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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات العاملني يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن ،وعالقته ببع�ض املتغريات ،وقدرة بع�ض هذه املتغريات على التنب�ؤ مب�ستوى الر�ضا الوظيفي.
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطبيق مقيا�س �أبو ح�سونة ( )Abu hassouneh, 2013للر�ضا الوظيفي على عينة
تكونت من ( )1000معلم ومعلمة ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية عنقودية ذات مرحلتني ،من �شمال وو�سط
وجنوب اململكة ،خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي � .2013/2012أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن م�ستوى الر�ضا الوظيفي كان مرتفع ًا لدى جميع �أفراد متغريات الدرا�سة ،و�أن �أعلى و�سط ح�سابي كان وفق
متغري امل�ؤهل العلمي ،وحتديد ًا حلملة درجة الدكتوراة ،و�أن �أدنى و�سط ح�سابي كان وفق متغري التخ�ص�ص،
وحتديد ًا للتخ�ص�صات العلمية ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متغري التخ�ص�ص هو املتغري الوحيد الذي
ي�ؤثر وبداللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن متغريي (عدد �سنوات
اخلربة ،والتخ�ص�ص) لهما قدرة تنب�ؤية مب�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات يف الأردن.

الكلمات املفتاحية :الر�ضا الوظيفي ،املعلمون واملعلمات.
(*) �أ�ستاذ م�شارك
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Jordanian Teachers Job Satisfaction and its
Relation with some Variables
Nashat Mahmoud Abu Hassouneh(*)
Dept of counseling psychology & special Education
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Abstract
This study aimed at revealing the level of Job Satisfaction among male and female
teachers who are working in the Ministry of Education in Jordan, its relation with
some variables and its ability to predict the level of job satisfaction. To achieve the
aim of the study Abu hassouneh, 2013 scale of the job satisfaction was implemented
on a sample of (1000) male and female Teachers. They were chosen with a tow stage
cluster random sample, from the north, center, and the south of the Kingdom during
the second semester of the academic year 2012\2013.
The results indicated that the level of job satisfaction was high among all members
of the variables of the study, and the higher mean was the scientific qualification
variable specifically for the holders of doctoral degree, and the lower mean was the
specialization variable specifically scientific specialization. The results of the study
showed that the variable of specialization was the only variable which affected in
term of statistical significance on job satisfaction. The results also indicated that the
variables (Years of experience and Specialization) had a predictive ability on the level
of the job satisfaction among male and female teachers in Jordan.

Keywords: Job Satisfaction, Teachers.
(*) Associate Professor.
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املقدمة والإطار النظري:
من �أجل تطوير العملية التعليمية التعلمية
وحت�سينها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ينبغي الرتكيز
على املعلمني واملعلمات الذين ميثلون �أحد املرتكزات
الأ�سا�سية يف تطوير عملية التعليم والتعلم ،ويكون
هذا الرتكيز من خالل تلبية احتياجاتهم الوظيفية
وال�شخ�صية ،وتوفري اخلدمات العامة والظروف
والإمكانات املادية واملعنوية التي من �ش�أنها حت�سني
الر�ضا الوظيفي لديهم.
