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  قنا لدارة الحكومية بالمدارس األطفال رياض  معلمات  لدي  الوظيفي الرضا
 في ضوء بعض التغيرات الديموجرافية : التعليمية

 إعداد 
 على  محمود  منصور  فاطمةد. 

 بوزارة التربية والتعليم  موجه
hussien322ali@gmail.com  

 العربية:اللغة الملخص ب

الباحثة رياض    علىتعرف  ال  إلى  هدفت  لمعلمات  الوظيفي  الرضا  مستوي 
متغيرات   إذاوعما    التعليمة،قنا    ةدار إ  بمدارس  األطفال  ، األكاديمي)المؤهل    :كانت 

المعلمات   رضا  في  تأثير  لها  الوصفي، أوالخبرة(  المنهج  الباحثة  واستخدمت  ال،  م 
الجواد  محمد عبد  للدكتور  الوظيفي  الرضا  مقياس  الدراسة في   ،وطبقت  عينة  وتمثلت 

تم    150 أطفال،  رياض  سنوات   –  اديمي ألكا)المؤهل    :متغيرات   وفق  اتوزيعهمعلمة 
للرضاةالخبر  اإلجمالي  المستوى  أن  عن  النتائج  وأسفرت  رياض   (  لمعلمات  الوظيفي 

الرضا    األطفال مستوى  فإن  للمحاور  وبالنسبة  مرتفعا،  في   الوظيفيجاء  مرتفعا  جاء 
المكافآت   ،هاجميع محور  وجود    ،عدا  عدم  إلى  النتائج  أشارت  كما  المادية،  والحوافز 

األ المؤهل  لمتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  في  الخبرة، أكاديمي  فروق  سنوات  و 
ضرورة    وفي منها:  التوصيات،  بعض  الدراسة  قدمت  النتائج   اإلدارات   اهتمامضوء 

المعلمين  ةيالمؤد األسباب    بدراسة   التعليمية  لدى  الوظيفي  الرضا  والمعلمات   ،لضعف 
توفير تالشيها،  على  المادية    والعمل  رياض   والمعنويةالحوافز  لمعلمات  المالئمة 

زيادة فرص التفاعل والتواصل اإليجابي    من الرضا الوظيفي لديهن،  رفعيبما    األطفال
ة ويزيد من الرضا من الدافعي  يعززبما    األطفالعناصر المنظومة التعليمة برياض    ني ب

 .الوظيفي لديهن
  .المدارس الحكومية ،معلمات رياض األطفال ،الرضا الوظيفيالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 

تطلب من المعلم  ي ألنه    ؛ التعليم مهنة سامية ورسالة مقدسة، فهو مهنة سامية   د يع 
خاصة   ، متواصال   عماًل  الفرد    ،ومهارات  نحو  بالمسؤولية  الشعور  من  ينبثق  قويما  وخلقا 

والمجتمع  مقدسة   هو و   ، المتعلم  البناء    ؛ رسالة  في  والمربين  والمرسلين  األنبياء  وسيلة  ألنه 
 (. 2،  2008أشرف أحمد أبو حليمة،  للمجتمع ) الروحي  

الركيزة األساسية    وصفهعملية تعليمية، ب   ةويعد المعلم العنصر األساسي في أي
ن تحظي باالهتمام الكافي من كل أعداده ينبغي  إ عملية  فوتطويره لذلك    ،في بناء التعليم

القائمين والمشاركين في هذه العملية لضمان جودة التعليم ولضمان تحسن نواتج عملية  
 التعليم التي يقوم بها.

وتو  والشخصية،  الوظيفة  المعلمين  احتياجات  تلبية  فإن  ثم  الخدمات ومن  فر 
التعليمية من شأنها تعزيز أواصر األلفة المؤسسة  وتحسين    ،واالنتماء  ، العامة لهم في 

الهدف  مع  ويتناغم  ينسجم  وهذا  التعليمية،  مؤسستهم  نحو  لديهم  الوظيفي  الرضا 
أال وهو تطوير العملية التعليمة، وتقديم    ،األساسي الذي وجدت اإلدارة التربوية من أجله

لجمي والمعنوية،  الخدمات  المادية  لحاجاتهم  واالستجابة  المعلمين،  فيهم  بما  العاملين  ع 
وفعاليتهم التعليمية    ،علي تحسين أدائهم  ليساعدهم  ؛وتحسين المناخ التنظيمي المدرسي

رضاهو  مدى  على  التعرف  المهم  فمن  التعليمية،  العملية  أساس  هو  المعلم   ،كون 
على جميع الجوانب التي قد ترفع من رضاه  وارتياحه عن عمله الذي يقوم به، والكشف  

 ،معرفة جميع الجوانب التي قد تحبطه  ايًض أبه، وبالمقابل    امنتجً   ،لعمله  وتجعله مقباًل 
توثر سلبً  الجوانب يساعدنا على دعم اإلإ على عمله و   اأو  فاإللمام بهذه  يجابي  نتاجه، 

وبالتالي الرفع من    ،لرفع مستوى رضا المعلم  اسعيً   ه؛أو تخفيف  بعاد ما غير ذلكإو   ،منها
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لذلك فالرضا الوظيفي من المواضيع التي تحتاج    ؛(  2012وكفاءته )كمال،    ،إنتاجيته
للتجديد والتحديث بشكل مستمر لضمان فاعلية المؤسسة ونجاحها، كونه يمنح األفراد 

ورضا، وهذا ما  ااحً أكثر ارتي مما يجعلهم ق التي تناسبهم،ائفرصة لممارسة عملهم بالطر 
به  لالهتمام  الباحثين  على   ،يدعو  والتعرف  إليه،  الوصول  كيفية  عن  الدائم  والبحث 

 . (2015بو منقار وخلفه،( .اأو إيجابً  اوالعوامل التي تؤثر عليه سلبً  ،أسبابه

مطلبً  الوظيفي  الرضا  عدم    ،أساسيا  اويمثل  ألن  الجميع؛  ينشده  رئيسا  وهدفا 
في مجال التعليم قد تكون له انعكاسات   الفرد السيماتوافر الحد األدنى من الرضا لدى  

الخصوص،  وجه  على  ومخرجاتها  عام،  بشكل  التعليمة  العملية  مستوى  على  خطيرة 
الت للعملية  الفقري  العمود  يمثلن  الالتي  الروضة  بمعلمات  ذلك  إذا ارتبط  عليمية  خاصة 

 ( 200٣:  1٧0)األغبري، 

وهونري   تربسترا  أشار  من العديد    أن  إلى  ,Terpstra & Honoree))وقد 
فيها   المؤسسات  للعاملين  الوظيفي  الرضا  بمستويات  واضح  بشكل  تهتم  من    التربوية 

المؤسسية    هيئة وأعضاء    ،اإلداريين المتغيرات  الوظيفي أحد  الرضا  إذ يشكل  التدريس، 
 .( 2001والدافعية للعاملين وبذكر الخزاعلة ) ،وذلك الرتباطه بمستويات األداء ؛المهمة

من    أفضل  بمردود  يمتازون  واالرتياح  بالرضا  يتمتعون  الذين  الموظفين  أن 
الذين ال يتمتعوا بالرضا   العاملينمن    حد ما عملهم بشكل أفضل إلى    ويؤدون   ،غيرهم

 .في مؤسساتهم ومواقع عملهم الوظيفي

إدوار  أكد  بمستوى عاٍل  أ  Edward,2009د  كما  يتمتعون  الذين  من  ن األفراد 
الشعور بالرضا تكون اإلنتاجية في العمل أفضل عندهم من األفراد الذين يتصفون   على
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من منخفض  بين    بمستوى  ما  االرتباطية  العالقة  تلك  أهمية  يعزز  ما  وهذا  الرضا، 
 .الشعور المرتفع بالرضا واألداء المتميز في العمل

 ( قحوان"  المعلمة  19،2012ويضيف  المعـلـم/  أن  باعتبار  مدخالت   أهم ( 
األساسية التي يقوم   الدعامة  بوصفهالطالب،    تعليمعلى    وأكثرها أثًرا العملية التعليمية  

البد أن تنتهي   التعليمية  العمليةوالتجديد التربوي، فإن أي تطوير في  اإلصالح،  عليها  
 ولذلك فهي تعد قلب أي جهد يبذل إلصالح أي نظام تعليمي.   ؛به

ألنه يقوم على    عظيمة؛  أهمية  األطفالوللرضا الوظيفي لدى معلمات رياض  
مع   التعامل  خالل    وكيفية  ،األطفالقدرة  المتوقعة  الحاالت  جميع   ، التعامل  هذاتقبل 

على   المعلمات  لدى  الرضا  الرياض   عالقتهنوانعكاس  نطاق  ضمن  الفئات  بجميع 
بدءً  الطفل  اوخارجه  األمورو   ،من  نحو  و   ،المحيط  المجتمعو   ،الزميالت و   ،أولياء  النظر 

ذلك    ،الذات  البحث وبناء على  هذا  الوظيفي    جاء  الرضا  الضوء على  كمحاولة إللقاء 
 طفال بإدارة قنا التعليمية.  األلمعلمات رياض 

 مشكلة البحث:

التعليم المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم اّلذي يسلكونه في   د يع
على  بل  فحسب؛  الفردي  المستوى  على  ليس  والرفعة،  الرقي  سبب  فهو  الحياة،  هذه 

أيًض  الدول  حوكمامستوى  على  تحافظ  اّلتي  فالدولة  التعليم  ة؛  نظامها  في   ،سليمة 
للمعلمين جاذبة  عمل  بيئة  على  كاّفة وا  ،وتحافظ  في  تتّفوق  قد  اّلتي  هي  لمعلمات، 

األصعدة كاّفة  وعلى  االجتماعّية  ،المجاالت   وأ  ،االقتصادّية  وأ  ،الثقافّية  وأ  ، سواء 
األخرى   وأ  ،العسكرّية المجاالت  موجه،  بقية  عملي  خالل   األطفاللرياض    اومن 

المللأالحظت   ينتابهن  المعلمات  الوظيفي    ،والرتابة  ،ن  الرضا  تأديأوعدم    هن ثناء 
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 ، وفي ضوء التطوير والتحديث لكافة جوانب العملية التعلمية بمراحلها المختلفة  ،عملهن
رياض   مرحلة  بر   األطفالومنها  المعلمة   لهذه الجوانب    أهممن    األطفالاض  يتبقى 

في  العملية أساسي  ودورها  رياض والتحسين  ،التطوير  عمليات ،  معلمات  وتواجه   ،
 توفر يلذلك البد أن    ؛بها  نيعملالمرحلة التي    بطبيعةالمرتبطة    التحديات بعض    ألطفالا

لنجاح    لهن المالئمة  والظروف  أثناء    هن عملالعوامل  مع    نتعاملهالمدرسي  المباشر 
،  وتطورهم  نموهم  زيادةإلى    الجميع  يسعى، الذي  األطفال  وهم  ،التعليمية  العمليةمحور  
الدراسةالتعليمية  العمليةمخرجات    أهم  مبوصفه  مشكلة  تمثلت  وبالتالي  التعرف   ،  في 

 .نوتعزيزه  نلتنميته اتمهيدً لمعلمات رياض األطفال  مستوى واقع الرضا الوظيفي علي

لديالرضا    حقيقة مستوي بحث  أن  أعاتقي    على  أخذت وهنا   معلمات    الوظيفي 
 :  تيةالبحث اآلومن هنا كانت تساؤالت  ،األطفالرياض 
   التعليمية؟ بإدارة قنا األطفالما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات رياض  •
التخصص )رياض   • الوظيفي ومتغير  الرضا  بين  العالقة    /   أطفالما طبيعة 

 بإدارة قنا التعليمية؟  األطفاللدى معلمات رياض  ،أخرى(
لدى معلمات   الخبرةومتغير سنوات    ،الوظيفيما طبيعة العالقة بين الرضا   •

 بإدارة قنا التعليمية؟    األطفالرياض 
  فروض البحث:

دالله  توجد   • مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  معدالت 05فروق  درجه  في   .
رياض   معلمات  لدي  الوظيفي  التعليمية  األطفالالرضا  قنا  لمتغير    بادراه  تبعا 

   .الخبرةسنوات 
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الرضا  05إحصائية عند مستوي    ةتوجد فروق ذات دالل • الوظيفي  . في درجه 
التخصص )رياض   تبًعا لمتغيربإدارة قنا التعليمية   األطفالمعلمات رياض  لدي

 .(أخرى  /أطفال
 هداف البحث:أ

 لي:إيهدف البحث الحالي 

رياض   • معلمات  لدى  الوظيفي،  الرضا  مستويات  على  في    األطفالالتعرف 
الداللة   ذات  االختالفات)الفروقات(  دراسة  التعليمية  قنا  إلدارة  التابعة  المدارس 

  بإدارة  األطفالمعلمات رياض  بعاد الرضا الوظيفي لدى  أاإلحصائية، في درجة  
التعليمية   )باختالف    –قنا  استفادة    ،طفالأرياض  التخصص  الخبرة  وسنوات 

رياض   رضاهن    األطفالمعلمات  واقع  على  وقوفهن  خالل  من  أنفسهن 
  .(الوظيفي

لمعلمات   • الوظيفي،  الرضا  على  المؤثرة  المعايير  أكثر  على  الضوء  تسليط 
 . قنا التعليمية بإدارة،  األطفالرياض 

