢٠٠١(أما ميغاريوس   

عوامل بيئـة الوظيفـة     : واموعة الثانية . عوامل قوى الوظيفة، وتشمل العمل ذاته، والتقدم، والنمو       
  .تشمل إدارة املؤسسة، واإلشراف، وظروف العمل، واملركز الوظيفي

فس الصناعي أو اإلنتاجية أن اإلنتاجية ليست حمل النجاح الـوظيفي؛ وذلـك ألن              ويرى علماء الن  
العنصر البشري من أهم العناصر املؤثرة يف إنتاجية العامل، وهو العنصر الوحيد الذي ال يتغاضى عنـه                 

  ).٢٠٠٢املشعان، (بسهولة، كما أنه يستغرق وقتاً طويالً يف إعداده ونشأته 
 اجتماعية وجدت لتحقيق أهداف معينة إلشباع بعـض احلاجـات يف            وما دامت املدرسة منظمة   

لذلك فقد  . اتمع، فإا تقوم بتحقيق تلك األهداف من خالل جمموعة من املعلمني الذين يعملون ا             
يتعرض هؤالء املعلمون إىل جمموعة من الضغوطات اليت تعوق عملهم، وبالتايل تفشل املدرسة يف حتقيق               

ومن هنا جيب على النظام التربوي أن يساعد املدرسة يف حتقيـق حـدة              ). ٢٠٠٩،  عووادة(أهدافها  
الضغوطات النفسية والوظيفية اليت يتعرض هلا املعلمون؛ من أجل حتقيق درجة إجيابيـة مـن الرضـا                 

  .الوظيفي
ويعد الرضا عن العمل عند املعلمني أحد املقومات األساسية للعملية التربوية حيث تـؤثر درجـة                

ا الوظيفي عند املعلمني يف مستوى دافعيتهم، األمر الذي يؤثر يف اجتاهام حنو املـتعلمني، وحنـو        الرض
عملية التعليم، كما يعد الرضا الوظيفي مسألة مهمة للمعلم وتمعه، حيث يعد عـامالً مهمـاً مـن                  

جمتمعـه   زمالئـه وطلبتـه و     العوامل املؤثرة يف زيادة كفاءته يف عملـه، وقيامـه بواجباتـه حنـو             
  ).١٩٩٤عليمات،(

ويف ضوء ما تشهده العملية التربوية من توترات داخلية وخارجية، فإن الرضا املهين للمعلم أصـبح                
حمط اهتمام الدارسني والباحثني، وذلك ألن مهنة التعليم مهنة شاقة هلا متطلباا، وأن جنـاح العمليـة               

عليه، فإن بعض املؤسسات التعليمية لن تـستطيع أن         التربوية أو فشلها منوطٌ بأداء املعلم بدوره فيها، و        
تقدم للمجتمع خمرجات متكاملة تغطي حاجاته إال إذا كان املعلمون يعيشون أجواء االستقرار النفسي              

  ).١٩٩٧طوقان، (واملشبع حلاجام، وقادرين على إحداث التوازن يف الصراعات اليت يتعرضون هلا 
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ونات اليت تسهل التكوين املهين املالئم، الذي يستطيع املعلم مبوجبه          وتستدعي مهنة التعليم توفري املك    
أداء وظيفته، فضالً عن الشعور باالستقرار النفسي الذي جيعله قادراً على اإلحساس بكيانه وإشـباع               
حاجاته، وتسرع اجتاهاته وميوله، وقادراً على أداء دوره التربوي يف أجواء من الرضا واملعنوية العالية،               

  ).٢٠٠١مغاريوس، (لتالؤم والتفاعل مع البيئة احمليطة به وا
ويتحدد رضا املعلم يف عمله مبدى شعوره باحترام احمليطني به يف حقل العملية التربويـة، والـذي                 

وأشـارت الدراسـات    ). ١٩٨٣العديلي،  (يشمل الزمالء والرؤساء والطلبة واتمع وحميط املدرسة        
إىل حتديد جمموعة من العوامـل الـيت        ). (jiang، و ٢٠٠٥،  ١٩٨٣، عبد اخلالق،    ١٩٩١شكري،  (

ظروف العمل، والرغبة يف ممارسة مهنـة التعلـيم،         : تسهم يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى املعلم وهي       
والتعاون مع الزمالء، ومستوى دافعية املعلمني، والعالقة مع اإلدارة املدرسية، ومدى التكيف مع اتمع            

  .احمليط باملدرسة
إىل أن الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا املعلمون . (Mcklellan, 2003)ما أشارت الدراسات ك

، وغموض الدور الذي يقومون به وصراعه، ومتطلبات العمل اجلديدة وغري املألوفة، تعمل على حتقيق               
درسـة  درجة متدنية من الرضا لدى املعلم، مما ينعكس سلبياً على إنتاجيتهم، وحيول دون حتقيـق امل               

  .للنتاجات التربوية املرغوب فيها
لكل ما سبق يرى الباحثان أن النظام التربوي جيب أن يعطي اهتماما للمعلم بشكل عام ولرضـاه                 
الوظيفي بشكل خاص، وذلك ألن الرضا الوظيفي من أهم مقومات جناح املعلم ورفع قدراته التدريسية               

  .بةنعكس اجيابياً على تعلم الطلواإلنتاجية وهذا ي
א−٢ :א

تعد مهنة التعليم يف الوقت احلاضر من املهن الشاقة، اليت تتطلب من املعلم بذل مزيد مـن اجلهـد                   
لتحقيق متطلبات تلك املهنة، لذلك زادت أعباء املعلم الوظيفية ليفي املعلم بتلك املتطلبات، كمـا أن                

اختلفت يف الوقت احلاضر، عما كانت عليه سابقاً، فلم يعـد           النظرة االجتماعية ملكانة املعلم الوظيفية      
ملهنة التعليم مكانة اجتماعية قياساً باملهن األخرى، وخاصة املهن ذات املردود املادي العايل، كمـا أن                
املؤسسات اليت تتوىل إعداد املعلم وتدربيه ال متتلك املقومات واإلمكانيات الكافية واملناسبة، واليت من              

متكني املعلم من االستجابة ملتطلبات املهنة واالرتقاء ا إىل مستوى املهن األخرى، مما انعكـس               شأا  
  .سلبياً على درجة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف حقل التعليم وخاصة املعلمني

وتعمل اإلدارات التربوية بتركيز جهدها على تنمية املتعلم يف اجلانب املعريف فقط علـى حـساب                
ني الوجداين واجلسمي، بالرغم من أمهية هذين اجلانبني يف بناء شخصية املتعلم املتكاملة واملتزنـة،               اجلانب

وانعكس هذا االهتمام املتدين يف هذين اجلانبني على القائمني بتنميتها عند املتعلمني، ومها معلمي التربية               
عامة، واملدرسة خاصة، بـدور معلـم       الفنية ومعلمي التربية الرياضية، إذ ال تقتنع املؤسسات التربوية          

التربية الرياضية فيها، مما ينعكس سلبياً على إمكانية التعاون مع هؤالء املعلمني للقيام بدورهم داخـل                
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هذا فضالً عن أن املدرسة ال تعمل على توفري اإلمكانيات الالزمة اليت متكن معلـم           . املدرسة وخارجها 
دافه، مما ينعكس سلبياً على أداء هؤالء املعلمني، وعلى درجـة           التربية الرياضية من حتقيق طموحه وأه     

  .الرضا الوظيفي لديهم
لذلك ستحاول الدراسة احلالية الكشف عن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضـية،              
وبيان أثر متغريي اجلنس واخلربة التدريسية يف درجة الرضا الوظيفي لـديهم، وبالتحديـد سـتحاول                

  :ة اإلجابة عن األسئلة التاليةالدراس
  ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية يف حمافظيت عجلون وجرش؟ -١-٢
يف درجة الرضا    ) ٠,٠٥ = α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -٢-٢

نس واخلربة التدريسية والتفاعل    الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ومعلماا تعزى إىل أثر متغريي اجل          
  بينهما؟ 
א−٣  :א

دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي التربيـة الرياضـية يف                
حمافظيت عجلون وجرش يف اململكة األردنية اهلامشية، وكذلك التعرف إىل مدى اختالف درجة الرضـا               

  . بعاً إىل متغريي اجلنس واخلربة التدريسية والتفاعل بينهما املعلمني تءالوظيفي لدى هؤال
א−٤ :א

تعد مهنة التعليم من أكثر املهن أمهية ألا تعمل على تنشئة األفراد املتعلمني وإعدادهم لبناء اتمع                
ليه إعطـاء   ولكي حيقق اتمع أهدافه وطموحاته جيب ع      . السليم، القادر على حتقيق أهدافه وطموحاته     