ال �شك يف �أن التعليم والتعلم �ضرورة من
�ضرورات احلياة للإن�سان ،وال ت�ستطيع الأمم �أن
تتقدم وتتطور �إال �إذا اتخذت من الرتبية والتعليم
و�سيل ًة وا�سرتاتيجي ًة مهمة يف مواجهة التحديات،
وغر�س وت�أهيل قيم هذا التقدم والتطور يف حياة
الأفراد ،ب�شكل ي�ساعد على تنمية �شخ�صياتهم،
ومي َكنهم من النمو ب�شكل متوازن ،ولعب الأدوار
الفاعلة يف بناء املجتمع م�ستقب ًال (قطي�شات،
.(2009
�إن العملية التعليمية التعلمية عملية م�ستمرة
ال تقا�س جودتها وامتيازاتها مبعايري م�ستمدة من
داخل العملية التعليمية ذاتها فقط؛ ولكنها تقا�س
�أي�ض ًا مبعايري تتعلق بفائدتها وفاعليتها ومدى
تنا�سبها مع احلاجات املتغرية للطلبة واملعلمني؛
فالطلبة هم حمور العملية التعليمية التعلمية،
واملعلمون هم �أ�صحاب ر�سالة يهتمون ب�إعداد
الأجيال للم�ستقبل ،ولي�ؤدوا هذه الر�سالة بكفاءة
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واقتدار ال بد �أن ميتلكوا جمموعة من املهارات
الأ�سا�سية ت�ساعدهم على �إحداث تغيريات يف
�سلوكيات املتعلمني ،وهذا يتطلب تطوير القدرات
واملهارات وامل�ؤهالت الأكادميية والرتبوية
للمعلمني (العابد� ،)2012 ،إ�ضافة �إىل حتقيق
الر�ضا الوظيفي عن مهنتهم؛ لينعك�س هذا الر�ضا
على حما�سهم ودافعيتهم وعالقاتهم بطلبتهم،
فاملعلمون الرا�ضون عن وظائفهم ب�إمكانهم �أن
يجعلوا التعليم م�صدر ًا ل�سعادة طلبتهم (Mcelroy-
 ،)Johnson, 1996وهم الأقدر على القيام
بال�سلوكيات الإيجابية التي لها الأثر الإيجابي
يف الطلبة ،و�أولياء �أمورهم ،واملدر�سة ،واملجتمع
(.)Kim, Pimtong & Kim, 2009
يعد الر�ضا الوظيفي للمعلمني عن عملهم �أمر ًا
مهم ًا جد ًا ،وذلك لوجود عالقة �إيجابية بينه وبني
�إجنازات املعلمني الوظيفية ،ولأن تزويد الطلبة
بنوعية جيدة من التعليم يعتمد على ر�ضا املعلمني
والطريقة التي ي�شعرون بها جتاه عملهم (Bogler,
يح�سن
 ،)2001لذلك ف�إن الر�ضا الوظيفي ميكن �أن َ
نوعية اخلدمات التي تقدم للطلبة ،ونوعية العالقة
ببقية الزمالء (Arnett, Laverie & Mclane,
 ،)2002كما يعمل على تزويد املعلمني بالكثري من
احلما�س ليجدوا الوقت الكايف والطاقة لتعليم
الطلبة (.) Bailey, 2011
ينظر �إىل الر�ضا الوظيفي ككيان متعدد
الأبعاد ،له مهام مرتابطة وعالقات متبادلة مثل:
الأدوار ،والعالقات ،والعوائد (Cranny, Smith
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 ،)& Stone, 1992وال يوجد �إجماع عام على عدد
الأوجه التي ت�سهم يف تكوينه لدى املعلمني (& Ho
 ،)Au, 2006بينما هناك �شبه اتفاق بني الباحثني
على �أ�سباب الر�ضا الوظيفي ب�شكل عام (Crooke,
 ،)2008وهذا النق�ص الوا�ضح يف االتفاق على
مكوناته ميكن عزوه �إىل قلة تركيز الباحثني على
الأدوار وال�سياقات املوجودة يف كيانه (& Derlin
 .)Schneider, 1994وهناك الكثري من العوامل التي
ميكن �أن ت�ؤثر يف كيان الر�ضا الوظيفي للمعلمني ،فقد