بتوصيات  • القرار  صانعي  قطاع    تزويد  في  الحوكمة  نظام  تحسين  شأنها  من 
 .  األطفاللتعليم، من خالل رفع مستويات الرضا الوظيفي لدي معلمات رياض ا

 البحث:  أهمية

التي      يعد هذه البحث إضافة علمية، لجميع االبحاث المتصلة بالرضا الوظيفي •
 .تم إجراؤها على هذا الموضوع في مصر

 .الوظيفي حيث يلبي حاجة المؤسسات  على الرضاتسليط البحث الضوء  •
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التي   • المعايير  معرفة  في  القرار  أصحاب  الدراسة  هذه  نتائج  تساعد  أن  يمكن 
انخفاض  بها  من    يوجد  سياسات  وضع  وبالتالي  الوظيفي،  الرضا  مستوى  في 

شأنها أن ترفع من نسبة الرضا الوظيفي لدي العاملين في قطاع التربية والتعليم  
 العربية. بجمهوريه مصر 

السياسة العامة االستفادة    يستطيع من خاللها صانعو  اتعد هذه الدراسة منطلقً  •
التي الجوانب  الدراسة  من  في  لها  التطرق  في    ، تم  العمل  ظروف  وتحسين 

 .المدارس المشمولة في البحث 
أخرى   ومعلماته لدراسات  األطفالبرياض المهتمين فتح المجال أمام الباحثين  •

 . ذات صلة
 حدود البحث:

فيه البحث  بإجراء  الباحث  يقوم  الذي  المجتمع  البحث  بحدود  الباحث   ،يقصد  ويعرف 
   .إلدارة قنا التعليمية ات التابع  األطفالتي: يتألف من معلمات رياض مجتمع البحث كاآل 

 . حدود البحث المكانية: تشمل المدارس الحكومية بإدارة قنا التعليمية •
 .م  2021إلى  2020البحث الزمنية: العام الدراسي حدود  •

 مصطلحات البحث:

اختلف الباحثون في تعريف الرضا الوظيفي وتطور مفهومه من النظرة البسيطة  
أو وظيفته إلى النظرة المركبة التي    ،على أنه مجموعة مشاعر يحملها الفرد نحو عمله

وال الوظيفي،  الرضا  من  متعددة  جوانب  العموم  يوجد    تحدد  تعريف اتفعلى  على  اق 
 نه يتغير مباشرة مع مدى إشباع حاجات الفرد. إالرضا الوظيفي، إذ 
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 :JOP Satisfaction  الرضا الوظيفي

هير   بأنهعرفه  الفرد    زبرج  حول   السيئة   وأ  الحسنةمشاعر  بها  يشعر  التي 
نفسه    المعنويةو  أ  الماديةالمتغيرات   بالعمل  تتعلق  المحيطةالتي  )النمر   والبيئة  به 

199٣.) 

اإلأويعرف   المواقف  عن  العام  "التعبير  وظائفهم،  نه  اتجاه  للموظفين  يجابية 
خصائصها والخبرات   ،نتيجة  جنوها  التي  االجتماعية  المكانة  وكذا  المتنوعة،  وميزاتها 

 Le Boterf (2000) "ي اكتسبوها من عملهم هذاالت

الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله،  بأنه: "شعور (201٣يعرفه رضوان )
عرفه   "كما  ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه

( بأنه: "اإلشباعات التي يحصل عليها الفرد من المصادر المختلفة التي 2015)جميل  
ي يتوقع الفرد الحصول ترتبط بالوظيفة التي يشغلها، كما أنه محصلة عناصر الرضا الت

 عليها". 

 األطفالنه الدرجة التي تحصل عليها معلمات رياض  أ جرائيا بإوتعرفه الباحثة  
كتور مصطفي  والد   ،الجواد الدين محمد عبد    للدكتور نورمقياس الرضا الوظيفي    على

  .محمد 
  : Teacher of Kindergarten األطفالمعلمات رياض 

تربية    وهي   مجال  في  تعمل  تتراوح  و   ،مهموتعليالصغار    األطفالالتي  الذين 
منتظمة في روضة أطفال حكومية   وذلك بصورةسنوات، ٦إلى سنوات 4 ا بينأعمارهم م

 مجمع مدارس. مأ ،أم تابعة لمدرسة ،كانت مستقلةأسواء 
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 : Kindergarten األطفالرياض 

صغار  أب  ت  فرّ  ع   لتربيه  خصصت  تربوية  مؤسسات  تتراوح    نيذ ال  األطفالنها 
بين  أ  ما  سنوات إلى    سنوات   أربععمارهم  تهدف  ، ست  متعددة  بأنشطة  إلى   وتتميز 
واالجتماعية  األطفالكساب  إ التربوية  الذات إو   ،القيم  عن  للتعبير  لهم  الفرصة  تاحه 

كيفي علي  )شحات   ةوالحيا  ،العمل   ةوالتدريب  المنظم  اللعب  خالل  من  والنجار   ،ةمعا 
200٣.) 
 : السابقةالنظري والدراسات  الطار

يقوم  الذي  العمل  نحو  الفرد  مشاعر  الوظيفي  بالرضا  يقصد  الوظيفي:  الرضا 
اإل  ،هب مدى  المشاعر عن  هذه  عمله، وتعبر  من  يحققه  أنه  الفرد  يتصور  الذي  شباع 

كانت مشاعره نحو    ،لحاجاته  ا كبيرً   ايحقق له إشباعً فكلما كان تصور الفرد لعمله أنه  
وكلما كان تصور الفرد لعمله أنه ال يحقق   ،عن عمله  ايجابية، وكان راضيً إهذا العمل  

  ،شباعأو كلما تصور الفرد أن عمله يحرمه من هذا اإل  ،له االشباع المناسب لحاجاته
مع ما يصاحب ذلك    ،هوكان غير راض عن عمل   ،كانت مشاعره نحو هذا العمل سلبية

االستياء مشاعر  آخر  ،من  عمل  عن  ببحثه  سلوكه  على  ذلك  محاولته   ، وانعكاس  أو 
 ،199٧ وتأخره )أبو شيخة، ،أو زيادة معدالت غيابه ،االنتقال إلى وحدة تنظيمية أخرى 

1٣ .) 

عمله  خالل  من  الفرد  يدركه  الذي  الشعور  محصلة  بأنه  آخرون  يعرفه 
ن مجموعة من االتجاهات التي يكونها عن طبيعة الوظيفة  والذي يتكون م  ،بالمؤسسة

وعن عالقاته مع   ،وعن فرص الترقية المتاحة  ،واألجر الذي يحصل عليه  ،التي يشغلها
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إليها ينتمي  التي  العمل  )خليل   ،مجموعة  له  المؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  وعن 
 . (2008 ،٦8٧، وشرير

التي   النظريات  من  العديد  ظهرت  الوظيفيوقد  الرضا  نظرية   ،درست    ولعل 
أفضلها  (1959)هرزبرج   عملهم  هيو   ،من  عن  األفراد  رضا  ظاهرة  أن  أو   ،تفترض 

المتغيرات  من  بفئتين  تتعمق  رضاهم  الداخلية  ،عدم  الدوافع  عامال  والصحة،   ،هما 
مكانية  إو   ،ويقصد بالدوافع الداخلية كل من التحصيل والتقدير والعمل نفسه والمسؤولية

أنه في الن العمل في حين  الرضا عن  الدوافع يمكن أن يحقق  والتقدم، ووجود هذه  مو 
الرضا الداخلية ال يحدث عدم  الدوافع  أن غياب   ،غياب  نجد  ذلك  النقيض من  وعلى 
 (.٧0،201٧عوامل الصحة يؤدي إلى عدم الرضا )حليم،

روادها،  أهم  من  وفيبر  وفايول  تايلور  يعد  الذي  العلمية  اإلدارة  نظرية  وهناك 
المادية   بالحوافز  اهتمت  العملبوصفهحيث  عن  للرضا  المحقق  الوحيد  الحافز   ، ا 

فحاولت تفسير كافة السبل المادية التي ترفع من كفاية العامل حتى يؤدي عمله بإتقان  
قصوى  تحق  ،وبسرعة  تستطع  لم  أنها  المطلوب إال  الرضا  الجوانب   ،يق  أهملت  حيث 

)األفندي،اإل للعامل  التي    ( 2012،  4نسانية  للحاجات  ماسلو  نظرية  إلى  باإلضافة 
 د اقترحت وجود هرم من الحاجات مرتبة حسب أهميتها في تحفيز الفرد للعمل، والتي تع

األفراد ظروف  على  تحافظ  أن  شأنها  من  فيزيولوجية  أو  سيكولوجية  ظروف   بمثابة 
وطبقً  الفرد،  يفتقدها  عندما  الحاجات كدوافع  هذه  وتعمل  للعمل،  الهرم   اودافعيتهم  لهذا 

قبل أن تتمكن   ا بشكل كبيرهفإن الحاجات ذات المستوى األدنى فيه يجب أن يتم إشباع
، ويحتوي الهرم على خمسة مستويات ملالحاجات الواقعة في المستويات األعلى من الع

ا بحاجات  ماسلو  في  أسماها  البقاء  أو  النمو  وبحاجات  الدنيا،  المستويات  في  لنقص 
وأهم هذه الحاجات هي الحاجات الفيزيولوجية    ،  (٣٦4،1999المستويات العليا )عدس،
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األمان إلى  للحب   ،والسالم  ،والحاجة  الذات   ،واالنتماء  ،والحاجة  العتبار   ،والحاجة 
 (.  198٧، ٣92براهيم،  إوالحاجة لتحقيق الذات )
 عوامل الرضا الوظيفي: 

يرتبط الرضا الوظيفي بعدة عوامل منها مدى اعتزاز العاملين وفخرهم بانتمائهم  
وما تحققه من    ،واالنجازات   ،والترقيات   ،واألجور  ، لمؤسسة التي ينتمون إليها، والرواتب 

 في ثالث فئات هي:  هم بعض شباعات للحاجات االجتماعية للعاملين، وحددهاإ
وقدراتهم • أنفسهم  باألفراد  تتعمق  ذاتية:  المستوى    : مثل  ،عوامل  العمر،  الجنس، 

 ،ومستوى الدافعية، وقدرات الفرد الذهنية  ،والعمل السابق  ،التعليمي، ومدة الخدمة
الفرد   ،والبدنية بذات  المرتبطة  العوامل  من  رضاه،    ،وغيرها  على  تأثير  لها  التي 

 .وامل يحصل الرضا الوظيفيوبتفاعل هذه الع
الوظيفة نفسها، وظروف   :مثل   ،عوامل تنظيمية: أي ترتبط بالتنظيم داخل المنظمة •

الوظيفية العمل  ونظم  بالرؤساء،  والعالقة  تنتجه  هجراءاتإو   ه،وأساليب  العمل،  وما   ،
  .ومسؤولية ،وما تعكسه من تنوع ،شباعات إمن 

العمل   • بجماعات  تتعمق  بيئية:  التي  عوامل  البيئة  أو  الفرد  فيها  نشأ  التي  والبيئة 
وكذلك تأثير ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه وهذه العوامل قد تشتمل   ،ينتمي إليها

االجتماعي عمله  ،االنتماء  مع  التكيف  على  العامل  له  ،وقدرة  المجتمع    .وتقدير 
  . (، سلمان2011، 68)
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  :واألجنبية العربية السابقةالدراسات 

التويجر )هدفت   الرحيم  على مستوى    2019دراسة سحر عبد  التعرف  إلى   )
الفروق  عن  والكشف  بريدة،  مدينة  في  الثانوية  المرحلة  معلمات  لدى  الوظيفي  الرضا 

  ا ذات الداللة اإلحصائية في مستويات الرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة الثانوية تبعً 
التخصص   واستخدمت   والدورات لمتغير  المسحي،   التدريبية،  الوصفي  المنهج  الدراسة 

وبلغ عدد   المعلومات،  جمع  في  االستبانة  الباحثة على  معلمة،   ٣1٧  العينة واعتمدت 
مات ل في الرضا الوظيفي لدى مع  اال توجد فروق دالة إحصائيً  نهأالنتائج    أبرزوكانت  

بريدة  لالمرح بمدينة  الثانوية  الكليةتة  بالدرجة  الذات،   ،تعلق  واحترام  )التقدير  وأبعاد 
العمل،  و  والمهني،  و طبيعة  اإلداري  الختالف و التفاعل  ترجع  االجتماعي(  التفاعل 

إحصائيً  دالة  فروق  توجد  بينما  ببعد   االتخصص،  يتعلق  األجور  :فيما  االنتماء، 
  ه ترجع الختالف التخصص، والفروق لصالح التخصصات العلمية، كما أن  ،ت آوالمكاف

 ترجع الختالف الدورات التدريبية.  ا فروق دالة إحصائيً  ال توجد 
  ( علي  طه  رباب  دراسة  الرضا  إلى    (2018وسعت  مستوى  علي  التعرف 

لدى معلمات رياض   ،  المتغيرات في ضوء بعض  نظرهن    وجهةمن    األطفالالوظيفي 
محاور خمسة  من  استبانة  وطبقت  الوصفي،  المنهج  الرضا   ،واستخدمت  أبعاد  شملت 