أمهية خاصة للعملية التربوية جبميع عناصرها وخاصة املعلم، الذي يعد الركيـزة األساسـية يف تلـك                 
وال يستطيع املعلم القيـام     . العملية، وتقع على عاتقه مسؤولية حتقيق النتاجات التعليمية املرغوب فيها         

  .ديه مستوى عاٍل من الرضا الوظيفيبدوره يف حتقيق تلك النتاجات التعليمية اإلجيابية إال إذا كان ل
لذلك ستعمل الدراسة احلالية على الكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لـدى معلمـي التربيـة                
الرياضية، مما يساعد القائمني على العملية التربوية من إداريني وخمططني تربويني من وضـع الـربامج                

عملية التربوية عامة، وبظروف املعلم خاصـة،       واحللول واختاذ القرارات الكفيلة بالنهوض واالرتقاء بال      
وذلك دف حتقيق درجة مقبولة من الرضا الوظيفي لدى املعلم، مما ينعكس إجيابيـاً علـى عطائـه                  

  .واهتماماته لتحقيق أعلى مستويات النجاح واإلجناز عند املتعلمني
א−٥ א א :א
א -١-٥   اعر اإلجيابية والسلبية اليت تعرب مدى عن رضا معلمي التربية جمموعة املش :א

  ويف الدراسة احلالية، فإن الرضا الوظيفي يتمثل مبقدار الدرجة . الرياضية عن عملهم الذي يقومون به
  .اليت حيصل عليها معلمو التربية الرياضية مبقياس الرضا الوظيفي املستخدم يف الدراسة احلالية
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 ١٦

  .الجتماعي ملعلمي التربية الرياضية يف حمافظيت عجلون وجرشالنوع ا :א -٢-٥

א -٣-٥ سنوات العمل اليت قضاها معلمو التربية الرياضية أثناء ممارسـتهم           :א
 .عملهم
א−٦  :א

  :للدراسة احلالية حدود منها
 يف اململكـة    اقتصارها على عينة من معلمي التربية الرياضية يف حمافظيت عجلون وجـرش            -١-٦

األردنية اهلامشية، لذلك من الصعوبة تعميم نتائجها إال على جمتمع الدراسة، أو اتمعات اليت تتشابه مع             
  .جمتمعها
مت تطبيق أداة الدراسة على عينتها يف الفصل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي                  -٢ -٦
  .، وهذا حمدد زماين للدراسة٢٠٠٩/٢٠١٠
א−٧ א  :א

حفل مفهوم الرضا الوظيفي للمعلم بالدراسة والبحث من قبل التربويني، ولقد متكن الباحثان مـن               
  :خالل الرجوع إىل مصادر تلك الدراسات الوصول إىل جمموعة من تلك الدراسات منها

دراسته اليت دف إىل معرفة أهم مصادر الضغوط النفسية اليت           :(farber,1991)أجرى فاربر    -
معلماً ) ٣٦٥(ضا الوظيفي لدى جمموعة من املعلمني األمريكيني، وتكونت عينة الدراسة من            تعوق الر 
وأشارت نتائج الدراسة إىل جمموعة من الضغوط النفسية اليت تعرب عن مستوى متدٍن من الرضا              . ومعلمة

ـ            : الوظيفي وهي    . شكلالعبء التدريسي للمعلم، وتدين نظرة املعلم املهنية، وسـلوك التالميـذ امل
وأشارت نتائج الدراسة إىل أن الضغوط النفسية لدى املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة التدريسية الطويلة              

وفسر الباحث ذلك   . أقل من الضغوط النفسية لدى املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة التدريسية القصرية          
ن مستوى الرضا الـوظيفي      بأن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات األكثر خربة أفضل م          

  .لدى املعلمني واملعلمات األقل خربة
فتهدف إىل حتديد العوامل األكثر حتقيقاً للرضا الـوظيفي   : (young,2000)أما دراسة يونج  -

معلماً، مت اختيارهم من املدارس االبتدائية يف واليـة         ) ١٥٥(لدى املعلمني، وتكونت عينة الدراسة من       
: تائج الدراسة أن أهم العوامل املتنبئة بدرجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني هـي            أظهرت ن . كاليفورنيا

  .الراتب الذي يتقاضاه املعلم، ونظام الترقية للمعلم، ووالء املعلم ملهنة التدريس
 دف إىل تقيـيم  ة دراس:(wang, lan & lig, 2001)كما أجرى كلٌّ من وانج والن وليج  -

تر الوظيفي الذي يالزم املعلمني واملعلمات مقارنة مبستوى التوتر النفسي          مستوى الضغط النفسي والتو   
ولتحقيق هدف الدراسـة قـام      . والوظيفي لدى جمموعة من املوظفني يف قطاعات أخرى غري التعليم         

موظفاً يعملـون يف قطاعـات      ) ٣١٩(معلماً ومعلمة، وكذلك مت اختيار      ) ١٤٦٠(الباحثون باختيار   
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 ١٧

توصلت الدراسة إىل فروٍق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوتر النفسي والوظيفي            . أخرى غري التعليم  
كمـا كـشفت    . لصاحل جمموعة املعلمني واملعلمات مقارنة مبجموعة املوظفني من القطاعات األخرى         

نتائج الدراسة عن أن التوتر النفسي والوظيفي خيتلف باختالف جنس املعلم، ولـصاحل املعلمـات، إذ                
  .علمات توتراً نفسياً ووظيفياً أكثر من املعلمنيتعاين امل

 فتهدف إىل التعرف إىل درجة الرضا الوظيفي ملعلمي مـدارس           :)٢٠٠٣(أما دراسة شديفات     -
البادية الشمالية يف األردن ومعلماا وعالقتها مبتغريات اجلنس، واملؤهل العملي، واخلـربة التدريـسية              

وتوصـلت  . اً ومعلمة، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية      معلم) ٣٣٣(تكونت عينة الدراسة من     
اجلـنس، واملؤهـل    : الدراسة إىل أن درجة الرضا الوظيفي لعينة املعلمني واملعلمات تعزى إىل متغريات           

  . العلمي، واخلربة التدريسية
مـل   إىل الكشف عن طبيعة العالقة ما بني ضغط الع         :(landers,2003)ودف دراسة الندرز     -

والرضا الوظيفي لدى مدريب معلمي التعليم املهين والصناعي يف والية تنسي، وتكونت عينة الدراسـة               
وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الرضا الوظيفي املتدين لدى املتدربني يرجـع إىل              . مدرباً)١٣٣(من  

ط العمـل والرضـا     وأظهرت نتائج الدراسة عالقة ارتباطيه ما بني ضـغ        . انعدام الدعم املؤسسي هلم   
  .الوظيفي عند جمموعة املدربني

معرفة أهم العوامل املؤثرة والفاعلـة يف       إىل   دراسته اليت دف     :(jiang,2005)أجرى جيانق    -
معلماً، مت اختيارهم من    ) ٣١٧(تكونت عينة الدراسة من     . الرضا الوظيفي لدى معلمي الطفولة املبكرة     

وخلصت الدراسة إىل أن املناخ التنظيمي ومشاركة       .  الصينية )شاجنهاي(روضة أطفال يف مدينة     ) ٢١(
املعلمني يف بناء وإصالح املناهج كانت من أهم العوامل املباشرة يف حتقيق درجة عاليـة مـن الرضـا                   

  .الوظيفي لديهم وإصالحها، وختفف من مستوى االحتراق النفسي عندهم
ف إىل الكشف عن العالقة ما بني       فتهد  :(sudheeshkumar,2006)أما دراسة سودشكومار     -

ولتحقيـق  . ضغط العمل ومستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من معلمي املدارس األساسية ومعلماـا            
معلم ومعلمة من معلمي املدارس األساسية ومعلماا يف واليـة          ) ٥٠٠(هدف الدراسة اختار الباحث     

بة بني ضغط العمل والرضا الـوظيفي لـدى         وتوصلت الدراسة إىل عالقٍة ارتباطيه سال     . كريال اهلندية 
املعلمني واملعلمات، كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمات أفـضل               

  .من مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمني
 دراستها اليت دف إىل حتديد درجة الرضا الوظيفي لدى عينة مـن             :)٢٠٠٩(أجرت عوواده    -

) ١٦٤( الثالثة األوىل يف مدينة الناصرة يف فلسطني، وتكونت عينة الدراسـة مـن               معلمات الصفوف 
وتوصلت الدراسة إىل أن درجة الرضا الوظيفي لدى        . معلمة، مت اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة     

املعلمات كانت عالية أي أن املعلمات ميتلكن درجة كبرية من الرضا الوظيفي، كما مل تظهـر نتـائج                 
  دراسة فروقاً دالة إحصائياً يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمات تعزى إىل متغريي اخلربة التدريسية ال
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  .واحلالة االجتماعية
 دراسته اليت دف إىل معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى عينـة مـن              :)٢٠٠٩(أجرى العرتي    -