�أ�شار كل من (� )Smith, W0lf & Morrison, 1995إىل
خم�سة مكونات فرعية للر�ضا الوظيفي هي( :الر�ضا
عن مهام العمل ،والأجور ،والرتقيات ،والإ�شراف،
وزمالء العمل) ،بينما �أ�شار بوغلر ()Bogler, 2001
�إىل �أن حاجات املعلمني العليا والدنيا هي التي ت�ؤثر
يف الر�ضا الوظيفي لديهم ،حيث متثلت احلاجات
العليا يف الأ�شكال الداخلية للعمل وهي( :حت�صيل
الطلبة ،واالهتمام باملعلم وتقديره ،والعمل نف�سه،
وامل�س�ؤولية ،وفر�ص الرتقية) ،بينما متثلت احلاجات
الدنيا يف�( :شروط العمل ،والإ�شراف ،و�سيا�سة
العمل ،والراتب ،والعالقات البينية) ،يف حني �أو�ضح
كل من لوكا�س وباباك�س و�إجنرام (Lucas, Babakus
� )& Ingram, 1990أن الر�ضا الوظيفي للمعلمني يت�أثر
بعوامل داخلية و�أخرى خارجية ،و�أ�شاروا �إىل �أن
العوامل الداخلية تت�ضمن( :حب العمل ،وال�شعور
بالفخر واالعتزاز مبهنة التعليم ،وفر�ص النمو
ال�شخ�صي) ،بينما ت�ضمنت العوامل اخلارجية:
(العوائد املالية ،والر�ضا عن كيفية ا�ستالم العوائد،
ومدى اال�ستفادة من التقاعد �أو ال�ضمان) ،كما �أ�شار
�شان (� )Shann, 1998إىل �أن الر�ضا الوظيفي للمعلمني
يعتمد على عدة عوامل هي( :امل�شاركة يف اتخاذ
القرار ،و�إ�شراك املعلمني يف التخطيط ،والتعامل
معهم كمفتاح لإجناز الربامج يف املدر�سة ،والعالقات
بني املعلمني و�أولياء الأمور ،وحت�صيل الطلبة) ،بينما
�أ�شار �ستوكارد وليهمان (Stockard & Lehman,
� )2004إىل ت�أ ُثره ب�شكل كبري بالبيئة التي يعمل
بها املعلمون ،والدعم الذي يتلقونه من الآخرين،
وم�ستوى التنظيم وال�ضبط الذي ميتلكونه من خالل
بيئة العمل ،وم�ستوى التوجيه والن�صح الذي يتلقونه،
http://journals.uob.edu.bh
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وم�ستوى جناحهم يف غرفة ال�صف ،وم�ستوى تكوين
البيئة الآمنة ،يف حني �أ�شار �سبكرت ()Spector, 1997
�إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ال�صفات
ال�شخ�صية للمعلمني ،وخا�صة مركز ال�ضبط،
وم�ستوى الر�ضا الوظيفي لديهم ،و�أ�ضاف بت والن�س
(� )Butt & Lance, 2005أن املعلمني ي�ستطيعون
العمل �ساعات �أكرث عندما ي�شعرون بوجود �ضبط
�أكرث ،و�أو�ضح �سبكرت (� )Spector, 1982أن املعلمني
ذوي مركز ال�ضبط الداخلي يظهرون بو�ضوح ر�ض ًا
وظيفي ًا �أكرث من املعلمني ذوي ال�ضبط اخلارجي؛
لأن املعلمني ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ينزعون
لأن يقوموا ب�أعمال منظمة و�سريعة متيل للر�ضا
الوظيفي �أكرث من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي،
كما �أ�شار بع�ض الباحثني ،ومنهم �شريير و�آخرون
(� ،)Sherer, et.al, 2000إىل وجود عالقة بني الر�ضا
الوظيفي والكفاءة الذاتية املدركة التي هي عبارة عن
نتائج خربات املعلمني ،والتي تعتمد على معتقدات
املعلمني وتوقعاتهم بالنجاح ،والتي تعمل بدورها
كموجه ل�سلوكياتهم ،و�أ�شار ما وماكميالن (& Ma