العمل  الوظيفي ومجال  طبيعة  عن  العمل  ،)الرضا  بيئة  عن    يسودها منوما    ،الرضا 
والمكافآت   ،عالقات  الرواتب  نظام  عن  األمان  ،الرضا  نظام  عن  والترقي   ،الرضا 
اإلدارة(  ،الوظيفي نظام  عن  في    ،الرضا  الدراسة  عينة  رياض م  85٦وتمثلت  علمة 

وأسفرت النتائج    ،(رةسنوات الخب  ،لهالمؤ   ،)المحافظة  متغيرات وفق    توزيعهنأطفال، تم  
للرضا   اإلجمالي  المستوى  أن  رياض    الوظيفيعن  منخفًض   األطفاللمعلمات  ، اجاء 

الرضا   مستوى  فإن  للمحاور  منخفًض   الوظيفيوبالنسبة  عدا   جميعفي    اجاء  المحاور 
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من عالقات، ومحور نظام اإلدارة حيث جاء مستوى    يسودهاوما    ،محوري بيئة العمل
، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في استجابات امتوسطً   فيهن  الوظيفيالرضا  

الدراسة تعزى   لصالح    المؤهل  لمتغير وجدت فروق تعزى    بينما المحافظة    لمتغير عينة 
 لح ذوات الخبرة األعلى.الخبرة لصا لمتغيرالتربوي، وفروق تعزى المؤهل ذوات 

هدفت   )  دراسةكما  سلطان  ومنال  سليمون  مست2018ريم  لبحث  الرضا  (  وى 
رسين في مدارس المتفوقين والعاديين في مدينتي طرطوس والالذقية،  الوظيفي لدى المد 

والسعادة  الوظيفي  الرضا  بين  العالقة  وتعرف  لديهم،  النفسية  السعادة  مستوى  وكذلك 
لدى   البحث النفسية  عينة  الوصفي    ،أفراد  المنهج  استخدم  البحث  هدف  ولتحقيق 

سة من مدارس المتفوقين والعاديين في رّ ومد   امدرسً   45  التحليلي، واشتملت العينة على
  النفسية   السعادةومقياس    وتم تطبيق مقياس الرضا الوظيفي   مدينتي طرطوس والالذقية،

النتائج الن  أ إلى    وتوصلت  الرضا  المد مستوى  لدى  النفسية  والسعادة  في وظيفي  رسين 
بدرجة   جاءت  والعاديين  المتفوقين  داللة    متوسطةمدارس  ذات  ارتباط  عالقة  وتوجد 

عينة   أفراد  لدى  النفسية  السعادة  مستوى  الوظيفي  الرضا  مستوى  بين  جيدة  إحصائية 
إيكما   ،البحث  ذو داللة  المد وجد فرق  العينة من  أفراد  بين  مستوى  رسين في  حصائية 

لمتغير)نوع المدرسة(، لصالح    االرضا الوظيفي، وكذلك في مستوى السعادة النفسية تبعً 
 .مدارس المتفوقين

( بين أفراد العينة من  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -
لمتغير   ا رسين في مستوى الرضا الوظيفي، وكذلك في مستوى السعادة النفسية تبعً المد 

( بين  0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة    -  التعليمية()الخبرة  
السعادة  مستوى  في  وكذلك  الوظيفي،  الرضا  مستوى  في  المّدرسين  من  العينة  أفراد 

 (.المدينةلمتغير ) االنفسية تبعً 
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)  ةدارسوسعت   العالقة    (2015داود  عن  الكشف    الوظيفيالرضا    بينإلى 
، والوقوف الشيخاألساسي في محافظة كفر    التعليملمعلمي مدارس    التنظيميوااللتزام  

، وتقديم إجراءات مقترحة لديهم  التنظيميومستوى االلتزام    الوظيفي على مستوى الرضا  
األساسي   التعليملمعلمي مدارس    التنظيميوااللتزام    الوظيفيالعالقة بين الرضا    لتفعيل

 .الشيخفي محافظة كفر 

  هما؛  محوريناالستعانة باستبانة صنفت إلى  مع  الوصفي،    جه المنوتم استخدم  
علم ومعلمة من  م  1٣00، وطبقت على عينة بلغت  التنظيميااللتزام    الوظيفيالرضا  

 .االبتدائيةالمدارس 

طردي   ارتباط  وجود  إلى  الدراسة  والرضا    التنظيميااللتزام    بينوتوصلت 
بلغ معامل  الوظيفي قوية    يشير مما    0٫٦٧٧االرتباط  ؛ حيث  إلى وجود عالقة موجبة 

  تشيرالتي    النظريةاالفتراضات    يؤكد ما    وهو،  الوظيفيوالرضا  ،  التنظيميااللتزام    بين
 . التنظيميوااللتزام  ،الوظيفيإلى وجود ارتباط قوي بين الرضا 

)  دراسةوتناولت   عقيل  رياض 201٣محمد  معلمات  لدى  الوظيفي  الرضا   )
بإقليم الوسط من وجهة نظرهفي المدارس الح  األطفال ، تألف مجتمع الدراسة نّ كومية 

( العام٣50من  من  الحكومة  مدارس  في  معلمة   )  ( وتم    ،(2012,201٣الدراسي 
الدراسة، بيانات  جمع  في  االستبانة  على  الدراس (االعتماد  نتائج  أن وأشارت  إلى  ة 

ذات داللة إحصائية في   امستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة, وأن هنالك فروقً 
فئة عشر سنوات فأكثر، في   مستوى الرضا الوظيفي يعزى إلى متغير الخبرة، لصالح

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي،  حين لم تظهر 
تبين   التالية )طبيعة   ةقة ارتباطي يضا، وجود عالأكما  الوظيفي والمتغيرات  الرضا  بين 
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العمل  ،العمل رؤساء  مع  والحوافز   ،والعالقة  وتقدير   ،والرواتب  االجتماعية،  والمكانة 
 . المجتمع(

  المعلمينإلى تحديد ضغوط    Stauffer & Maso(  201٣)  دراسةكما كشفت  
عدم المدارس    عمليةخطوات    وتقديم  ،لديهم الرضا    ومصادر  لموظفي   لتخفيفوقائية 

المحتوى، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي   تحليل  منهج، وتم استخدام  المعلمين  اد هإج
 لتحليلالمحتوى    تحليلالمتحدة، حيث كان    الواليات في جنوب شرق    االبتدائيةالمدارس  

المدارس    مجانبةاستجابة    ٦4 غير    اعلمً م  ٣٦  منها   ،االبتدائيةلمعلمي  المدارس  من 
ذات    امعلمً   28و   ،عالية  أولويةذات   المدارس  من    وجميعهم ،  العالية  األولويةمن 

على    وهمالضواحي،   أجابوا  االستبانةالذين  النوعية  ،أداة  ستريسورس  بأداة   ، وتسمى 
الدراسة لها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  من  إجهاد   :وكان  عوامل  من  فئتين  هناك  أن 

وضغوط المساءلة   ،خصية منها: عدم تقدير المعلمين بشكل عامالمعلم هي عوامل ش
السياسية    ،عملهمعلى   )الهياكل  منها:  سياقية  ،  التعليميةالعوامل  و ،  والتعليميةوعوامل 

وأن من بين الضغوط التي    ،المناخ المدرسي(و العوامل األم األسرة،  و ،  الطالبيةالعوامل  و 
المعلمون في المدارس نقص الدعم أو الموارد، وضغوط مديري المدارس بطريقة    يعانيها

وكثرة المهام التي يكلفون بها، وأيضا العوامل المناخية    ،المعلمينتعاملهم التسلطية مع  
 أيضا  وهناكوالبيئة المجهدة،    ،بين الزمالء  والسلبيةاألدوار    فهمعدم    :مثل  ،المدرسية
العمل  ،المعلمينعلى    اضغوط  تشكل  التعليميةالعوامل   عبء   والمسؤوليات   ،مثل: 
 .إجهادهفي  ويتسبب  ،المعلم ي ره ق وهذا ،في وقت محدد  وتنفيذها ،التعليمية

التعرف علي مدى  إلى    الل وشيرجل  Lal & Shergill, 2012وهدفت دراسة  
  االستبيان ، واستخدمت الدراسة  يمارسونها   نةهكم  التعليم نحو    واتجاهاتهم  المعلمين رضا  

ظهرت أفي الباكستان، و   وهاريانامعلم في بنجاب    200الذي وزع على عينه تكونت من 
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، وال يوجد فرق بين الذكور واإلناث في مه وظائفعن    اراضون جدً   المعلمين النتائج أن  
 يوجد فال  ،الخبرة  كمهنة  التعليمنحو    إيجابية  اتجاهات   يمتلك  الجنسينذلك، كما أن كال  

الرضا    لها على  أثر  جينستورك    وسعت   Gencturk &Memis  الوظيفيأي  دراسة 
الذاتية  وميميز الكفاءة  من  التحقق  حيث   ،إلى  من  العينة  أفراد  لدى  الوظيفي  والرضا 

باالعتماد على المنهج الوصفي،   ( معلما   ٣٧٣ة، تكونت العينة من ) العوامل الديمغرافي
الكفاءة مقياس  استخدام  ال    ،تم  أنه  النتائج  كشفت  الوظيفي،  للرضا  مينيسوتا  ومقياس 

تبعً ت العينة  أفراد  بين  فروق  وجد   اوجد  في حين  الجنس،  تبعً   ت لمتغير  لمتغير   افروق 
 الخبرة في التدريس. 

)  دراسةوهدفت   واجاليتوس    Platisidou & Agaliotis   (2008بالتسيدو، 
والرضا    مستويات   ةعرفم النفسي  معلمي    الوظيفياالحتراق  الخاصة،   التربيةألداء 

الدراسة منفيها  المؤثرةوالعوامل     ٧8،  ارً كذ   49ومعلمة(    امعلمً 12٧)  ، وتكونت عينة 
الخبرة على فئات  متغيرات توزعت  ببنماسنة(، 2٣  -5٦، بمعدل عمري تراوح بين )ىثنأ

  الوظيفيالرضا    ومقياساالحتراق النفسي،    مقياسسنوات، وتم استخدام    4،5أقل من  
تراوح   المعلميننتائج الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي بين    أظهرتوقد    ،للموظفين

متدنٍ  خصوًص   بين  ومرتفع،  متوسط  بين  فتراوح  الوظيفي  الرضا  أما  في   اومتوسط، 
، الترقيات في مجال    انسبيً   اكان متدنيً   فيما،  الفريقالعمل، وروح    ئةبي مجال الرضا عن  

 متغيراتعدم وجود فروق ذات داللة في    ا، وبينت نتائج الدراسة أيًض والمزاياوالرواتب،  
الرضا    تحديد العمر، والجنس، والخبرة في   النفسي لدى   ،الوظيفيمستوى  أو االحتراق 

بين توفر الموارد والمصادر   اعالقة ارتباط دالة إحصائيً ، وبينت الدراسة وجود  المعلمين
 . الوظيفيمستوى الرضا  وزيادة ،، وتدني االحتراق النفسيللمعلمين
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  الوظيفي ( العالقة بين الرضا  2008الشيخ خليل وشرير )  دراسةكما وضحت    
العلمي، سنوات الخبرة،   المؤهلالجنس،    (المعلمين)لدى    الديموغرافية  المتغيرات وبعض  

من    ،الدراسيةالمرحلة   الدراسة  عينة  تكونت  تم    اعلمً م  ٣٦0وقد  وقد   أخذها ومعلمة، 
وبنات )مدرسة    18من    عنقودية   عشوائية   بطريقة  الباحثان    (،بنون  أعد    استبانة وقد 
خاصة بالدراسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة   الوظيفيالرضا    لقياس

الرضا   في  اإلناث   الوظيفيإحصائيا  لصالح  المتوسط  ،ككل  الدبلوم  والمرحلة   ،وحملة 
وبالنسبة    بينماالدنيا،    األساسية المادة،  عن  الرضا  في  فروق  توجد    المهنة   لتحقيق لم 

  ،الدنيا  األساسيةوم المتوسط والمرحلة  فكانت الفروق لصالح اإلناث، حملة الدبل  ، للذات 
والعالقة    ،العمل  لطبيعةوبالنسبة   اإلناث،   بالمسئولين وظروفه،  لصالح  الفروق  كانت 

الدنيا، أما سنوات الخبرة فال توجد لها أي أثر   األساسيةحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة  
 . الوظيفيعلى الرضا 

الرضا الوظيفي لدى   :بعنوان وسعت   (200٦ما دراسة محمد أحمد صوالحة )أ
رياض   المتغيرات   األطفالمعلمات  بعض  ضوء  في  ردن  اال  داللة    في  على  للتعرف 

ردن في ضوء طفال في األلدى معلمات رياض األ  الفروق في مستوى الرضا الوظيفي 
والحالة   المعلمة  تتقاضاه  الذي  الشهري  الراتب  العلمي   ،االجتماعيةمتغيرات  والمؤهل 

من    ة معلم  85الدراسة من    ةعن العمل وتكونت عين  المشرفة  ةوسلط  ،والخبرة التدريسية
رياض   و   معلمة  41  نمنه  األطفالمعلمات  الحكومية  المدارس  في    44  معلمةيعملن 