معلمة، تعمل يف   ) ٦١(الدراسة من   معلمات رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية، تكونت عينة          
أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة الرضا الـوظيفي         . رياض األطفال مت اختيارهن بالطريقة القصدية     

لدى املعلمات كانت عالية، كما أشارت إىل  فروٍق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الـوظيفي                 
ة ولصاحل املعلمات ذوات اخلربة التدريسية الطويلة،       الراتب يعزى إىل متغري اخلربة التدريسي     ) بعد(مبجال  

  .مقارنة باملعلمات ذوات اخلربة التدريسية القصرية
يالحظ من العرض السابق للدراسات، أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات، كـان              

فات، شـدي (، يف حني أشارت دراسة      )٢٠٠٩، العرتي،   ٢٠٠٩عوواده،  (يف بعض الدراسات عالياً     
العبء التدريـسي   : إىل أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلم يتأثر بعوامل رئيسة من أمهها           ) ٢٠٠٣

  .للمعلم، وسلوك التالميذ املشكل، والراتب الذي يتقاضاه املعلم، ووالء املعلم ملهنة التدريس
نتائج الدراسات  أما فيما يتعلق بأثر متغري اجلنس يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلم، فقد جاءت               

 إىل أن املعلمات أكثر توتراً نفسياً ووظيفياً (wang, lan& lig,2001)السابقة متناقضة، إذ أشارت 
، إذ أشارت نتـائج     ) (sudheeshkumar,2006من املعلمني، وهذا خمالف ملا توصلت إليه دراسة         

كما أشـارت   . ى املعلمني الدراسة إىل أن الرضا الوظيفي لدى املعلمات أفضل من الرضا الوظيفي لد           
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي           ) ٢٠٠٣شديفات،  (نتائج دراسة   

  .لدى عينة الدراسة تعزى إىل جنس املعلم
أما فيما يتعلق بأثر متغري اخلربة التدريسية يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات، فلـم                

فروقاً دالة يف درجة الرضـا الـوظيفي        ) ٢٠٠٩، عوواده،   ٢٠٠٣شديفات،  (ات  تظهر نتائج الدراس  
 أن الرضا الوظيفي    (farber,1991)تعزى إىل سنوات اخلربة التدريسية، يف حني أظهرت نتائج دراسة           

لدى املعلمني ذوي اخلربة الطويلة أفضل من الرضا الوظيفي لدى املعلمـني ذوي اخلـربة التدريـسية                 
  .القصرية
 الباحثان أن التناقض يف نتائج الدراسات السابقة رمبا يعـود سـببه إىل اخـتالف عينـات                  ويرى

الدراسات السابقة، إذ إن هناك دراسات تناولت الرضا الوظيفي لدى معلمـات ريـاض األطفـال                
ودراسات تناولت الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلـة         . ومعلمات املرحلة االبتدائية الدنيا   

ية، مع أن هذه املرحلة يقوم بتدريسها معلمون من ختصصات خمتلفة، وملباحث خمتلفة، وبالتايل قد               الثانو
من هنا  . تتباين درجة الرضا الوظيفي لدى املعلم تبعاً الختالف ختصصه أو املرحلة اليت يقوم بتدريسها             

يـة الرياضـية،    جاءت الدراسة احلالية للكشف عن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الترب           
وذلك لضبط العوامل اليت ميكن أن يكون هلا تأثري واضح يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلم وهـي                  

  ختصصه، وستحاول الدراسة احلالية الكشف عن مدى تباين درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني تبعاً 
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 ١٩

  .إىل متغريي اجلنس واخلربة التدريسية
א−٨ :א

  :ئلة الدراسة الفرضيات اآلتيةانبثق عن أس
א−١−٨   .ميتلك معلمو التربية الرياضية درجة متوسطة من الرضا الوظيفي :א

א−٢−٨ يف درجة الرضـا  ) ٠,٠٥ = α(إحصائية  ليس هناك فروق ذات داللة   :א
  .الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل اجلنس

א−٣−٨ يف درجة الرضـا    ) ٠,٠٥= α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية       :א
  .الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل اخلربة التدريسية

א−٤−٨ א يف درجة الرضا   ) ٠,٠٥ = α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية       :א
  . بني اجلنس واخلربة التدريسيةالوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل التفاعل ما

א−٩ א א :א
א−١−٩ :א

تعد الدراسة احلالية من    . استخدم الباحثان املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق هدفها         
  .   ألثرالدراسات االسترجاعية اليت تكشف عن أثر املتغري املستقل يف املتغري التابع بعد أن حصل هذا ا

א−٢−٩ :א
تكون جمتمع الدراسة من معلمي التربية الرياضية ومعلماا يف مجيع مدارس حمافظيت عجلون وجرش              

وقـد بلـغ    . ٢٠٠٩/٢٠١٠يف اململكة األردنية اهلامشية، الذين يعملون مبدارسها يف العام الدراسـي            
) ١١٢(معلماً ومعلمـة، منـهم      ) ٢٠٥( هلا   يم التابعني عددهم وفقاً لسجالت مديريات التربية والتعل     

  .معلمة) ٩٣(معلماً، و
א−٣−٩ :א

من جمتمع الدراسة، منـهم     ) ٪٥٩(معلماً ومعلمة، أي ما نسبته      ) ١٢٠(تكونت عينة الدراسة من     
 العـشوائية البـسيطة،ويتبني مـن       فقد قام الباحثان باختيارهم بالطريقة    . معلمة) ٥٦(معلماً و   ) ٦٤(
  .توزيع أفراد الدراسة وفق متغريي اجلنس، واخلربة التدريسية) ١(ول رقم جلدا

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغريي اجلنس واخلربة التدريسية )١(اجلدول رقم 
 النسبة املئوية العدد اخلربة التدريسية اجلنس

 ٪١٦ ١٩  سنوات٥أقل من 
 ٪٢٥ ٣٠  سنوات١٠ اقل من - سنوات٥من 
 ٪١٣ ١٥  سنوات فأكثر١٠

 ذكور

 ٪٥٣ ٦٤ اموع
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 ٢٠

 ٪١٤ ١٧  سنوات٥أقل من 
 ٪١٩ ٢٣  سنوات١٠ اقل من - سنوات٥من 
 ٪١٣ ١٦  سنوات فأكثر١٠

 إناث

 ٪٤٧ ٥٦ اموع
 ٪٣٠ ٣٦  سنوات٥أقل من 

 ٪٤٤ ٥٣  سنوات١٠ أقل من -٥من 
 ٪٢٦ ٣١  سنوات فأكثر١٠

 اموع

 ٪١٠٠ ١٢٠ اموع

א−٤−٩ א :א
لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بالرجوع إىل األدب السابق واملقاييس املستخدمة يف الدراسات             

ووجد الباحثان أن مقياس الـشديفات  ) ٢٠٠٦؛ الدرة،  ٢٠٠٣؛ الشديفات،   ١٩٩٤مشوط،  (السابقة  
ستخدامه لقياس متغري   هو أكثر املقاييس مالءمة ألغراض الدراسة احلالية، مما دفع الباحثني ال          ) ٢٠٠٣(

  .الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة
اجلـزء األول اخلـاص بالبيانـات       : من جزأين مها  ) مقياس الرضا الوظيفي  (تكون مقياس الدراسة    

الشخصية عند املستجيبني دف حتديد مستويات املتغريات املستقلة، واجلزء الثاين فقرات املقياس البالغة             
  :سة جماالت للرضا الوظيفي على النحو اآليتفقرة، موزعة على مخ) ٣٨(

  ).٧-١(طبيعة العمل وتتبعه الفقرات : اال األول
  ).١٥-٨(اإلدارة املباشرة وتتبعه الفقرات : اال الثاين
  ).٢٣-١٦(اإلشراف التربوي وتتبعه الفقرات : اال الثالث
  ).٣١-٢٤( العالقة بالزمالء وتتبعه الفقرات :اال الرابع
  ).٣٨-٣٢( الراتب الذي يتقاضاه املعلم وتتبعه الفقرات :اال اخلامس

، التدريج اخلماسـي التـايل      )٢٠٠٣(واعتمد الشديفات   . علماً بأن مجيع فقرات املقياس موجبة     
قليلة جداً، قليلة، متوسطة، كبرية، كبرية جداً، وذلك دف حتديد درجة           : لإلجابة عن فقرات املقياس   

   .لدى املعلمني واملعلماتالرضا الوظيفي 
א−٥−٩ :א

بعرض املقياس على مخسة عشر حمكمـاً مـن         ) ٢٠٠٣(للتحقق من صدق املقياس قام الشديفات       
) علم النفس التربوي، والقياس والتقومي، واملناهج، واإلدارة التربويـة (املختصني يف جمال العلوم التربوية    