الخ المدارس  في  الدراسة    ،اصةيعملن  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  ن أوكان 
الوظيفي لدى معلمات رياض   بالمتغيرات اآل  األطفالالرضا  الشهري،   تيةيتأثر  الراتب 

التدريسيةو ،  االجتماعيةالحالة  و  الخبرة  من  العلمي  المشرف  ،المؤهل  حيث وسلطات  ة، 
، والمعلمات اشهريً   ا اللواتي يتقاضين راتبً على لدى المعلمات  كان الرضا الوظيفي هو األ 
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الخبرةوالمعلمات    ،المتزوجات  اال كبر   ذوات  في   ،التدريسية  يعملن  اللواتي  والمعلمات 
 التابعة للقطاع الخاص.  األطفالرياض 

ثر الرضا الوظيفي لدى معلمات أ قياس  إلى    (200٦نافع )   ةوهدفت دراسة هب
لدى   األطفال رياض   الوظيف  الرضا  في  فروق  هناك  هل  ومعرفة  بغداد  مدينة  في 

والتخصص  الشهادة  لمتغيرات  تبعا  الخبرة  ،المعلمات  االجتماعية    ،وسنوات  والحالة 
من   مكونة  عينة  اختيرت  األهداف  هذه  العشوائي   200ولتحقيق  باألسلوب     معلمة 

شارت نتائج البحث أو  ،ظيفي أعدت الباحثة أداة لقياس الرضا الوظيفيولقياس الرضا الو 
كان   العينة  أفراد  عند  الوظيفي  الرضا  النظري أأن  المتوسط  من  عدم    ،كبر  تبين  كما 

 والتخصص،  في متغيرات الشهادة،  األطفاللدي معلمات رياض    ةوجود فروق ذات دالل
 والحالة االجتماعية . ،سنوات الخبرة

)  دراسةوتناولت    هيئة    الوظيفيالرضا    مستويات (  200٦بانج  ألعضاء 
اإلناث في جامعات سيئول في جمهورية كوريا، وقد تكونت عينة الدراسة من    التدريس

لجمع    280 كأداة  واالستبيان  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  تدريس،  هيئة  عضو 
الدراسة أن العامالت في الجامعات راضيات بشكل عام    النتائج  أظهرت وقد    ،البيانات 

عن   متوسطة  عن  وظائفهنوبدرجة  الرضا  مجال  احتل  وقد  األولى   الوظيفة،  الرتبة 
وبدرجة كبيرة، وحصل مجال الرضا عن األجر، ومجال الرضا عن أسلوب اإلشراف، 

، الوظيفي  ومجال الرضا عن الزمالء، على درجة متوسطة، أما مجال االستقرار واألمن
درجة   على  حصل  داللة قليلةفقد  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  حين  في   ،

 والخبرة. ،األكاديمية والرتبة  ،العلمي المؤهل لمتغيرتعزى  إحصائية
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إلى   (200٣يوسف الشرقاوي )  ةبراهيم السيد الفويلي، وسعديإ  دراسةكما هدفت  
التعرف على المقصود بالرضا الوظيفي وتحديد أبرز نظريات الرضا الوظيفي والوقوف 

بين   العالقات  واألعلى  الوظيفي  تؤثر الرضا  التي  العوامل  أهم  على  والتعرف  داء، 
رياض   لمعلمات  الوظيفي  الرضا  مستوى  على  باإليجاب  أو  أبرز األطفالبالسلب   ،

رياض   معلمات  بين  الوظيفي  الرضا  عدم  الوظيفي/  الرضا  بمحافظة   األطفالمستوى 
الدقهلية والتعرف على العوامل التي يمكن بها رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات 

التحليلي  واعتمد   األطفالرياض   المنهج الوصفي   واستخدم   ،الباحثان في دراستها على 
مقي دراستهما  في  الوظيفيالباحثان  الرضا  مستوى  على  التعرف  الرضا   ،اس  وعدم 

من أهم    ٣82بمحافظة الدقهلية تكونت العينة من   األطفالالوظيفي بين معلمات رياض  
النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية عدم رضا بكافية الراتب وتناسبه مع الجهد 

ل الوظيفة من فرص عمل  تتيحه  دى جهات أخرى  المبذول، وكذلك عدم رضا عن ما 
وطبيعة  ،طفال حول إجراءات القبولتوى منخفض من رضا معلمات رياض األوجود مس
  .دراسةبرنامج ال

( العبد  فهد  يوسف  فوزية  دراسة  عن  1990وتناولت  البحث  ضعف أ(  سباب 
في معهد التربية للمعلمات في دولة الكويت   األطفالمستوى أداء معلمات شعبة رياض  

أهداف من  البرنامج  عناصر  محتوى  تحليل  الدراسة  هذه   ،محتوى و   ،وتتناول 
 ،عضاء هيئة التدريسأ و   ،دراسة القوى البشرية من طلبةو   ، ساليب تقويمأاستراتيجيات  و 

عددها  وقد   عينة  على  التحليلي  الوصفي  المنهج  من  خ  1٦0استخدم  خريجات ريجة 
لناظرات ل  –)للموجهين    :الباحثة بتصميم ثالثة استبانات   ت وقام   ،معهد التربية للمعلمات 

تقدمه شعبة رياض برنامج اإل   أن  إلىالدراسة    ت وقد توصل  ،للخريجات(  – عداد الذي 
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عميق فهم المعلمات لدورهن  ت إلى)نظام السنتين( يؤدي  األطفال بمعهد التربية للمعلمات 
 . بدرجة متوسطةالمهني 
 . والمهنية بدرجة متوسطة ،كساب الطالبات المعلمات الصفات الشخصيةإ •
بدرجة  • بعملهن  المرتبطة  االجتماعية  بالمهارات  المعلمات  الطالبات  تزويد 

   .متوسطة
اإل • بالمهارات  المعلمات  الطالبات  مع  تزويد  التعامل  على  تساعد  التي  دارية 

 . الرؤساء بدرجة كبيرة
وكفاءة التقويم بدرجة    ،عداد الخبرة بدرجة متوسطة إ كساب الخريجات كفاءات  إ •

 دارة الفصل بدرجة كبير. إوكفاءة  ،متوسطة

 : السابقةالتعليق على الدراسات 

العرض ضوء  في  التي    السابق  يتبين  الدراسات  الوظيفي    اهتمت تعدد  بالرضا 
الكشف عن واقعها  المعلمينلدى   المؤثرة ف  سواء من حيث  العوامل    ها أو عالقتهايأو 

المراحل    المتغيرات ببعض   تنوع  يتبين  كما  الدراسات   تناولتهاالتي    العمريةاألخرى، 
المرحلة    ،السابقة تناول معلمي  ومنها   ،والروضة  والتعليم االساسي  ،االبتدائيةفمنها ما 

المرحلة تناول معلمي  البيئة    ،الثانوية  ما  تنوع  لذلك يتضح  الجامعية، إضافة  والمرحلة 
الدراسات  هذه  تناولتها  داخل  ، التي  تم  ما  الدول   ومنها  ، مصر  فمنها  تم في بعض  ما 

بين    تلك الدراسات   ة، كما تنوعت عيناألجنبيةالخليجية ومنها ما تم في بعض الدول  
ورغم ذلك    ،لقياس الرضا الوظيفي  المستخدمةالمقاييس    يضاأ وعت  وتن  ،ةوصغير   ،ةكبير 

متعددة خاصة في ظل   زوايامن    الوظيفيدراسة الرضا    أهميةالدراسات على    هذهتجمع  
  البيئة لهذه الدراسة، بجانب تميزها في    اما ترتب عليه من آثار إيجابية، مما يعطي مبررً 
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بهدف  األطفالاض يحيث إنها تركز على معلمات ر  ،عليهاالتي تركز  العمريةوالمرحلة 
الرضا   الدراسة    الوظيفيقياس مستوى  واستفادت  السابقة    الحاليةلديهن،  الدراسات  من 

بعض   عرض  األداة   ،النظرية  المفاهيم في  إعداد  المنهجية    ،وفي  اإلجراءات  وبعض 
 .تهاومناقش النتائج وتفسير

 :وإجراءاتهمنهجيه البحث 

البحث المنهج الوصفي    البحث:منهج   الوقوف على واقع   مكنيخالله  من  الذي  اتبع 
الرضا   رياض    الوظيفيمستوى  معلمات  بعض األطفاللدى  تأثير  مدى  بيان  مع   ،

 .في ذلك المتغيرات 

الدراسة:    التعليمية قنا    بإدارة  األطفالتكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض    مجتمع 
 هن. جميع

بلغت    الدراسة:عينة    عينة  على  الدراسة  من  م   150اقتصرت  أطفال  رياض  علمة 
 . قنا التعليمية إدارة مدارس

 منهج الدراسة وإجراءاتها:  

اتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي، فمـن خاللـه أمكـن الوقـوف علـى   منهج الدراسةة: •
ان مـدى تـأثير يـ، مـع باألطفـالواقع مسـتوى الرضـا الـوظيفي لـدى معلمـات ريـاض 

 .بعض المتغيرات في ذلك
بــإدارة قنـــا  األطفـــالتكـــون مجتمــع البحـــث مــن معلمـــات ريــاض  مجتمةةع الدراسةةةة: •

  ة.( معلم150التعليمية وعددهم )
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 الدراسة:  ةعين

  نظـرا للعـدد الكبيــر مجتمـع البحــث  ؛قامـت الباحثـة باختيــار عينـة الدراسـة الحاليــة
للعينــــات غيــــر  تنتمـــي التــــي ،((Purposive sampleالعينـــة العمديــــة عـــن طريقــــة 

النـوع مـن العينـات لتحقيـق غرضــه، ن هــذا أل ؛يضـا العينـة الهدفيـةأوتسـمى   ،االحتماليـة
 ، وتكونــت حــرا ابحيــث يقــدر حاجتــه مــن المعلومــات، ويقــوم باختيــار عينــة الدراســة اختيــار 

 التـيالتعليميـة ال بـإدارة قنـا األطفالمن معلمات رياض   ة( معلم150من )عينة الدراسة  
       .ساسيةوصف للعينة األ يليوفيما  ن،تم تطبيق االستبيان عليه

 للتخصص االعينة تبع   توصيف :(1جدول )
 % العدد  النوع 

 66 99 متخصصات 
 34 51 غير متخصصات 

 100 150 مجموع

جمــالي العينــة مــن معلمــات إمــن  ةنســب أعلــىن أ( 1ويتضــح مــن الجــدول رقــم )
غيـر  ثـم ،طفولـة(تربيـة  )في المتخصصات  ةنسببإدارة قنا التعليمية هي  األطفالرياض  

 (.%٣4و )%(  ٦٦الترتيب ) علىمتخصصات حيث بلغت النسب 
 للتخصص  اتوصيف العينة تبع   :(1شكل )

 
 

  لسنوات الخبرة اساسية تبع  توصيف العينة األ :(2جدول )
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 % العدد  سنوات الخبرة 
 15.3 23 10أقل من

 78 117 20-10من 
 6.7 10 20أكثر من 
 100 150 مجموع

 

 األطفــالجمــالي معلمــات ريــاض إمــن  ةعلــي نســبأ ن أ( 2يتضــح مــن الجــدول )
 10قــل مــن أ ةثــم نســب ،ةســن 20إلــى  ســنوات  10مــن  ةهــي نســب ةحســب ســنوات الخبــر 

حيـث بلغـت النسـب علـي الترتيـب  ،ةسن 20كثر من أ ةنسب ةخير األ ةوفي المرتب  ،سنوات 
(٧8%%( ،)15.٦.٧( ، )٣%). 

 لسنوات الخبرة  اتوصيف العينة تبع   :(2شكل )

 
 

 الدراسة:  أداة

وصـممه الـدكتور  أعـدهالـذي  ،اسـتخدمت الباحثـة مقيـاس الرضـا الـوظيفي للمعلـم  
والدكتور مصطفي محمد متـولي، وقـد اختيـر هـذا المقيـاس   ،محمد نور الدين عبد الجواد 

ــهوله تطبيقـــه ــبته لعينـــ ،لسـ ــدق المنطقـــيأالدراســـة، و  ةومناسـ ــق المقيـــاس للصـ  ،يضـــا تحقـ
لـه نسـب صـدق وثبـات عاليـة، حيـث  أن كما ،وصدق المقارنة الطرفية  ،والصدق البنائي

0
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مجموع
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عنــه مــن نتــائج عنــد وبالتــالي يمكــن الثقــة فيمــا ينــتج  ،0.8٧بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس 
 تطبيقه.