امعات األردنية، وطلب إليهم إبداء رأيهم يف املقياس مـن          من ذوي اخلربة واالختصاص من أساتذة اجل      
حيث انتماء الفقرات االا، وانتماء ااالت للرضا الوظيفي، ومدى وضوح الفقرات، وإجـراء أي              

يف بعض الفقرات بناًء علـى آراء األسـاتذة         ) ٢٠٠٣(وقد عدلّ الشديفات  . تعديالت يروا مناسبة  
  .احملكمني
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على عشرة مـن    ) ٣٨(املقياس قام الباحثان يف الدراسة احلالية بعرض املقياس         وللتحقق من صدق    
ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال العلوم التربوية من أساتذة جامعة الريموك والبلقاء التطبيقية، وطلـب    
 إليهم إبداء رأيهم يف فقرات املقياس من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات، ومدى انتماء الفقرة              

  :من احملكمني ما يلي) ٪٨٠(اهلا، ومن أبرز التعديالت اليت أمجع عليها 
عدالة مدير املدرسة يف تقييم أداء املعلمني، أصـبحت         (وهي  ) ١١(تعديل الفقرة رقم     -١-٥-٩

  ).موضوعية مدير املدرسة يف تقييم أداء املعلمني(
أصـبحت  )  مع زمالء العمل   الفرصة لتنمية عالقات ودية   (وهي   ) ٢٨(والفقرة رقم    -٢-٥-٩

  ).الفرصة متاحة لتنمية عالقات ودية بني زمالء العمل(
، )التواصل مع اآلخرين لتحقيق األهـداف التعليميـة       (وهي  ) ٢٤(تعديل الفقرة رقم     -٣-٥-٩

 ).التواصل مع الزمالء لتحقيق األهداف التعليمية(أصبحت 
א−٦−٩  :א

معلماً ومعلمة مـن    ) ٢٥(بتطبيق مقياس الدراسة على     ) ديفاتالش(للتحقق من ثبات املقياس قام      
جمتمع الدراسة، ومن خارج عينتها، ومن مث إعادة تطبيق املقياس عليهم، بفاصل زمين مقـداره ثالثـة                 
أسابيع، ومن مث استخراج معامل ارتباط بريسون ما بني درجات املعلمني واملعلمات يف التطبيق األول،               

علمات يف التطبيق الثاين، كانت قيمة معامل االرتباط املستخرجة ذه الطريقـة            ودرجات املعلمني وامل  
)٩١٪.(  

وللتحقق من ثبات املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحثان بتطبيق مقياس الدراسـة علـى عينـة                 
معلماً ومعلمة من جمتمع الدراسة، ومن خارج عينتها، ومن مث إعادة تطبيـق             ) ٢١(استطالعية عددها   

املقياس على العينة االستطالعية بفاصل زمين مقداره أسبوعان وتراوحت قـيم معـامالت االرتبـاط               
، وبلغت قيمة معامل االرتبـاط بـني التطبـيقني       )٠,٨٧ و   ٠,٧٤(االت املقياس بني التطبيقني من      

  .وكانت مجيع تلك القيم ذات داللة إحصائية). ٠,٨٨(للمقياس الكلي 
وقد مت حساب معامـل االتـساق الـداخلي للمقيـاس           .  إىل تلك القيم   يشري) ٢(واجلدول رقم   

، وتراوحت قيم معامالت االتساق الداخلي االت       )٠,٨٩(للمقياس الكلي وكان    )  ألفا -كرونباخ(
) ٢(واجلـدول  رقـم   . ، وكانت مجيع تلك القيم ذات داللة إحصائية       )٠,٨٤ – ٠,٧٤(املقياس من   

  .يشري إىل ذلك 
   )٢(اجلدول رقم 

  معامل ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة للمقياس الكلي واالا
 ثبات اإلعادة  معامل االتساق الداخلي اسم اال
 ٠,٨١ ٠,٧٩ طبيعة العمل

 ٠,٧٥ ٠,٧٤ املقياس املباشرة
 ٠,٨٥ ٠,٨٤ اإلشراف التربوي
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 ٠,٨٧ ٠,٨٣ العالقة بني الزمالء
 ٠,٧٤ ٠,٨٢ الراتب

 ٠,٨٨ ٠,٨٩ املقياس ككل
א−٧−٩ א :א

قليلـة  : اعتمد الباحثان تدريج ليكرت اخلماسي لتصحيح مقياس الدراسة، وذلك على النحو اآليت           
، متوسـطة   )٢(، قليلة   )١(قليلة جداً   : إذ تعطي القيم اآلتية   . كبرية جداً جداً، قليلة، متوسطة، كبرية،     

) ١٩٠(وبناًء عليه تكون أعلى درجة حيصل عليهـا املـستجيب           ). ٥(، كبرية جداً    )٤(، كبرية   )٣(
  .علماً بأن مجيع فقرات املقياس إجيابية). ٣٨(درجة، وأدىن درجة حيصل عليها املستجيب 

تجيب واملوضـح يف اجلـدول      عيار اإلحصائي اآليت للحكم على درجة املس      ولقد اعتمد الباحثان امل   
  ).٣(رقم

   )٣(اجلدول رقم 
  املتوسط احلسايب لدرجات تقدير عينة الدراسة

 درجة التقدير املتوسط احلسايب
 قليلة جداً ١,٨٠ أقل – ١من 
 قليلة ٢,٦٠ أقل -١,٨٠من 
 متوسطة ٣,٤٠ أقل -٢,٦٠من 
 كبرية ٤,٢٠ أقل -٣,٤٠من 
 كبرية جداً ٥ -٤,٢٠من 

א−٨−٩ א א :א
مت إعداد مقياس الدراسة من قبل الباحثني، ولتسهيل مهمة مجـع البيانـات حـصل                -١-٨-٩

الباحثان على موافقة رمسية من مديريت التربية والتعليم يف حمافظيت عجلون وجرش، وذلـك لتطبيـق                
  .تابعة ملديرية التربية يف احملافظتنييف املدارس ال) مقياس الدراسة(االستبانة 
استبانة على املعلمني واملعلمات كعينة استطالعية، لغايات التحقق من         ) ٢١(مت توزيع    -٢-٨-٩

  .صدق املقياس وثباته
  ات من العينة االستطالعية، وإعادة توزيع استبانات على العينة ـع االستبانـمت مج -٣-٨-٩

 .مقداره أسبوعاناالستطالعية نفسها بفارق زمين 
 .مت استخراج دالالت صدق مقياس الدراسة وثباته -٤-٨-٩
استبانة على املعلمني واملعلمات بوصفها عينة ائيـة، وقـد قـام            ) ١٢٠(مت توزيع    -٥-٨-٩

 .الباحثان أنفسهم ذه املهمة لضمان استرجاع نسبة عالية من االستبانات
 .ب لتحليلها إحصائياً لإلجابة عن أسئلة الدراسةمت إدخال البيانات إىل جهاز احلاسو -٦-٨-٩
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א−٩−٩ א  :א
  :تتضمن الدراسة احلالية املتغريات اآلتية

  ).ذكور ، إناث(اجلنس، وله فئتان  -١-٩-٩
 سنوات إىل أقل من     ٥ سنوات، من    ٥أقل من   (اخلربة التدريسية، وهلا ثالثة مستويات       -٢-٩-٩
  .) سنوات فأكثر١٠ سنوات، ١٠
 .الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية -٣-٩-٩
א−١٠−٩ :א

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياا استخدم الباحثان املعاجلات اإلحصائية اآلتية
لإلجابة عن السؤال األول واختبار الفرضية األوىل، مت استخدام املتوسطات احلسابية            -١-١٠-٩
  .رافات املعياريةواالحن
لإلجابة عن السؤال الثاين واختبار الفرضيات الثانية، والثالثة، والرابعة مت اسـتخدام             -٢-١٠-٩

، (MANOVA)، وحتليل التباين متعدد املـتغريات  (Tow way ANOVA)حتليل التباين الثنائي 
  .، إلجراء املقارنات البعدية(Siheffe)واختبار شيفيه 

א−١٠  :א
ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي التربيـة الرياضـية يف           "لإلجابة عن السؤال األول، ونصه      

ميتلك معلمو التربيـة الرياضـية درجـة        "حمافظيت عجلون وجرش؟ والختبار الفرضية األوىل، ونصها        
 لكل جمـال مـن      مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية     " متوسطة من الرضا الوظيفي   

  .يبني تلك القيم) ٤(جماالت مقياس الرضا الوظيفي وللمقياس الكلي، واجلدول رقم 
  )٤(اجلدول رقم 

 درجة التقدير االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اال
 كبرية ١,٠٠ ٣,٥٠ الراتب