 وصف المقياس: 

من المقياس  فقرة٦0)  يتكون  رئيس  (  محاور  سته  المقياس  ةتقيس    ، يتضمنها 
االنتماء، و واحترام الذات،    ،وهي: التقديرفي تحقيق الرضا الوظيفي    ةوتعد عوامل فاعل

واأل االجتماعي،  والتفاعل  والمهني،  االداري  والتفاعل  العمل،   ،والمكافآت جور  وطبيعة 
المقياس   فقرات  مفردات وتحتوي  المقياس   علىموزعين    ةوسالب  ةموجب  على  محاور 

الموجبة    حيث   ،هاجميعالمختلفة   السالبأ  ،ةفقر   (٣٧)شملت   وحملت  ،فقرة  (2٣فـ)  ةما 
 : رقام التاليةالعبارات السالبة األ

٦،9،12،14،15،18،20،21،24،2٧،٣0،٣٣،٣٦،٣٧،٣9،42،45،48،51،54،5٧،٦0 
 تصحيح المقياس:

إجابـة واحـدة لكـل بنـد مـن بنــود  بإعطــاءتصـحيحه و  ،المقيـاسإلجابـة عـن وتـتم ا
ــدة  ــق بشــ ــد  -موافــــق  –المقيــــاس )موافــ ــر موافــــق  -محايــ ــً  -غيــ ــق إطالقــ ــر موافــ  ،(اغيــ

التــوالي بالنســبة للفقــرات اإليجابيــة، وعكســها ( علــى 1/ 2/ 4/٣/ 5)الــدرجات وأعطيــت 
مفـــردات ذات  فرديـــة، ويتضـــمنويجـــرى هـــذا المقيـــاس بطريقـــة  ،بالنســـبة للفقـــرات الســـلبية

وبـذلك تراوحـت الدرجـة الكليـة للمقيـاس مـا بـين  ،سـلبياتجـاه    وأخـرى ذات   ،اتجاه إيجـابي
( أمام الخيـار √( درجة، ويعتمد تصحيح المقياس الحال على وضع عالمة )54/2٧0)

 .مفردات المقياسالمناسب له لكل مفردة من 
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 : العينة االستطالعية

ــيكومتري  ــائص السـ ــاب الخصـ ــاض  ةلحسـ ــات ريـ ــوظيفي لمعلمـ ــا الـ ــاس الرضـ لمقيـ
ــال ــة  ،األطفـ ــت عينـ ــنتكونـ ــتطالعية مـ ــة االسـ ــ٦0) الدراسـ ــاض  ة( معلمـ ــات ريـ ــن معلمـ مـ
وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون العينــة ممثلــة لعينــة البحــث األساســية، وقــد طبــق  ،األطفــال

وحســاب معــامالت الصــدق  ،مــن وضــوح عباراتــه الــوظيفي للتأكــد علــيهن مقيــاس الرضــا 
 والثبات.

  :قياس صدق وثبات المقياس

 صدق التمييز:   

فـي الكشـف عـن الفـروق بـين  مكانيـة اسـتخدام مقيـاس الرضـا الـوظيفيإويوضـح 
 ، تـــم التأكـــد مـــن مقيـــاس الرضـــا الـــوظيفيالـــوظيفيحـــول الرضـــا  فـــي اآلراءالمجموعـــات 

، اوذلــك باســتخدام طريقــة صــدق التمييــز لحســاب الصــدق إحصــائيً  ؛بــالطرق اإلحصــائية
المقارنـة بـين متوسـطات  ت مفـردة، تمـكـل  فـي وبعد ترتيب األفـراد تنازليـا حسـب درجـاتهم

 1٦ نوعــــدده الــــوظيفيقــــل الــــدرجات علــــى مقيــــاس الرضــــا أعلــــى  ت الحاصــــال (%2٧)
 وظيفيالــــعلـــى الــــدرجات علــــى مقيـــاس الرضــــا أ علــــى  ت ( الحاصــــال%2٧ومتوســـطات )

 8٣) " الجدوليةUصغر من "أ(  0.000" المحسوبة = ) uوجد أن قيمة"  1٦  نوعدده
 ةصـــادق 1 نوعــدده الـــوظيفين مقيــاس الرضــا أوهـــذا يــدل علـــى  0.05( عنــد مســتوى 

 .هذه الفروق  تيويوضح الجدول اآل ،فيما وضع لقياسه
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دنى على رباعى األواأل  ،علىاأل ياألرباعاختبار "مان وتنى "للفروق بين  :(3جدول )
 32= ومحاوره نمقياس الرضا الوظيفي  

 المحاور 
 دنىاأل يرباعاأل  علىاأل األرباعي

النسبة 
 Zالحرجة 

U 
 

ن 
1 

متوسط 
 الرتب

 2ن
متوسط 

 الرتب
التقدير   المحور األول:

 واالحترام
16 24.50 16 8.50 4.837 0.00 

 0.00 4.879 8.50 16 24.50 16 المحور الثاني: االنتماء
 0.00 4.843 8.50 16 24.50 16 المحور الثالث: طبيعة العمل

المحور الرابع: التفاعل 
 والمهني  الداري 

16 24.50 16 8.50 4.842 0.00 

المحور الخامس: التفاعل  
 االجتماعي

16 24.50 16 8.50 4.850 0.00 

جور المحور السادس: األ
 ت آوالمكاف 

16 24.50 16 8.50 4.857 0.00 

 0.00 4.830 8.50 16 24.50 16 الدرجة الكلية

 ‘U  =66 0.01عند مستوى داللة  16=  2، ن16=  1عند ن 

 ‘U  =83 0.05عند مستوى داللة  16=  2، ن16=  1عند ن 
 

  :(3يتضح من الجدول )

وق ذات د  ر  ــ  د فــ ــق ــينأنــــه ت وجــ ــائ ي ة بــ ة إحصــ ــق لــ ط د  الق ــ  ــة ذات م توســ ات المجموعــ ــق رقجــ
ــوع  ــة فـــي مجمـ ــدرجات المنخفضـ ــة ذات الـ ــات المجموعـ ــة ومتوســـط درجـ الـــدرجات المرتفعـ

ــا  ــوظيفي الرضـ ــاورهالـ ــت ومحـ ــث كانـ ــة ، حيـ ــوبة Uقيمـ ــع محـــاور 0.000) المحسـ ( لجميـ



 محمود منصور فاطمةد.         الحكومية بالمدارس األطفال رياض معلمات لدي الوظيفي الرضا   

- 793 - 

الجدوليــة عنــد  Uأقــل مــن قيمــة    وهــي قــيم ،لالســتبيانالكليــة  والدرجــةالــوظيفي الرضــا 
وقدرتــه علــى  ،علــى صــدق االســتبيان يؤكــد  (، وهــذا8٣تســاوى ) التــي ،(0.05مســتوى )

  .المختلفة اآلراءالتمييز بين 
 :كرونباخ( )ألفا  ،ثبات المقياس

 لفـــا كرونبـــاخأ  تـــم اســـتخراج الثبـــات بداللـــة االتســـاق الـــداخلي باســـتخدام معامـــل
Cronbach Alpha ت كمــا االتســاق الــداخلي أي قــوة االرتبــاط بــين كــل الفقــرا، لقيــاس

 تي:في الجدول اآل
 ( 60كرونباخ لثبات مقياس الرضا الوظيفي )ن =  لفاأ( معامل 4جدول )

  لفاأ
 كرونباخ

االنحراف  
 الوظيفيمقياس الرضى  المتوسط التباين  المعياري 

 مواالحتراالتقدير  المحور األول: 42.217 48.851 6.989 0.837
 المحور الثاني: االنتماء 5.584 31.186 37.00 0.756
 المحور الثالث: طبيعة العمل 5.856 34.287 38.867 0.682

المحور الرابع: التفاعل الداري   5.402 29.180 34.200 0.757
 والمهني

المحور الخامس: التفاعل   5.401 29.167 37.950 0.873
 االجتماعي

 كافآتموالجور المحور السادس: األ 5.441 29.603 16.083 0.847
 الدرجة الكلية 24.930 621.508 206.317 0.921

 ومحاوره امتدت   ،الوظيفي لمقياس الرضا قيم ألف أن (،4ويتضح من الجدول )

 البحث. للمقياس قيد  الثبات المقبولوهى قيم مرتفعة تدل على  (0.921: 0.٦82من )

   :الداخلياالتساق 

للمفــردات تــم ذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط  الــداخليللتأكــد مــن صــدق االتســاق 
والدرجــة  ،بــين كــل مفــردة كلوكــذ  ،ليــهإ يتنتمــ يوالدرجــة الكليــة للبعــد الــذ  ،بـين كــل مفــردة
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 األطفــال( مــن معلمــات ريــاض ٦0علــى عينــة عــددها ) الــوظيفيالكليــة لمقيــاس الرضــا 
وفى ضوء معامالت االرتباط تم استبعاد المفردات التي لم تصل معامالت ارتباطها إلى 

 :تياآلويوضح الجدول  مستوى الداللة،
  ،والثاني ،)األول :المحاور فيمعامالت االرتباط بين درجة كل مفردة  :(5جدول )

 (60( )ن =الوظيفيوالدرجة الكلية لمقياس )الرضا   ،اوالثالث( بمجموع كل منه

 م
 
 

 المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

االرتباط 
 المقياس ككل بمجموع البعد

االرتباط 
بمجموع 

 البعد 
 المقياس ككل

1 0.551** 0.501** 0.122 0.079 0.489** 0.340** 
2 0.482** 0.422** 0.513** 0.443** 0.423** 0.373** 
3 0.483** 0.432** 0.573** 0.417** 0.511** 0.479** 
4 0468** 0.362** 0.726** 0.505** 0.438** 0.294* 
5 0.679** 0.598** 0.605** 0.659** 0.638** 0.556** 
6 0.883** 0.658** 0.439** 0.429** 0.161 0.075 
7 0.070 0.171 0.097 0.071 0.420** 0.319* 
8 0.454** 0.388** 0.493** 0.324* 0.636** 0.517** 
9 0.516** 0.455** 0.615** 0.470** 0.445** 0.323* 

10 0.530** 0.485** 0.619** 0.426** 0.463** 0.376** 
11 0.557** 0.606**   0.410** 0.286* 
12 0.468** 0.416**   0.476** 0.411** 

  (0,05* تشير مستوى داللة )   (0,01** تشير مستوى داللة )

وعنــد مســتوى  0.250= ( 0,01ومســتوى داللــة ) 59القيمــة الجدوليــة عنــد درجــة حريــة 

 0.٣25( = 0,05داللة )
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 :(5يالحظ من الجدول السابق )

واالحتـرام(  ،التقـدير)األول أن جميع معامالت االرتباط بـين مفـردات المحـور  .1
( ٧عـدا العبـارة رقـم )  ا مـاإحصـائيً واالحتـرام( دالـة    ،والدرجة الكلية لمحور )التقـدير

 عبارة.  11عدد عبارات البعد  أصبح وبالتالي ،حصائياإغير دالة  فهي
والدرجـــة االنتمـــاء( ) الثـــانيوجميـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــين مفـــردات المحـــور  .2

 إحصـائيا مـا دالـة يالـوظيفالكلية لمقيـاس الرضـا   االنتماء( والدرجةالكلية لمحور )
صــــبح عــــدد أ وبالتــــالي ،حصـــائياإغيــــر دالــــة  فهـــي ، (٧و 1رقــــم )عـــدا العبــــارات 
 . عبارات  8عبارات البعد 

ــة العمــــل(  .٣ ــاط بــــين مفــــردات المحــــور الثالــــث )طبيعــ ــامالت االرتبــ وجميــــع معــ
 الوظيفي دالـةالكلية لمقياس الرضا   العمل( والدرجةوالدرجة الكلية لمحور )طبيعة  

صـبح عـدد أ وبالتـالي ،حصـائياإ غير دالة ( فهي٦رقم )عدا العبارات    إحصائيا ما
 .ةعبار 11عبارات البعد 

والخامس المحاور )الرابع  فيمعامالت االرتباط بين درجة كل مفردة  :(6جدول )

 (60)ن = الوظيفي(الرضا لمقياس )( بمجموع كل منهم والدرجة الكلية والسادس

 م
 المحور السادس  المحور الخامس المحور الرابع 

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

1 0.471** 0.529** 0.432** 0.457** 0.669** 0.393** 
2 0.475** 0.531** 0.375** 0.392** 0.627** 0.287* 
3 0.369** 0.310* 0.483** 0.366** 0.577** 0.507** 
4 0.734** 0.434** 0.447** 0.442** 0.683** 0.366** 
5 0.313* 0.364** 0.309* 0.485** 0.515** 0.420** 
6 0.513** 0.553** 0.461** 0.448** 0.402** 0.400** 
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 م
 المحور السادس  المحور الخامس المحور الرابع 

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

االرتباط 
 بمجموع البعد

المقياس 
 ككل

7 0.533** 0.221 0.453** 0.421**   
8 0.329* 0.213 0.426** 0.398**   
9 0.536** 0.332** 0.670** 0.351**   

10 0.628** 0.430** 0.305* 0.311*   

  (0,05* تشير مستوى داللة )   (0,01داللة )** تشير مستوى 

وعنــد مســتوى  0.250= ( 0,01ومســتوى داللــة ) 59القيمــة الجدوليــة عنــد درجــة حريــة 
 0.٣25( = 0,05داللة )

 : (6يالحظ من الجدول السابق )

ــل  .1 ــع )التفاعــ ــور الرابــ ــردات المحــ ــين مفــ ــاط بــ ــامالت االرتبــ ــع معــ  اإلداري أن جميــ
والدرجــة الكليــة  ،(والمهنــي ،اإلداري الكليــة لمحــور )التفاعــل  والدرجــة ، والمهنــي(

 فهــي ،(8و ٧رقــم )مــا عــدا العبــارات  ،إحصــائيا دالــة يالــوظيفلمقيــاس الرضــا 
  .عبارات  8عبارات البعد صبح عدد أ وبالتالي ،حصائياإغير دالة 