 متوسطة ٠,٦٦٩ ٢,٩٣ طبيعة العمل
 متوسطة ٠,٥٧٨ ٢,٨٨ اإلشراف التربوي

 متوسطة ٠,٦٦٦ ٢,٨٦ املباشرةاإلدارة 
 متوسطة ٠,٥١٩ ٢,٧٢ العالقة مع الزمالء

 متوسطة ٠,٤٤٦ ٢,٩٦  املقياس ككل
  :ما يلي) ٤(يتبني من اجلدول رقم 

املتوسط احلسايب لتقديرات معلمي التربية الرياضية لرضاهم الوظيفي على املقيـاس الكلـي بلـغ               
جلدول رقم إىل أن درجـة      كما يشري ا  .  متوسطة بدرجة تقدير و) ٠,٤٤٦(باحنراف معياري   ) ٢,٩٦(

رضا معلمي التربية الرياضية على أربعة جماالت من جماالت مقياس الرضا الوظيفي جاءت باملـستوى               
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، )٢,٩٣(املتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجة رضا املعلمني واملعلمات على جمال طبيعة العمـل               
اإلشراف التربوي، فقد بلغ املتوسـط احلـسايب لـدرجات          ، أما جمال    )٠,٦٦٩(واالحنراف املعياري   
، كما وبلغ املتوسط احلسايب لـدرجات       )٠,٥٧٨(، واالحنراف املعياري    )٢,٨٨(املعلمني واملعلمات   

، أما جمال العالقة بـالزمالء،      )٠,٦٦٦(، واالحنراف املعياري    )٢,٨٦(املعلمني مبجال اإلدارة املباشرة     
، واالحنراف املعياري   )٢,٧٢(رجات تقدير املعلمني واملعلمات ذا اال       فقد بلغ املتوسط احلسايب لد    

ميتلك معلمو التربيـة    "وبناًء على هذه النتيجة، مت قبول الفرضية األوىل للدراسة اليت نصها            ). ٠,٥١٩(
  ".الرياضية درجة متوسطة من الرضا الوظيفي

ا يكتنفها من مشقة ومصاعب، فقد زاد عبء        ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل طبيعة مهنة التعليم وم        
املعلم التدريسي وكثرت التزاماته الوظيفية، فاملعلم ليس مسؤوالً فقط عن حصصه الصفية وأنـشطته              

هذا فضالً عن أن    . املنهجية، بل هناك التزامات وظيفية وأنشطة للمعلم خارج نطاق جدوله التدريسي          
ام صارم يتصف باجلمود والروتينية فحضور املعلم إىل املدرسة         اجلدول رقم املعلم التدريسي هو مبثابة نظ      

يكون يف وقت حمدد ال مرونة فيه ومغادرته للمدرسة كذلك، مما ينعكس على درجة رضاه عن مهنـة                  
 .التعليم

ويعزو الباحثان هذه النتيجة كذلك، إىل أنظمة وزارة التربية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشيـة               
يف الوقت احلاضر، واليت حتدد دور املعلم ودور الطالب يف العملية التربوية، إذ كانت تلـك                وقوانينها  

األنظمة والقوانني حتمي املعلم، وتربز دوره بشكل رئيسي يف العملية التربويـة علـى حـساب دور                 
وره يف  الطالب، يف حني سلبت أنظمة وزارة التربية والتعليم وقوانينها يف الوقت احلاضر من املعلـم د               

العملية التربوية وأعطته للمتعلم وبذلك أصبحت  فئة كثرية من الطلبة املتعلمني يستغلون هذا الـدور                
املمنوح هلم بطريقة سلبية، وتسيء للعملية التربوية بشكل عام، ولدور املعلم بشكل خاص مما انعكس               

  .سلبياً على درجة الرضا الوظيفي لدى املعلم
، إذ أظهرت نتائج دراسـته أن درجـة         )٢٠٠٣( توصل إليه الشديفات     اتفقت هذه النتيجة ما مع    

 وتعارضت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كلٌ         .متوسطةكانت  الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات      
، إذ أظهرت نتائج دراستهما أن املعلمات ميتلكن درجة رضـا  )٢٠٠٩؛ العرتي، ٢٠٠٩عوواده، (من  

  ).عالية(وظيفي كبرية 
إىل أن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ومعلماا مبجال           ) ٤(شري اجلدول رقم    وي

  ).١,٠٠(، واالحنراف املعياري )٣,٥٠(الراتب كانت كبرية، فقد كان املتوسط احلسايب هلذا اال 
وات األخرية على   ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن وزارة التربية والتعليم األردنية عملت يف السن            

حتسني ظروف املعلم املادية، وذلك بزيادة الراتب الشهري الذي يتقاضاه املعلم، فمـن أبـرز تلـك                 
املسامهات لوزارة التربية والتعليم يف ذلك اال، أن عملت على إجياد مكرمة مالية للمعلمني، وهـي                

وظـف يف الـوزارات احلكوميـة       من راتبه األساسي، وبذلك متيز املعلم مادياً عن امل        ) ٪٢٥(تعادل  
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 ٢٥

كما يالحظ الباحثان أن أغلب معلمي وزارة التربية والتعليم ميارسون أنشطة اقتصادية أخرى             . األخرى
تعود عليهم بالدخل، وحتسن من أوضاعهم املادية، والسيما أن املعلمني لديهم متـسع مـن الوقـت                 

 ويبقى النصف اآلخر ملمارسـة تلـك        ملمارسة تلك األنشطة ، إذ يقضون منتصف ارهم يف عملهم،         
  .األنشطة االقتصادية اليت تسهم يف رفع مستوى دخوهلم املادية، مما حيقق هلم رضا وظيفياً يف هذا اال

، إذ كشفت نتائج دراستها أن درجـة        )٢٠٠٩عووادة،  (اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه        
  .ةالرضا الوظيفي يف جمال الراتب لدى املعلمات عالي

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           "لإلجابة عن السؤال الثاين ونصه      
)α =ا تعـزى إىل أثـر               )  ٠,٠٥يف درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ومعلما

  متغريي اجلنس واخلربة التدريسية والتفاعل بينهما؟
رابعة، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية       الثانية، والثالثة، وال  : والختبار الفرضيات 

لتقديرات معلمي التربية الرياضية مبقياس الرضا الوظيفي الكلي، وحساب متغريي اجلـنس، واخلـربة              
  .يبني تلك القيم) ٥(التدريسية، واجلدول رقم 

  )٥(اجلدول رقم 
ي التربية الرياضية لدرجة رضاهم الوظيفي وفق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات معلم

  متغريي اجلنس واخلربة التدريسية
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اخلربة التدريسية اجلنس

 ٠,٣١٣ ٣,٠١ ١٩  سنوات٥أقل من 
 ٠,٣٠٢ ٢,٩٧ ٣٠  سنوات١٠ - سنوات٥من 

 ٠,٥٢٥ ٢,٧٤ ١٥  سنوات١٠أكثر من 
 ذكور

 ٠,٣٧٧ ٢,٩٣ ٦٤ اموع
 ٠,٥٦٢ ٢,٩٨ ١٧  سنوات٥أقل من 

 ٠,٥٤٩ ٣,٠٥ ٢٣  سنوات١٠ - سنوات٥من 
 ٠,٤٣١ ٢,٩٦ ١٦  سنوات١٠أكثر من 

 إناث

 ٠,٥١٤ ٣,٠٠ ٥٦ اموع
 ٠,٤٤٢ ٢,٩٩ ٣٦  سنوات٥أقل من 

 ٠,٤٢٤ ٣,٠١ ٥٣  سنوات١٠ -٥من 
 ٠,٤٨٣ ٢,٨٥ ٣١  سنوات١٠أكثر من 

 اموع

 ٠,٤٤٦ ٢,٩٦ ١٢٠ اموع
فروق ظاهرية بني متوسطات تقديرات معلمي التربية الرياضية مبقيـاس          ) ٥(يتبني من اجلدول رقم     

وملعرفة الداللة اإلحـصائية لتلـك      . الرضا الوظيفي الكلي وحسب متغريي اجلنس، واخلربة التدريسية       
يبني تلـك  ) ٦(، واجلدول رقم (Tow Way ANOVA)الفروق مت استخدام حتليل التباين الثنائي 

  .النتائج
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 ٢٦

  )٦(اجلدول رقم 
نتائج حتليل التباين الثنائي ملتوسطات تقديرات معلمي التربية الرياضية لدرجة رضاهم الوظيفي على املقياس الكلي، 

  وفق متغريي اجلنس واخلربة التدريسية والتفاعل بينهما

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف املربعات

 اإلحصائية
 ٠,٨٤١٠,٣٦١ ٠,١٦٨ ١ ٠,١٦٨ اجلنس

 ١,٣٨٢٠,٢٥٥ ٠,٢٧٦ ٢ ٠,٥٥١ اخلربة التدريسية
 ٠,٦٢٠٠,٥٤٠ ٠,١٢٤ ٢ ٠,٢٤٧اخلربة التدريسية × اجلنس 
   ٠,١٩٩ ١١٤ ٢٢,٧٣٣ اخلطأ
    ١٠٧٨,١١٦١٢٠ الكلي