( االجتمــاعيوجميـع معـامالت االرتبــاط بـين مفـردات المحــور الخـامس )التفاعـل  .2
والدرجــة الكليــة لمقيــاس الرضــا  ، (االجتمــاعيوالدرجــة الكليــة لمحــور )التفاعــل 

ــة ــوظيفي دالــ ــائيا الــ ــذلك ،إحصــ ــبح وبــ ــور الرابــــع ) أصــ ــردات المحــ ــدد مفــ ( 10عــ
 .حصائياإجميعها دالة  ات عبار 

ت( آوالمكافــ ،جــوراأل)الســادس وجميــع معــامالت االرتبــاط بــين مفــردات المحــور  .٣
ــور  ــة الكليـــة لمحـ ــ ،جـــور)األوالدرجـ والدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس الرضـــا ت( آوالمكافـ
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 ات ( عبـار ٦صبح عـدد مفـردات المحـور الرابـع )أ  وبذلك  ،إحصائيا  الوظيفي دالة
 .حصائياإجميعها دالة 

( مفــردة جميعهــا 54الــوظيفي )عــدد مفــردات مقيــاس الرضــا  أصــبحوبنــاء عليــه 
  .حصائياإدالة 

االتسةةاق الةةداخلي بةةين كةةل محةةور والدرجةةة الكليةةة لمقيةةاس الرضةةا الةةوظيفي لمعلمةةات 
 :األطفالرياض 

لمعلمات   الوظيفيمقياس الرضا  من محاورمدي ارتباط كل محور  :(7) جدول
 بالدرجة الكلية لفقرات المقياس رياض األطفال 

قيمة   معامل االرتباط بعاداأل م
 الداللة 

مستوى 
 الداللة 

 0.01 0.000 **0.788 واالحترام ،التقدير المحور األول: 1
 0.01 0.000 **0.763 المحور الثاني: االنتماء 2
 0.01 0.000 **0.784 المحور الثالث: طبيعة العمل 3

  ،الداري المحور الرابع: التفاعل  4
 0.01 0.000 **0.664 والمهني

 0.01 0.000 **0.512 االجتماعيالمحور الخامس: التفاعل  5
 0.01 0.000 **0.448 ت آوالمكاف  ،جورالمحور السادس: األ 6

       α<  0.05عند مستوي داللة  ااالرتباط دال إحصائي  

بعـاد والدرجـة بـين األ الـداخليبالنظر إلى الجدول السـابق الـذي يوضـح االتسـاق 
تراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط فـــي بـــين  :الدراســـة الســـيكومترية يتضـــح اآلتـــي الكليـــة لعينـــة

عالقـــات ارتبـــاط ممـــا يـــدل علـــى وجـــود  ا(، وجميعهـــا دالـــة إحصـــائيً 0.٧88( و)0.448)
للمقيــاس، وهــذا بــدوره يؤكــد صــدق االتســاق  والدرجــة الكليــة ،بعــاد طرديــة بــين جميــع األ

 الداخلي.
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 لمعلمات رياض األطفال الوظيفيالصور النهائية لمقياس الرضا  :(8جدول )

 المحاور 
عدد عبارات 

 المحور
عدد العبارات 

 االيجابية
 عدد العبارات السلبية

 3 8 11 واالحترام ،التقدير المحور األول:
 4 4 8 االنتماءالمحور الثاني: 

 6 5 11 المحور الثالث: طبيعة العمل
  ،الداري المحور الرابع: التفاعل 

 والمهني
8 5 3 

 3 7 1 االجتماعيالمحور الخامس: التفاعل 
 4 2 6 ت آوالمكاف  ،جورالمحور السادس: األ

 23 31 54 المجموع

الرضا الـوظيفي فيمـا وضـع لقياسـه  استخدام مقياس  ةويتضح مما سبق صالحي
 األطفال.مستوي الرضا الوظيفي لمعلمات رياض  علىالتعرف  ةمكانيإمن 

 :ساليب الحصائية في الدراسةاأل

ــد  تــــم تفريغــــه فــــي جــــداول لحصــــر التكــــرارات  ،وتجميعــــه ،المقيــــاس تطبيــــقبعــ
 SPSS (Statistical إحصائًيا من خالل برنـامج الحـزم اإلحصـائية هاولمعالجة بيانات

Package for Social Sciences) وقــد اســتخدمت  ،نيعشــر الو  ثــانيال اإلصــدار
القيـام بعمليـة التحليـل الوصـفي  تستهدفالباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية التي 

لفــا كرونبــاخ، أومعامــل  : معامــل ارتبــاط بيرســون،وهــيواالســتداللي لعبــارات االســتبانة، 
  .مستقلتين واختبار التاء لعينتين ،والوزن النسبي

• (T- test Independent Simple)  و 
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 (  (One-WAY ANOVAاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه   •

 وتفسيرها: ،نتائج الدراسة ومناقشتها

 السؤال االول: ةجابإنتائج  ،والأ

مــــا مســــتوي الرضــــا الــــوظيفي " :علــــىول فــــي البحــــث الحــــالي يــــنص الســــؤال األ
 "التعليمة؟بإدارة قنا  األطفاللمعلمات رياض 

حســـاب  الدراســة تـــم ةتطبيـــق المقيــاس علـــي عينـــ هـــذا الســؤال بعـــد لإلجابــة عـــن 
ا الخمسـةكـل اختيـار مـن االختيـارات   الـدرجات فـيورصد    ،التكرارات  السـتجابة أفـراد  تبعـً

اسـتخدمت جميـع بنـود حيـث  ،حسـب أوزانهـا النسـبية  السـتةوترتيبهـا فـي المحـاور    ،العينة
، 2عــارض = أ ، 1عــارض تمامــا=أ المقيــاس اســتبيان ليكــرت الخماســي مــن خمــس نقــاط )

قـــيم تحديـــد والجـــدول التـــالي يوضـــح  ، (5وافـــق تمامـــا= أ، 4وافـــق= أ، ٣=  متأكـــد غيـــر 
 .مستوي مستويات المتوسطات الحسابية

 قيم تحديد مستويات المتوسطات الحسابية  :(8جدول رقم )

 المستوي  المدى المقياس الخماسي

 ضعيفة جدا 1.8 أي( 0.8+1وحتى ) 1من  عارض تماماأ

 ضعيفة 2.61 أي( 0.8+  1.81وحتى ) 1.81من  عارضأ

 متوسطة  تقريبا 3.42 أي( 0.8+2.62وحتى ) 2.62من  متأكد غير 

 كبيرة  تقريبا 4.23 أي( 0.8+3.43وحتى ) 3.43من  وافق أ

 كبيرة جدا  تقريبا 5 أي( 0.8+4.43وحتى ) 4.43من  وافق تماماأ
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ــم ) ــي الجــــدول رقــ ــة فــ ــرض الباحثــ ــطات 9وتعــ واالنحرافــــات  الحســــابية،( المتوســ
 .ومستواه  ،وترتيب كل محور من محاور الدراسة ،المعيارية

واالنحرافات المعيارية لكل محور من محاور   الحسابية،المتوسطات  :(9جدول )
 الدراسة وترتيبها حسب الرضا الوظيفي 

الوظيفيمقياس الرضى  االنحراف   المتوسط 
 المعياري 

نسبة  
درجة   الترتيب الموافقة

 التقدير 
  ،التقدير المحور األول:

73.16% 1.052 3.658 واالحترام  كبيرة  الرابع  

78.4% 2.564 3.920 المحور الثاني: االنتماء  كبيرة  ولاأل  

67.22% 2.545 3.361 المحور الثالث: طبيعة العمل  كبيرة  الخامس 

المحور الرابع: التفاعل 
74.6% 1.062 3.730 والمهني  الداري   كبيرة  الثالث  

المحور الخامس: التفاعل  
75.42% 0.982 3.771 االجتماعي  كبيرة  الثاني  

 ،جورالمحور السادس: األ
46.92% 1.322 2.346 ت آوالمكاف   ضعيفة السادس  

73.16% 1.588 3.464 الدرجة الكلية  كبيرة  

األطفــال لــدى معلمــات ريــاض  الــوظيفين الرضــا أومــن الجــدول الســابق يتضــح 
االســـتبيان حيـــث بلـــغ المتوســـط العـــام الســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى  بنســـبة كبيـــرة، كـــان

  %٧٣.1٦(. بوزن نسبى بلغ ٣.4٦4) مجملة

 :التاليلها على النحو  النسبيويمكن تفسير المحاور حسب الوزن 

علــى مســتوى بمتوســط أ " فــي الترتيــب األول مــن حيــث المحــور الثــاني: االنتمــاءجــاء " •
بدرجـــة ( %٧8.4)وبـــوزن نســـبي ،(2.5٦4وانحـــراف معيـــاري ) ،(٣.920) حســـابي
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بإدارة قنا التعليمية يشـعرن  األطفالأن معلمات رياض  إلى    ويشير ذلك  تقدير كبيرة،
ــه ــالي لمدارسـ ــاء العـ ــبب  نباالنتمـ ــا بسـ ــن بهـ ــي يعملـ ــاملين  التـ ــين العـ ــق بـ ــرابط الوثيـ التـ

ــة ــ ،بالمدرسـ ــين المعلمـــات بعضـــه ،لفآوالتـ ــنهابعضـــ نوالتماســـك بـ ــدير كـــل مـ  ن، وتقـ
والتعاون بين المعلمـات، والعـدل فـي  ،لفآواتسام المدرسة بروح الت  ،لظروف األخرى 

هــذه النتيجــة لتتفــق  وجــاءت  ،ةرســيالمد  وقلــة وجــود الضــغوط واألعبــاء ،توزيــع المهــام
 (2019مع دراسة سحر عبدالرحيم التويجري )

علـى أ مـن حيـث   الثـانيالترتيـب    في"  االجتماعيالخامس: التفاعل    المحور"  جاء •
( بـــوزن نســـبى 0.982) ( وبـــانحراف معيـــاري ٣.٧٧1مســـتوى بتوســـط حســـابي )

المكانــة المرموقـــة لمعلمـــات إلـــى  كبيــرة، بمـــا يشــير ( وبدرجــة موافقـــة٧5.42)%
بعالقـــات اجتماعيـــة إيجابيـــة مـــع  نفـــي المجتمـــع، حيـــث يتمـــتع األطفـــالريـــاض 

طفـال العديـد مـن فئـات المجتمـع أ ينويـرب ينمـن يـرع نفه  ،معظم فئات المجتمع
 مطفالهم في تلك المرحلة فهأعداد إ فراد المجتمع بجميع فئاته أهمية أحيث يدرك 

ســـاس الســـليم للبنـــاء التربـــوي والتعليمـــي، ممـــا يـــدفع معلمــــات ولـــي واألاللبنـــة األ
وتختلـف نتيجـة  ،إلى تقـديم كثيـر فـي مجـالهن التعليمـي والتربـوي   األطفالرياض  

احتـــل مجـــال المكانـــة  ( حيـــث 201٣الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة محمـــد عقيـــل )
 متوسطة.  ةموافق ةاالجتماعية وتقدير المجتمع درج

" فــي الترتيــب الثالــث مــن حيــث الرابــع: التفاعــل اإلداري والمهنــيالمحــور جــاء " •
بـــوزن   (1.0٦2وانحــراف معيـــاري ) (٣.٧٣0) بمتوســط حســـابي علــى مســـتوى أ 

 والســـبب خلـــف ذلـــك هـــو وجـــود قيـــادة ( وبدرجـــة موافقـــة كبيـــرة،٧4.٦)% نســـبى
ــواء  ــة سـ ــاهره فعالـ ــي مـ ــت اإلدارة فـ ــدارستمثلـ ــديري المـ ــاد أ ،مـ ــوجهين ةو السـ  ،المـ

تطـــوير  وذلـــك مـــع بدايـــة ،الـــدورات التدريبيـــة حيـــث تـــم تـــدريبهم علـــي العديـــد مـــن
ــ ــر عــــام  ةمنظومــ ــيم فــــي مصــ ــ 2019التعلــ ــوا فــ ــم يراعــ ي تعــــامالتهم ممــــا جعلهــ
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تفــــويض بعــــض الصــــالحيات و داري حاجــــات المعلمــــات، وتفــــاعلهم المهنــــي واإل
كـل  ،هاواحترام ،المبذولة نومساواة، وتقدير جهوده  ،بعدل  نتعاملهم معهو ،  نله

 ،بـإدارة قنـا التعليميـة األطفـالذلك أدى إلى ارتفاع مستوى رضا معلمات ريـاض 
ــد الــــرحيم  ــة ســــحر عبــ ــة دراســ ــع نتيجــ ــة لتتفــــق مــ ــة الحاليــ ــة الدراســ وجــــاءت نتيجــ

  Pang (2006  ج( ودراسة بان2019التويجري)
ــاء " • ــور األول:جـ ــدير المحـ ــرام"  ،التقـ ــع فـــيواالحتـ ــن حيـــث  الترتيـــب الرابـ ــى أ مـ علـ

( وبــوزن نســبي 1.025وانحــراف معيــاري ) (٣.٦58) مســتوى بمتوســط حســابي
ذلــك إلــى عــدة أســباب منهــا: تقــدير  يرجــع( وبدرجــة موافقــة كبيــرة، و 1٦.٧٣)%