  :إىل ما يلي) ٦(يشري اجلدول رقم 
بـني املتوسـطات     )  ٠,٠٥ = α(اللة إحصائية عند مستوى الداللة      مل تظهر فروق ذات د    : أوالً

احلسابية لتقديرات معلمي التربية الرياضية لدرجة رضاهم الوظيفي باملقياس الكلي تعزى إىل أثر جنس              
، مما يؤدي إىل قبول الفرضـية       )٠,٣٦١(وداللتها اإلحصائية   ) ٠,٨٤١= ف  (املعلم، إذ بلغت قيمة     

يف درجـة الرضـا      )   ٠,٠٥=α(ليس هناك فروق ذات داللة إحـصائية        : "نصهاالصفرية الثانية، و  
  ".الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل اجلنس

فاملعلمون . ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل تشابه الظروف  بني مدارس املعلمني ومدارس املعلمات            
كما أن طبيعة العمل ودور     . ص واإلمكانيات واملعلمات يدرسون يف مدارس متقاربة من حيث اخلصائ       

كلّ من معلم التربية الرياضية ومعلمة التربية الرياضية متقارب من حيث عدد احلـصص األسـبوعية،                
كما أن االمتيازات واملكافآت اليت حيصل عليها       . ونظرة اإلدارة واملشرفني التربويني لدور املعلم واملعلمة      

 بدرجة كبرية مع االمتيازات واملكافآت اليت حتصل عليها معلمة التربيـة            معلم التربية الرياضية متشاة   
مما عمل على حتقيق درجة متقاربة من الرضا الوظيفي لدى املعلمني الـذكور واملعلمـات               . الرياضية
  .اإلناث

يف دراسته، فلم تظهر نتائج دراسـته       ) ٢٠٠٣الشديفات،  (اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه        
ت داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي تعزى إىل جنس املعلم، وتعارضت هذه النتيجة مع               فروقاً ذا 

، اليت أظهرت نتائج دراستهما أن املعلمات أكثر تـوتراً  (wang, lan & Lig, 2001)ما توصل إليه 
اً ووظيفياً من املعلمـني، كمـا تعارضـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة                     ـنفسي

(Sudheeshumar, 2006)   اليت أظهرت أن درجة الرضا الوظيفي عند املعلمات أفضل منها عنـد
  .املعلمني
بني )  ٠,٠٥=α(، فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         )٦(مل يظهر اجلدول رقم     : ثانياً

عـزى  املتوسطات احلسابية لتقديرات معلمي التربية الرياضية لدرجة رضاهم الوظيفي باملقياس الكلي، ت           
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 ٢٧

، ممـا   )٠,٢٥٥(، وداللتها اإلحصائية    )١,٣٨٢= ف  (إذ بلغت قيمة    . إىل أثر متغري اخلربة التدريسية    
)  ٠,٠٥ = α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية       : "يؤدي إىل قبول الفرضية الصفرية الثالثة، ونصها      

  ".سيةيف درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل اخلربة التدري
وتعين هذه النتيجة أن الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات ال يتأثر بسين اخلربة التدريسية لديهم،              
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن مجيع املعلمني واملعلمات يتعرضون إىل ضغوط يف العمل بغض النظر                

حـدة، والعقبـات واالمتيـازات      عن سنوات اخلربة لديهم، فالظروف واألوضاع البيئية واملدرسية وا        
واحدة، بغض النظر عن سنوات اخلربة التدريسية، فاملعلمون بغض النظر عن خربم مهامهم واحـدة               
وأدوارهم متشاة، فالدور الذي يقوم به معلم التربية الرياضية ال يتغري بفعل سنوات اخلربة التدريسية،               

يفي بني املعلمني، بغض النظر عن سـنوات اخلـربة          مما يعمل على حتقيق درجة متقاربة من الرضا الوظ        
  .التدريسية لديهم

إذ مل تظهر   ) ٢٠٠٩؛ عووادة،   ٢٠٠٣الشديفات،  (اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كلّ من          
نتائج دراستهما فروقاً ذات داللة إحصائية، يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات تعزى إىل               

، إذ  (Farber,1991)وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع ما توصـل إليـه           . ريسيةسنوات اخلربة التد  
كشفت دراسته عن أن املعلمني ذوي اخلربة التدريسية الطويلة حيققون درجة من الرضا الوظيفي أفضل               

  .من املعلمني ذوي اخلربة التدريسية القصرية
صائية عنـد مـستوى الداللـة       كذلك، فروق ذات داللة إح    ) ٦(اجلدول رقم   يف  مل تظهر   : ثالثاً

)α=بني املتوسطات احلسابية لتقديرات معلمي التربية الرياضية لدرجة رضـاهم الـوظيفي             )  ٠,٠٥
، إذ بلغـت قيمـة      )ة التدريـسية  اجلنس واخلـرب  (باملقياس الكلي تعزى إىل أثر التفاعل بني متغريي         

: فرضية الصفرية الرابعة ونصها   ، مما يؤدي إىل قبول ال     )٠,٥٤٠(، وداللتها اإلحصائية    )٠,٦٢٠=ف(
يف درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربيـة         )  ٠,٠٥ = α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية       "

  .الرياضية تعزى إىل التفاعل ما بني اجلنس واخلربة التدريسية
ـ  مل تظهر ويرى الباحثان أن هذه النتيجة مرتبطة بالنتائج السابقة، و         صائية يف  فروقاً ذات داللـة إح

اجلـنس، وسـنوات اخلـربة      (درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية تعزى إىل مـتغريي            
فعدم وجود أثر جلنس املعلم يف درجة الرضا الوظيفي لديه، وعدم وجود أثـر لـسنوات                ). التدريسية

ود أثـر لتفاعـل     اخلربة التدريسية يف درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات أدى إىل عدم وج            
  .املتغريين معاً

  . وملعرفة أثر اجلنس واخلربة التدريسية والتفاعل بينهما مبجاالت مقياس الرضا الوظيفي
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات معلمي التربية الرياضـية لدرجـة             

متغريي اجلنس واخلربة التدريسية،    رضاهم الوظيفي بكل جمال من جماالت مقياس الرضا الوظيفي وفق           
  .يبني ذلك) ٧(واجلدول رقم 
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  )٧(اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات معلمي التربية الرياضية على كل جمال من جماالت مقياس الرضا 

  .الوظيفي وفق متغريي اجلنس واخلربة التدريسية
 يةاخلربة التدريس

  سنوات١٠أكثر من   سنوات١٠ -٥  سنوات٥أقل من 
  

 اموع
  
  

 اال

  
  

حجم  اجلنس
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ــم  حج
 العينة

ــط  املتوس
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 ٠,٦٤٧ ٢,٨٨ ٦٤ ٠,٧٦٥ ٢,٦٤ ١٥ ٠,٥٧٧ ٢,٨٩ ٣٠ ٠,٦٢٥ ٣,٠٦ ١٩ ذكور 
 ٠,٦٩٤ ٢,٩٨ ٥٦ ٠,٥٢١ ٣,٠٩ ١٦ ٠,٨٠٣ ٣,٠٤ ٢٣ ٠,٦٧٨ ٢,٧٩ ١٧ إناث

  
ــة  طبيع

 ٠,٦٦٩ ٢,٩٣ ١٢٠ ٠,٦٧٩ ٢,٨٧ ٣١ ٠,٦٨١ ٢,٩٦ ٥٣ ٠,٦٥٦ ٢,٩٣ ٣٦ اموع العمل
 ٠,٦٧٧ ٢,٨٠ ٦٤ ٠,٨٩٠ ٢,٧٠ ١٥ ٠,٦٤٤ ٢,٨٢ ٣٠ ٠,٥٥٥ ٢,٨٦ ١٩ ذكور 
 ٠,٦٥٤ ٢,٩٢ ٥٦ ٠,٧١٧ ٢,٩٦٠ ١٦ ٠,٦٢٢ ٢,٩٠ ٢٣ ٠,٦٧٥ ٢,٩٢ ١٧ إناث

اإلدارة 
 املباشرة

 ٠,٦٦٦ ٢,٨٦ ١٢٠ ٠,٨٠٣ ٢,٨٣ ٣١ ٠,٦٣٠ ٢,٨٥ ٥٣ ٠,٦٠٦ ٢,٨٩ ٣٦ اموع
 ٠,٥٤٧ ٢,٩٤ ٦٤ ٠,٥٦٧ ٢,٥٨ ١٥ ٠,٤٧٤ ٣,٠٧ ٣٠ ٠,٥٤٠ ٣,١٠ ١٩ ذكور 
 ٠,٦٠٩ ٢,٨٢ ٥٦ ٠,٥٨٨ ٢,٥٤ ١٦ ٠,٥٧٥ ٢,٩٠ ٢٣ ٠,٦١٩ ٢,٩٨ ١٧ إناث