نظــرا لطبيعــة تلــك  ؛األطفــالمــع  األطفــالالمدرســة لجهــود معلمــات ريــاض  ةدار إ
 أنكمـا  هتمـام،االبعين  نومعتقداته  نخذ أفكارهأ، و تهاهميأ و   تهاوحساسي  المرحلة

 ،األطفــالمــور لمعلمــات ريــاض وليــاء األأمــن قبــل  اعاليــ اوتقــدير  اهنــاك احترامــ
واتفقـــت  ،كبـــادهمأطفـــالهم فلـــذات أل ةلمـــا يبذلونـــه مـــن جهـــد ورعايـــة خاصـــ وذلـــك

محــور تقــدير  ة( حيــث كانــت درجــ2015دراســة داوود)نتيجــة هــذه الدراســة مــع 
( 2018بينما اختلفت مع نتيجة دراسة رباب طه علـي )  ،عالية  هاواحترامالذات  

 .ةفيها منخفض هاواحترام تقدير الذات  ةالتي كانت درج
ــاء " • ــامسجـ ــب الخـ ــي الترتيـ ــل" فـ ــة العمـ ــث: طبيعـ ــور الثالـ ــث  المحـ ــن حيـ علـــى أ مـ

وبـوزن نسـبي  ،(2.545)وانحراف معياري  ،(٣.٦58) مستوى بمتوسط حسابي
يتمــتعن بدرجــة مرتفعــة  نهــنأإلــى  ( وبدرجــة موافقــة كبيــرة، بمــا يشــير22.٦٧)%

وضغوط العمل، وتـوفر سـبل الراحـة  ،في الرضا عن ظروف العمل لقلة األعباء
والرضـــــا بالمدرســـــة، ومراعـــــاة مـــــديري المـــــدارس لحاجـــــات المعلمـــــات، والمرونـــــة 

 ،علــى التكييــف المهنــي نيضــا إلــى قــدرتهأوالســيولة فــي العمــل، وقــد يعــود ذلــك 
ــكـــذلك و  ــائل  ةتـــوفير كافـ ــالللعمـــل فـــي ريـــاض  الالزمـــةالتجهيـــزات والوسـ  ،األطفـ
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طفـال ين بتطـوير المنـاهج التعليميـة ألحيث قامت وزاره التربيـة والتعلـيم منـذ عـام
ت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع واتفقـ ،هـاالتجهيزات للعمـل داخل ةوتوفير كاف  ،الروضة

 ,Lal &Shergill  ( ودراسة2019سحر عبد الرحيم التويجري)  :من دراسة كل
ربـاب  اختلفت مع دراسةو  (Platisidou & AgaliotiS 2008 ودراسة 2012

 ( حيـــث جـــاء مســـتوى الرضـــا الـــوظيفي لمحـــور طبيعـــة العمـــل2018طــه علـــي) 
 .امتوسطً 

قــل أخيـر مـن حيـث الترتيـب األ فــيت" آوالمكافـ ،جـورالمحـور السـادس: األجـاء " •
ــابي ) ــط حسـ ــوافر بمتوسـ ــتوى تـ ــاري )2.٣4٦مسـ ــراف معيـ ( ووزن 1.٣22( وانحـ

هنــاك حالــة مــن  أن ضــعيفة، بمــا يشــير إلــى( وبدرجــة موافقــة 4٦.92نســبي )%
 .ت آوالمكاف ،جورعدم الرضا عن األ

لضـــعف مرتبـــات المعلمـــين بـــوزارة  عزوهـــاويمكـــن  ،وتبـــدو هـــذه النتيجـــة منطقيـــة
بصـفة خاصـة، ويـدل علـى عـدم  األطفـالمعلمـات ريـاض و  ،والتعليم بصـفة عامـةالتربية  

الفجـــوة بـــين الجهـــد المبـــذول مـــن خـــالل  عـــنرضـــا المعلمـــات مـــن الناحيـــة الماديـــة أيضـــا 
ــع  ــالالعمـــل مـ ــات  ،األطفـ ــه المعلمـ ــذي تحصـــل عليـ ــدخل الـ ــد  ،والـ ــع الجهـ ــاين مـ ــاك تبـ فهنـ

 .المبذول

دورا كبيـرا فـي الرضـا عـن العمـل بشـكل  ؤديوترى الباحثـة أن الجانـب المـادي يـ
حيــث يعمــل علــى رفــع مســتوى  ,بشــكل خــاص  األطفــالن العمــل فــي ريــاض عــام وميــدا

والدافعيـة للعمـل فـي ورفع روحهـن المعنويـة  ،اإلنتاجية والعمل, مما ينعكس عن رضاهن
، كما أن فرص زيـادة دخلهـن مـن مصـادر أخـرى تكـاد تكـون محـدودة مقارنـة هذا المجال

العمـل بمجـال الـدروس  مـنهنلنفسـها  خاصة من تبـيح  ،بزميالتهن بمراحل تعليمية أخرى 
 ةالخصوصـــية، وقـــد يعـــود الســـبب أيضـــا إلـــى أن الحكومـــة المصـــرية مـــع تطبيـــق منظومـــ
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بإضـافة حـافز  األطفـالسـعت مـؤخرا إلـى تحسـين رواتـب معلمـات ريـاض  التعليم الجديدة
 ومـع ،ظيفيلكـي يتولـد لـديهم االسـتقرار الـو  نظرا لما يقومون به مـن أعبـاء  ؛مادي شهري 

والتعقيدات التي تواجهها المعلمات في الصـرف  ،والتأخيرات  ،صعوبة صرف هذا الحافز
نهـا حصـلت علـى مـا تسـتحق لقـاء عملهـا مـع ألـم تشـعر ب  األطفالنجد أن معلمة رياض  

وضــــعف الرواتــــب  ،جهــــةوغــــالء المعيشــــة مــــن  ،وفــــي ظــــل ارتفــــاع األســــعار ،األطفــــال
 األطفــالأن يــأتي رضــا معلمــات ريــاض  عــييالطبأخــرى، كــان مــن  جهــةوالمكافــآت مــن 

 دراسـةمـع مـا توصـلت إليـه  النتيجـة هذه وتتفـق  ،والمكافآت منخفضـا  ،عن نظام الرواتب 
(Platisidou& AgaliotiS 2008)  

، والرواتـــب، الترقيــات فــي مجــال  انســبيً  اكــان متــدنيً  الــوظيفين مســتوى الرضــا إ
يوســــف  ةوســــعدي الفــــويلي،بــــراهيم الســــيد إ :مــــن دراســــة ليضــــا مــــع كــــأواتفقــــت  ،والمزايــــا

ــة ،(200٣الشــــــرقاوي ) ــه ودراســــ ــوالحأ ومحمــــــد  ،(2018علــــــي ) ربــــــاب طــــ ــد صــــ  ةحمــــ
(200٦ .) 

ومجمةةل مةةا تةةم التوصةةل إليةةه مةةن نتةةائج فيمةةا يتعلةةق بمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى 
 - t)اختبةار ( حيث تةم اسةتخدام 10سوف يعرض في الجدول رقم ) األطفالمعلمات رياض 

one sample test  األطفال( للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات رياض. 

 150=  لدى معلمات رياض األطفال ن الوظيفيالرضا  يوضح مستوى  :(10جدول )

 المقاييس 
الوسط 
 الفرضي

 المتوسط
االنحراف  
 المعياري 

قيمة ت  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

 0.000 29.055 20.253 210.047 162 الوظيفيالرضا 

  .عدد الفقرات في= مجموع البدائل على عددها  الفرضي: المتوسط ملحوظة* 
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ــدول    ــن الجـ ــحمـ ــابق يتضـ ــة  السـ ــة أن القيمـ  (،P-VALUE= 0.000)االحتماليـ
، p-value< 0.05))  ( أي أنα= 0.05حصـائية )اإلكانت أقـل مـن مسـتوى الداللـة 

والوسـط الحسـابي  ،(1٦2)نالحظ من الجـدول السـابق أن نسـبة المتوسـط الفرضـي بلـغ و 
  .األطفالمرتفع لدى معلمات رياض  مستوى الوظيفين أومما يدل على    ،(210.04٧)

( 29.055فيمـا بلغـت قيمـة )ت( ) ،(20.25٣وبلغ حجم االنحراف المعيـاري )
ــة ) ــة االحتماليـ ــا يوضـــح أن  ،(0,000والقيمـ ــوظيفي ممـ ــا الـ ــتوى الرضـ ــات مسـ لـــدى معلمـ

التحـديث والتطـوير إلـى  ةويمكن تفسير هذه النتيجة نسـب  ،يتسم باالرتفاع  األطفالرياض  
للتنميــــة  مصــــر ةمصــــر العربيــــة وفــــق رؤيــــ ةالتعلــــيم فــــي جمهوريــــ ةالــــذي شــــمل منظومــــ

ولـت ألمصـر فقـد  اقوميـ امنأنه يشكل إواهتمام القيادة السياسية بالتعليم حيث  ،(20٣0)
ممـا سـاعد  ةخاصـ األطفالرياض  ةومنظوم  ،ةالتعليم عام  ةمنظومل  الدولة اهتماما كبيرا
التجهيــــزات  ةوبــــدا ذلــــك واضــــحا فــــي تــــوفير كافــــ ،األطفــــالريــــاض  ةفــــي تطــــوير مرحلــــ

 أو ،األطفــالســواء معلمــات ريــاض  الجيــد للكــوادر البشــرية عــداد والمســتلزمات بجانــب اإل
 مســتوى  إلـىمسـتوي للوصــول  ىعلــأ مـديري المــدارس التـي بهــا الروضـات وتــدريبهم علـي 

مصــر  ة( لجمهوريــ20٣0) ةالتعلــيم وفــق رؤيــ ةهــداف منظومــأ الجــودة المطلوبــة لتحقيــق 
ــ ،العربيـــة ــادر علـــي مواجهـ ــاء فـــرد قـ ــ ةالتـــي تســـعي لبنـ ــديات  ةكافـ ــ ،التحـ ــور  ةومواكبـ التطـ

 وتغيرات العصر. ،التكنولوجي السريع
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 السؤال الثاني: ةجابإثانيا نتائج 

"هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة  :ىيـــنص الســـؤال الثـــاني فـــي البحـــث الحـــالي علـــ 
إلـى التخصـص  األطفـال تعـزى إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمـات ريـاض 

 خري(؟أ – طفولة)تربيه  األكاديمي

( للتعرف على داللـة الفـرق بـين اختبار)ت ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام  
 تي:( يوضح النتائج كاآل11) والجدول ،مستقلتينمتوسطي مجموعتين 

كاديمي على  متغير التخصص األ  المستقلتين حسب"ت" للعينتين  ( اختبار11)جدول 
 : ومحاوره  الوظيفيمقياس الرضا 

مقياس 
الرضا 
 الوظيفى 

 

 متخصصات 

 99ن = 

 غير متخصصات 

 ت 51ن =

 المحسوبة

قيمة  
 الداللة  

 

 الداللة 

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط المعيارى 

 المعيارى 
المحور 

 :األول
  ،التقدير

 حترامالوا

غير  0.889 0.139 5.026 43.980 5.709 43.849
 دالة

المحور 
 :الثاني

 االنتماء
37.899 4.301 38.490 4.216 0.803 0.423 

غير 
 دالة

المحور 
 : الثالث

طبيعة 
 العمل

38.879 6.325 37.353 4.807 1.512 0.133 
غير 
 دالة
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مقياس 
الرضا 
 الوظيفى 

 

 متخصصات 

 99ن = 

 غير متخصصات 

 ت 51ن =

 المحسوبة

قيمة  
 الداللة  

 

 الداللة 

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط المعيارى 

 المعيارى 
المحور 

  :الرابع
التفاعل  
  الداري 
 والمهني

37.848 4.894 38.078 5.035 0.270 0.788 
غير 
 دالة

المحور 
 :الخامس

التفاعل  
 االجتماعي

 دالة 0.041 2.064 4.344 36.745 4.006 38.212

المحور 
 :السادس

  ،جوراأل
 المكافآت

14.202 4.048 13.764 3.229 0.669 0.504 
غير 
 دالة

الدرجة 
 الكلية

210.889 21.225 208.412 18.309 0.708 0.480 
غير 
 دالة

 

2.576  = 0.01 داللةومستوى   148درجة حرية  )عند قيمة ت الجدولية  - (   
 ( 1.960  = 0.05 ومستوى داللة  148قيمة ت الجدولية )عند درجة حرية  -
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كاديمي على مقياس متغير التخصص األ فراد العينة تبعا لأالفروق بين  (3شكل )
 الرضا الوظيفي ومحاوره

 
(3( والشكل )11يالحظ من الجدول )  

( بـين متوسـط   0.05مستوى )فروق ذات داللة إحصائية عند  ال توجد   نهأ
درجات بين المعلمات المتخصصات ، ومتوسط درجـات المعلمـات غيـر المتخصصـات، 

 ،والرابـع ،والثالـث  ،والثـاني ،)األول ومحـاوره على الدرجة الكليـة لمقيـاس الرضـا الـوظيفي
  0.1٣9قيمة )ت( لداللة الفرق بـين متوسـطات المجمـوعتين )مـن  والسادس( فقد امتدت 