اإلشراف 
 التربوي

 ٠,٥٧٨ ٢,٨٨ ١٢٠ ٠,٥٦٨ ٢,٥٦ ٣١ ٠,٥٢٢ ٣,٠٠ ٥٣ ٠,٥٧٠ ٣,٠٠ ٣٦ اموع
 ٠,٤٦٢ ٢,٦٣ ٦٤ ٠,٤٨١ ٢,٤٢ ١٥ ٠,٤٣١ ٢,٦٩ ٣٠ ٠,٤٦٦ ٢,٧٠ ١٩ ذكور 
 ٠,٥٦٥ ٢,٨٢ ٥٦ ٠,٤٨٩ ٢,٨٢ ١٦ ٠,٥٧٣ ٢,٧٤ ٢٣ ٠,٦٣٠ ٢,٩٣ ١٧ إناث

ــة  العالق
ــع  مـ
 ٠,٥١٩ ٢,٧٢ ١٢٠ ٠,٥١٩ ٢,٦٣ ٣١ ٠,٤٩٣ ٢,٧١ ٥٣ ٠,٥٥٥ ٢,٨١ ٣٦ اموع الزمالء

 ٠,٩٧٣ ٣,٤٦ ٦٤ ١,٢٧٣ ٣,٤٦ ١٥ ٠,٨٤٤ ٣,٤٥ ٣٠ ٠,٩٥٢ ٣,٤٧ ١٩ ذكور 
 ١,٠٤٥ ٣,٥٤ ٥٦ ١,١٩٦ ٣,٤٦ ١٦ ١,٠٠٢ ٣,٧٨ ٢٣ ٠,٩٤٠ ٣,٢٩ ١٧ إناث

  
 الراتب

 ١,٠٠٤ ٣,٥٠ ١٢٠ ١,٢١٣ ٣,٤٦ ٣١ ٠,٩٢١ ٣,٥٩ ٥٣ ٠,٩٣٧ ٣,٩٣ ٣٦ اموع

فروق ظاهرية بني متوسطات تقدير معلمي التربية الرياضـية لدرجـة           ) ٧(يتبني من اجلدول رقم     
رضاهم الوظيفي على كل جمال من جماالت مقياس الرضا الوظيفي وفق مـتغريي اجلـنس، واخلـربة                 

، (MANOVA)وملعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، مت استخدام حتليل التباين املتعدد           . التدريسية
  .يبني ذلك) ٨(واجلدول رقم 

  
   )٨(اجلدول رقم 

نتائج حتليل التباين املتعدد ملتوسطات تقدير معلمي التربية الرياضية على كل جمال من جماالت مقياس الرضا الوظيفي 
  .وفق متغريي اجلنس واخلربة التدريسية

  

جمموع  اال مصدر التباين
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
الداللة  )ف(يمة ق املربعات

 اإلحصائية
 ٠,٤٢٣ ٠,٦٤٦ ٠,٢٦٨ ١ ٠,٢٨٦ طبيعة العمل

 ٠,٣٢١ ٠,٩٩٣ ٠,٤٥٤ ١ ٠,٤٥٤ اإلدارة املباشرة
 ٠,٢٤٥ ١,٣٦٨ ٠,٤١٨ ١ ٠,٤١٨ اإلشراف التربوي
 *٠,٠٤٢ ٤,٢٤٨ ١,١٠٧ ١ ١,١٠٧ العالقة مع الزمالء

  اجلنس
Wilks Lambda 

=1.896 
Sig = 0.047 

 ٠,٦٥٥ ٠,٢٠١ ٠,٢٠٧ ١ ٠,٢٠٧ الراتب
 ٠,٨٢٢ ٠,١٩٧ ٠,٠٨٧ ٢ ٠,١٧٤ طبيعة العمل

 ٠,٩٤٤ ٠,٠٥٨ ٠,٠٢٦ ٢ ٠,٠٥٣ اإلدارة املباشرة
 *٠,٠٠١ ٧,٠٢٦ ٢,١٤٨ ٢ ٤,٢٩٥ اإلشراف التربوي
 ٠,٣٠٩ ١,١٨٥ ٠,٣٠٩ ٢ ٠,٦١٨ العالقة مع الزمالء

  اخلربة التدريسية
Hotellings Trace 

= 2.544  
Sig = 0.032 

 ٠,٦٢٧ ٠,٤٦٩ ٠,٤٨٣ ٢ ٠,٩٦٥ بالرات
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 ٠,٠٨٦ ٢,٥٠٧ ١,١١١ ٢ ٢,٢٢١ طبيعة العمل
 ٠,٨٠٧ ٠,٢١٥ ٠,٠٩٨ ٢ ٠,١٩٧ اإلدارة املباشرة

 ٠,٧٩٥ ٠,٢٣٠ ٠,٠٧٠ ٢ ٠,١٤٠ اإلشراف التربوي
 ٠,٢٩٩ ١,٢٢٠ ٠,٣١٨ ٢ ٠,٦٣٦ العالقة مع الزمالء

 اخلربة التدريسية× اجلنس 

 ٠,٤٩٧ ٠,٧٠٣ ٠,٧٢٤ ٢ ١,٤٤٧ الراتب
   ٠,٤٤٣ ١١٤ ٥٠,٥٠٢ طبيعة العمل

   ٠,٤٥٧ ١١٤ ٥٢,١٣٨ اإلدارة املباشرة
   ٠,٣٠٦ ١١٤ ٣٤,٨٤٣ اإلشراف التربوي
   ٠,٢٦١ ١١٤ ٢٩,٧١٠ العالقة مع الزمالء

  اخلطأ

   ١,٠٢٩ ١١٤ ١١,٣٣٨ الراتب
١٠٨١,٥ طبيعة العمل

٣١ 
١٢٠    

١٠٣٣,٢ اإلدارة املباشرة
٥ 

١٢٠    

١٠٣٦,٦ اإلشراف التربوي
٠ 

١٢٠    

٩١٩,٠٦ العالقة مع الزمالء
٣ 

١٢٠    

  
 الكلي

١٥٨٦,٩ الراتب
٥ 

١٢٠    

  )   ٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى الداللة * 
  :ما يلي) ٨(يتنب من اجلدول رقم 

يف درجة الرضا الوظيفي لـدى املعلمـني        )  ٠,٠٥ = α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية       
طبيعة العمل، واإلدارة املباشرة، واإلشراف التربوي، والراتب تعزى إىل جـنس           :  جماالت واملعلمات يف 

  .املعلم
يف درجة الرضا الوظيفي يف جمال العالقـة مـع          )  ٠,٠٥ = α(هناك فروق ذات داللة إحصائية      

   وداللتـها ٢,٥٤٤= Hotellings     Traceالزمالء تعزى إىل جنس املعلم، إذ كانت قيمة اختبار 
مـات  يتبني أن الفروق كانـت لـصاحل املعل       ) ٧(جلدول رقم   ، وبالرجوع إىل ا   )٠,٠٣٢(حصائية  اإل

) ٢,٨٢(أن متوسط تقديران للرضا الـوظيفي يف هـذا اـال            ) ٧(جلدول رقم   اإلناث، إذ يشري ا   
ال ، يف حني يشري اجلدول رقم إىل أن متوسط تقديرات املعلمني يف هذا ا             )٠,٥٦٥(باحنراف معياري   

  ).٠,٤٦٢(باحنراف معياري ) ٢,٦٣(
بشكل خاص، فاملعلمات   ) العربية(ويشري الباحثان إىل أن هذه النتيجة منطقية يف اتمعات الشرقية           

. حيرصن على بناء عالقة إجيابية مع زميالت العمل، ألن زميالت العمل متنفسهن الوحيد لتلك العالقة              
 فرصة أكثر للتحرك يف اتمع حماولني بناء عالقات صداقة مع           بعكس املعلمني الذكور الذين يتاح هلم     

 . أبناء جنسهم ممن هم خارج نطاق مؤسسام الوظيفية
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ويعزو الباحثان هذه النتيجة كذلك، إىل أن جمال التنافس يف العمل لدى املعلمني الـذكور أكثـر                 
 قد ينعكس سلبياً علـى عالقـة   هذا التنافس الذي. وضوحاً من جمال التنافس يف العمل لدى املعلمات    

املعلمني ببعضهم بعضاً، فاملعلمون يتنافسون فيما بينهم لتحقيق اجنازات عالية على صعيد العمل مـن               
يف حني ال تتطلع املعلمة بالدرجة نفسها إىل حتقيق تلـك املراكـز             , أجل إشغال بعض املراكز اإلدارية    

  .اإلدارية
يف درجة الرضا الـوظيفي     )  ٠,٠٥ = α(اللة إحصائية   فروق ذات د  ) ٨( مل تظهر اجلدول رقم      -