وامتـــد مســــتوى  (0.01/0.05صــــغر مـــن ت الجدوليـــة )أ (، وجميعهـــا قـــيم1.512لـــى إ
وبالتالي ال توجد فـروق  0.05كبر من أ وجميعها قيم ،  (0.889لى  إ    0.1٣٣الداللة )

نـافع  ةواتفقت تلك النتيجة مع بعض من الدراسات منهـا دراسـة هبـ  ،حصائيةإذات داللة  
نــه اختلفــت أفــي حــين  pang 2006ودراســة بــانج  ،201٣ومحمــد عقيــل  ، (200٦)

كــاديمي ن للتخصــص األأكــدت أنتيجــة البحــث الحــالي مــع نتيجــة بعــض الدراســات التــي 
  .(2018في الرضا الوظيفي للمعلمات كدراسة رباب طه علي ) اثر أ
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( بـين متوسـط   0.05بينما توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )
درجات بين المعلمات المتخصصات ، ومتوسط درجـات المعلمـات غيـر المتخصصـات، 

التفاعــــل االجتمــــاعي فقــــد بلغــــت قيمــــة )ت( لداللــــة الفــــرق بــــين  علــــى المحــــور الخــــامس
ومســـــتوى  (0.05(، وهـــــي أكبـــــر مـــــن ت الجدوليـــــة )2.0٦4متوســـــطات المجمـــــوعتين )

فـي  حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  بالتاليو  ،0.05من  صغرأ ( وهو0.041الداللة )
 لصالح المعلمات المتخصصات. المحور الخامس التفاعل االجتماعي

 السؤال الثالث: إجابة نتائج  ،ثالث ا

ــالي  ــنص الســـؤال الثالـــث فـــي البحـــث الحـ "هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة  علـــىيـ
إلــى ســنوات  األطفــال تعــزى إحصــائية فــي درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــات ريــاض 

 "الخبرة؟

علــى الفــروق متوســطات المعلمــات  للتعــرف األحــاديتــم اســتخدام تحليــل التبــاين 
قل أ( يعزى لمتغير سنوات الخبرة )TPACKلدرجة المعرفة التقنية التربوية وفق نموذج )

  سنة(. 20من  أكثر – سنة 20لى إ 10من  -سنوات  10من 

بين متوسطات المعلمات للرضا  األحادي للفروق نتائج تحليل التباين  :(12جدول )
 150=ن ،الخبرةسنوات  يعزى لمتغير الوظيفي

مستوى 
متوسط  Fقيمة  الداللة 

 المربعات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مصدر 
  التباين 

0.590 
 

0.529 
 

بين  2 31.850 15.925
 المحور األول: المجموعات

  ،التقدير
 30.112 مواالحترا

 
داخل  147 4426.443

 المجموعات
 المجموع 149 4458.293

0.773 
 

.0.257  
بين  2 9.469 4.734 

 المجموعات
المحور 
الثاني: 
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مستوى 
متوسط  Fقيمة  الداللة 

 المربعات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مصدر 
  التباين 

18.395 
 

داخل  147 2704.031
 المجموعات

 االنتماء

 المجموع 149 2713.500

0.319 
 

1.150 
 

بين  2 79.435 39.717
المحور  المجموعات

الثالث: طبيعة  
 34.525 العمل

 
داخل  147 5075.125

 المجموعات
 المجموع 149 5154.560

0.1977 
 

1.643 
 

بين  2 79.001 39.500
المحور الرابع:   المجموعات

التفاعل  
  الداري 
 والمهني

24.049 
 

داخل  147 3535.192
 المجموعات

 المجموع 149 3614.193

0.133 
 

2.048 
 

بين  2 70.163 35.081
المحور  المجموعات

الخامس: 
التفاعل  
 االجتماعي

17.133 
 

داخل  147 2518.511
 المجموعات

 المجموع 149 2588.673

0.689 
 

0.374 
 

بين  2 10.797 5.398
المحور  المجموعات

السادس: 
جور األ

ت آوالمكاف  داخل  147 2122.777 14.441 
 المجموعات

 المجموع 149 2133.573

0.362 1.024 
بين  2 839.841 419.920

  المجموعات
داخل  147 60276.833 410.046 الدرجة الكلية

 المجموعات
 المجموع 149 61116.673

األحادي م  ستخد  أ   التباين  تحليل  الفرض    (ANOVA)  اختبار  الختبار 
نه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  أ الثالث، وقد تبين من نتائج الجدول السابق  

  10قل من  أ يعزى لمتغير سنوات الخبرة )   األطفال متوسطات معلمات رياض  بين  
من  أ   –سنة    20لى  إ   10من    -سنوات  لمقياس    في   سنة(   20كثر  الكلية  الدرجة 

(،  1.٦4٣لى  إ   0.2٧5)من    Fقيمة    الرضا الوظيفي وجميع محاوره، حيث امتدت 
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)من   الداللة  مستويات  مستوى    ،( 0.٦89لى  إ   0.1٣٣وامتدت  من  أكبر  وهو 
 ( الدراسة  في  المعتمد  دالة    ( 0.05الداللة  ذات  فروق  توجد  ال  حصائية  إ وبالتالي 

أنه ال توجد    إال ،  وجميع محاوره تعزى لسنوات الخبرة   األطفال بين معلمات رياض  
على أن  فروق دالة إحصائيا في الرضا الوظيفي تعزى لسنوات الخبرة، ويفسر ذلك  

له  ممن  كن  سواء  المعلمات  خضع   ن جميع  فقد  قصيرة  أم  طويلة  لبرامج    ن خبرة 
مدار   علي  ومؤهلة  مشتركة  تطوير  أ إعداد  بداية  منذ  متتالين  عامين  من  كثر 

مرحل  في  التعليم  والتدريبات  2019عام    األطفال رياض    ة منظومه  البرامج  فهذه   ،
رياض   معلمات  تلقتها  التي  بين  س أ قد    األطفال المكثفة  الفجوة  تقليل  في  همت 

خبرة طويلة،    ن ن مع من له ي تساو ي   ن حيث عدلت من خبرة الجدد فجعلته   المعلمات 
الحالية  الدراسة  نتيجة  نتائجها مع  اتفقت  التـي  الدراسات    منها دراسة   وتوجد بعض 

سليمون  )   ،ريم  سلطان  )   ة هب   ودراسة   ،( 2018ومنال  خليل    ، ( 200٦نافع  والشيخ 
 (   2008  ودراسة   ، Lal & Shergill, 2012ودراسة    ،( 200٦وشرير 

Platisidou & Agaliotis   ودراسة  Pan  (2006)    في حين اختلفت نتيجة هذه
توصلت  التي  الدراسات  بعض  نتائج  مع  و أ إلى    الدراسة  دور  للخبرة  يوجد  ثر  أ نه 

للمعلمين   واضح  الوظيفي  الرضا  محمد    في  صوالح أ كدراسة  ،  200٦)   ة حمد   )
) ) (Gencturk & Memis 2010)  دراسة  عقيل  محمد  ودراسة  201٣ودراسة   )
 (. 2018طه علي ) رباب  

 التوصيات: 

جل تحقيق الرضا أالتعليم قبل المدرسي من  ةالتربية والتعليم بمرحل ةاهتمام وزار  (1)
 األطفال. الوظيفي التام لمعلمات رياض 
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معنويا وماديا    ن في نظام الرواتب والحوافز وتشجيعه  ةاالهتمام الكافي وخاص  (2)
 لديهن.جل رفع مستوي الرضا الوظيفي أمن 

تدريبي (٣) دورات  التطورية    ةوتنشيطي  ةعمل  القدرات  للعمللتجديد    واإلبداعية 
 الوظيفي. مستوي الرضا  علىوالمحافظة 

رياض  إ (4) معلمات  في    ةوخاص  األطفالرسال  فياألمن  خارجي  قاليم    ة بعثات 
 . تهودراس كل ما هو جديد في مجال الطفولة ةلمتابع

 القرار.اتخاذ  ةفي عملي األطفالشراك معلمات رياض إ  (5)
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( مدى رضا المشرفين التربويين ومديري المدارس 2011)  .سلمانالخزاعلة، محمد   (5)
 ماجستيروالمعلمين عن تطبيق منحى اإلشراف التربوي في محافظة المفرق، رسالة  

 .غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن
 (. ٧1حياة بال توتر سما للنشر والتوزيع، القاهرة، ) :(201٧) الفقي، إبراهيم.  (٦)
 : منأعمدة السعادة العشرة تم االسترجاع  :(201٦)الشيحي، أحمد محمد.   (٧)
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(10)  ( طالل.  تم    :(2015الفليتي،  ضرورة؟  أم  مطلب  هو  هل  الوظيفي  الرضا 
 االسترجاع.
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 . 109-٦٣( ،1) 5 ،اإلداريةالملك سعود  ةمجله جامع ،والخاص 

مين  لعوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء المع  :( 2012سماعيل )إاألفندي،   (1٣)
المفتوحة،  القدس  جامعة  لحم.  بيت  محافظة  في  الحكومية  الثانوية  المدارس  في 

 . 1. ٣0فلسطين،
  بومنقار،   القاهرة  المعارف،  دار  اإلسالم،  في  التربية  (1980).  فؤاد   أحمد   ،األهواني (14)

  ة التربي  عالم  ،ومسبباته  الوظيفي  الرضا  مظاهر  :(2015)  ةسار   ،وخلفة  مراد،
 . 1٦المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، س،

الكريم جميل،   (15) )  عبد  البشرية  :(2015أحمد.  الموارد  للنشر   ،إدارة  الجنادرية 
 (. ٦1والتوزيع، المملكة العربية السعودية، )

والهيئة    :(201٧)  .شيري حليم،   (1٦) التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  النفسي  التمكين 
لديهم الوظيفي  بالرضا  الزقازيق وعالقته  لهم بجامعة  التربية    ،المعاونة  كلية  مجلة 

 . 118ج. 95دراسات تربوية ونفسية، ع ، -بالزقازيق
(1٧) ( علي  طه  الرضا  2018رباب  مستوى  رياض    الوظيفي(  معلمات   األطفال لدى 

من   نظرهنبمصر   في  العلمي  البحث   ةمجل  ،المتغيرات   بعض   ضوء  في  وجهة 
 سيوط. أ ةجامع اسع عشر، الت المجلد  ،التربية

https://ae.linkedin.com/pulse
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)  رضوان، (18) الفتاح  عبد  العمل201٣محمود  في  والصراعات  النزاعات  إدارة   ) ، 
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 م. 2019سبتمبر

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 
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 الجديدة. دار الجامعة 

وزينب شحاته   (22) والنجار  التربوية    :(200٣)  حسن،  المصطلحات    والنفسية، معجم 
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 .14( 1) ،القاهرة

التربوي )نظرة معاصرة(لع  :(1999الرحمن ) عدس، عبد   (25) النفس  دار الفكر،   ،  م 
  .5٣4 ،طاألردن، 

آداء معلمات رياض  أ  :(1990)  .العبد فوزية يوسف فهد   (2٦) انخفاض مستوى  سباب 
كلية البنات، جامعة    تربية،ال صول  أقسم    دكتوراه،في دولة الكويت رسالة    األطفال

 عين شمس. 
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والتعليمية:    مجلة  ًجا.أنموذ بوزريعة   التربوية  لألساتذة البحوث  العليا  المدرسة 

 . 8تعليمية، ع  ،تكوين  ،مخبر تعليم ،بوزريعة
في المدارس   األطفال الرضا الوظيفي لدى معلمات رياض    :(201٣)  .محمد عقيل (29)
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Abstract: 

The present study aimed to identify the level of job 

satisfaction among kindergarten teachers and whether there are 

variables such as specialization and years of experience that may 

affect the satisfaction of the teacher. 

The study made use of the descriptive method and 

administered a job satisfaction. The study sample consisted of 

(150) kindergarten teachers, distributed according to the variables 

of specialization and years of experience. The results of the study 

revealed that the total level of job satisfaction for kindergarten 

teachers was high, and the job satisfaction was high in all 

dimensions except the dimension of salaries and incentives was 

low. 

The results also indicated that there were no differences in 

the responses of the study sample attributed to the variables of 

specialization and years of experience The study recommended 

that the educational departments should study the reasons leading 

to low job satisfaction among teachers and work to overcome such 

problems. The study also recommended providing physical and 

morale incentives appropriate for the kindergarten teachers to 

increase their job satisfaction and increasing opportunities for 

interaction and positive communication among the elements of the 
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educational system in kindergartens to enhance motivation and 

increase job satisfaction for them. 

The objective of the current research is to identify the job 

satisfaction of kindergarten teachers. The second objective is the 

relationship of job satisfaction to the social status of the 

kindergarten teachers in Baghdad governorate, the Directorate of 

Education of Rusafa/Al-Oula. The sample included 100 teachers 

from the governmental kindergartens located in Adhamiya. The 

researcher concluded that there is a slight difference of job 

satisfaction for kindergarten teachers. The second objective is that 

there are no significant differences in the social situation, i.e., the 

social situation does not affect their work. Inside the kindergarten. 

 

Keywords: job satisfaction, Kindergarten teachers, government 

schools. 
 
 

 