  .يف مجيع جماالت مقياس الرضا الوظيفي تعزى إىل التفاعل بني جنس املعلم وخربته التدريسية
يف درجة الرضا الوظيفي    )  ٠,٠٥ = α(، فروق ذات داللة إحصائية      )٨(مل تظهر يف اجلدول رقم      

  .شرة، والعالقة مع الزمالء، والراتب، تعزى إىل اخلربة التدريسيةطبيعة العمل، واإلدارة املبا: يف ااالت
يف درجة الرضا الـوظيفي يف جمـال اإلشـراف          )  ٠,٠٥ = α(هناك فروق ذات داللة إحصائية      

وداللتـها اإلحـصائية   ) ١,٨٩٦) (ولكس ملبـدا  ( إذ بلغت قيمة  . التربوي تعزى إىل اخلربة التدريسية    
 للمقارنات البعديـة،    (SCHEFFE)لك الفروق مت استخدام اختبار    ، وملعرفة لصاحل ِمن ت    )٠,٠٤٧(

  .يبني ذلك) ٩(واجلدول رقم 
 )٩(اجلدول رقم 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ملتوسطات تقديرات املعلمني واملعلمات يف جمال اإلشراف التربوي وفق متغري 
  اخلربة التدريسية

املتوسط  اخلربة التدريسية
 احلسايب

 ٥ل من أق
 سنوات

 ١٠ أقل من – ٥من (
 )سنوات

 سنوات ١٠
 فأكثر

 *٠,٤٤ ٠,٠٠  ٣,٠٠  سنوات٥أقل من 
  ٣,٠٠  سنوات١٠ أقل من – سنوات ٥من 

 
  ٠,٤٤* 

    ٢,٥٦ سنوات فأكثر) ١٠(

   )  ٠,٠٥ = α(دالة عن مستوى * 
تقـديرات  بني متوسـطي    )  ٠,٠٥ = α(فروق ذات داللة إحصائية     ) ٩(تظهر يف اجلدول رقم     

ذوي اخلربة التدريـسية    من جهة، و  )  سنوات فأكثر  ١٠(ات ذوي اخلربة التدريسية     ـاملعلمني واملعلم 
من جهة أخرى، ولصاحل املعلمـني واملعلمـات   ).  سنوات١٠ أقل من -٥ سنوات، من   ١٠من   أقل(

 أقـل   -٥من  (واملعلمني واملعلمات ذوي اخلربة التدريسية      )  سنوات ٥أقل من   (ذوي اخلربة التدريسية    
وهذا يشري إىل أن املعلمني واملعلمات األقل خربة تدريسية لديهم رضا وظيفـي يف              ).  سنوات ١٠من  

  .جمال اإلشراف التربوي أفضل من املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة الطويلة
النمو ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن املعلمني واملعلمات األقل خربة تدريسية ال يزالون يف طور                

الوظيفي، فيحرصون كل احلرص على بناء عالقة إجيابية مع املشرفني التربويني ليحققوا منـواً وظيفيـاً                
كما أن املعلمني واملعلمات األقل خربة تدريسية حياولون االستفادة من مالحظـات املـشرفني              . سليماً
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تدريسية، مما يعـزز العالقـة      التربويني أثناء عملية اإلشراف عليهم وذلك الفتقارهم لبعض اخلربات ال         
املهنية فيما بينهم، وبالتايل تنعكس تلك العالقة اإلجيابية فيما بني املشرف التربوي واملعلـم يف درجـة                 

  .الرضا املهين لدى املعلم
:א−١١

  : يف ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان ما يلي
ليتمكن املعلمني واملعلمات مـن     , ك البيئة ودعم إمكانيات تل  , تعزيز بيئة العمل املدرسي    -١-١١

  .مما ينعكس إجيابياً على درجة رضاهم الوظيفي, أداء دورهم التربوي بسهولة ويسر
فهـو  . توعية اتمع عامة واتمعات التربوية خاصة بأمهية املعلم ومكانته االجتماعيـة           -٢-١١

  .ال املستقبلاألساس يف تطور اتمع وتقع على عاتقة مسؤولية بناء أجي
وملعلمي التربية الرياضية خاصة، من أجـل       , توفري احلوافز املعنوية واملادية للمعلمني عامة      -٣-١١

 .حتقيق درجة متميزة من الرضا الوظيفي لديهم
على اإلدارات التربوية أن تدرك أمهية دور معلم التربية الرياضـية يف تنميـة شخـصية                 -٤-١١
السليم لدى املتعلم ينعكس إجيابياً على جماالت النمـو األخـرى لديـه             ألن النمو اجلسمي    ,  املتعلم

 ). واالجتماعي-واالنفعايل, العقلي(
وتـوفري  , على اإلدارات التربوية دعم أنشطة معلم التربية الرياضية املنهجية والالمنهجية          -٥-١١

لراحة النفـسية لـدى     الظروف املناسبة ليتمكن من أداء تلك األنشطة، وذلك لتوفري قدر معقول من ا            
 .  املعلم
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א א
א א  :א

 جامعة  .رسالة ماجستري  .الرضا املهين لدى معلمات رياض األطفال     ). ٢٠٠٦. (الدرة، لوريس  -
  .ةدمشق، دمشق، سوري

الرضا الوظيفي ملعلمي ومعلمات مـدارس الباديـة الـشمالية يف            ).٢٠٠٣. (الشديفات، حيىي  -
 .٣١٢ – ٢٩٠، )١ (٩جامعة آل البيت، ،ملنارةا .األردن
الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الرياضيات  وعالقتـه          ). ١٩٩١. (شكري، سيد أمحد   -

 ).٨( ٨ حولية كلية التربيةبكل من تأهيلهم العلمي وخربم التدريسية، جامعة قطر، 
رسـالة  .  يف منطقة عمان   الرضا الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال     ). ١٩٩٤. (مشوط، لينه  -

 .ماجستري ، اجلامعة األردنية، عمان، األردن
النمط القيادي ملديري املدارس الثانوية يف الضفة الغربيـة وتـأثريه يف            ). ١٩٩٧. (طوقان، علي  -

رسالة ماجستري ، جامعة النجاح الوطين، نابلس،        .الرضا الوظيفي للمعلمني باستخدام الشبكة اإلدارية     
 .فلسطني

سلوك األفراد واجلامعات يف    : اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي   ). ٢٠٠٣. (بد اخلالق، فوزي  ع -
 .٥٧ – ٣٠، )١٠ (١٧. جملة اآلفاق االقتصادية. النظم
جملـة العلـوم     .على إنتاجيـة العمـل    الرضا الوظيفي وأثره    ). ٢٠٠٣. (عبد اخلالق، ناصيف   -

 .٥٩-٣١، )٣(٦ جامعة الكويت ،االجتماعية
الدوافع واحلوافز والرضا الوظيفي يف األجهـزة احلكوميـة يف          ). ١٩٨٣. (لعديلي، ناصر حممد  ا -

 ).٣٦( ٤ ،معهد اإلدارة العامة، جملة اإلدارة العامةالسعودية، 
املؤهل الدراسي والتخصص   : العالقة بني الرضا عن الوظيفة وكل من      ). ٢٠٠٣. (عليان، رحبي  -

جملـة العلـوم     .ينية العاملة يف املكتبات العامـة     اتب لدى املرأة البحر   واحلالة االجتماعية واخلربة والر   
 .١٠٨-٧٣، )٦ (٢ اإلنسانية،

جملة أحبـاث    . معلمي التعليم املهين يف األردن     الرضا عن العمل لدى   ). ١٩٩٤. (عليمات، حممد  -
 .٤٩٩-٤٨٣) ١( ١٠ الريموك،

ات رياض األطفـال يف اململكـة       الرضا الوظيفي لدى عينة من معلم     ). ٢٠٠٩. (العرتي، سهام  -
 . رسالة ماجستري ، جامعة الريموك، اربد، األردن.العربية السعودية

الضغوط النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمات الـصفوف          ).٢٠٠٩. (عواودة، مروة  -
ربـد،  رسالة ماجستري، جامعـة الريمـوك، إ       .الثالثة األوىل يف مدينة الناصرة يف ضوء بعض املتغريات        

 .األردن
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العالقة بني الرضا الوظيفي وكل من التفاؤل والتشاؤم واالضطرابات         ). ٢٠٠٢. (املشعان، عويد  -
جملـة العلـوم اإلنـسانية       . القطاع احلكومي يف دولـة الكويـت       النفسية اجلسمية لدى املوظفني يف    

  .٣٧-١، )١( ١٨ ، واالجتماعية
مكتبة النهضة  : مصر، القاهرة . لعمل املدرسي الصحة النفسية وا  ). ٢٠٠١. (مغاريوس، صموئيل  -
 .املصرية
. السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلشراف التربـوي      ). ٢٠٠٤. (نشوان، يعقوب ونشوان، مجيل    -
 .دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان
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