� )Macmillan, 1999إىل �أن اعتقاد املعلمني ب�أنهم
ميتلكون كفاءة احرتافية هو املفتاح الذي ي�ساعدهم
على الر�ضا الوظيفي ،وب�شكل عام ف�إن املعلمني الذين
لديهم خربات �أكرث عن الر�ضا الوظيفي يف عملهم
يت�صفون بتوتر وقلق نف�سي �أقل ،واحرتام للذات
�أكرث(� ،)Ho & Au, 2006أما املعلمون الذين لديهم
نقاط �أقل على مقيا�س الر�ضا الوظيفي فيتوقع منهم
كفاءة ذاتية مدركة مب�ستوى �أقل ،ويحتاجون �إىل
جهد �أكرب يف توثيق عالقاتهم بطلبتهم ،وي�شعرون
ب�أن مهاراتهم ال�شخ�صية ينق�صها الت�أثري الفاعل
(.)Kniveton, 1991
واقرتح كل من جج ولوك ودورهام وكلوغر
(� )Judge, Locke, Durham & Kluger, 1998أن جوهر
تقييم الذات الذي يحتوي على( :احرتام الذات،
وتعميم الكفاءة الذاتية املدركة ،ومركز ال�ضبط)
له ت�أثريات مبا�شرة وغري مبا�شرة يف ر�ضا املعلمني
وظيفي ًا ،و�أ�ضافوا �أن جوهر التقييم الذاتي له �أي�ض ًا
ت�أثري يف وظيفة التعليم نف�سها ،ويف حياة املعلمني،
ويف الطريقة التي يرون بها �أنف�سهم؛ فاملعلمون الذين

168

Nashat Abu Hassouneh: Jordanian Teachers Job Satisfaction....

ميتلكون مفهوم ًا �إيجابي ًا للذات يرون وظائفهم
وحياتهم �أكرث �إيجابية؛ لأنهم ميتلكون ترتيب البيئة
العقلية التي ت�سمح لهم بالعمل بال�شكل املنا�سب
وتنظيمها.
ومن اجلدير بالذكر �أن ر�ضا املعلمني الوظيفي
يت�أثر ب�شكل كبري بالعوامل الآتية(:البيئة املدر�سية
التي يعملون بها ،وم�ستوى الدعم الذي يتلقونه من
املديرين ،وعالقاتهم بالطلبة والزمالء و�أولياء
الأمور ،ومدى جناحهم يف غرفة ال�صف ،وم�ستوى
التنظيم وال�ضبط الذي ميتلكونه ،واالمتيازات
الوظيفية التي يح�صلون عليها (& Stockard
 .)Lehman, 2004وهذه العوامل هي التي ركز
عليها الباحث يف درا�سة �سابقة من خالل تطوير
�أداة متخ�ص�صة لقيا�س الر�ضا الوظيفي ،حيث
ا�شتملت الأداة على املجاالت الآتية( :النمو املهني
للمعلمني ،والبيئة املدر�سية ،وعالقة املعلمني
باملديرين ،وعالقة املعلمني بالطلبة و�أولياء الأمور
والزمالء ،واالمتيازات الوظيفية للمعلمني) ،والتي
يعد التعامل معها ،وال�سيطرة عليها ،والتحكم
َ
ً
بها� ،أ�سهل و�أي�سر ن�سبيا من العوامل الأخرى:
(مركز ال�ضبط ،والكفاءة الذاتية املدركة ،ومفهوم
الذات)� ،إ�ضافة �إىل �أن الر�ضا الوظيفي للمعلمني
يت�أثر بها ب�شكل كبري.
الدرا�سات ال�سابقة:

من اجلدير بالذكر �أن هناك العديد من
الدرا�سات تناولت مو�ضوع الر�ضا الوظيفي من
جوانب خمتلفة ،ويعد ذلك م�ؤ�شر ًا على �أهمية
الر�ضا الوظيفي للمعلمني واملعلمات ،ومن
الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع هذه الدرا�سة:
درا�سة حرزاهلل ( )2007التي هدفت �إىل
تعرف مدى م�شاركة معلمي املدار�س الثانوية يف
اتخاذ القرارات ،وعالقته بر�ضاهم الوظيفي
يف غزة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )306من
املعلمني واملعلمات ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
درجة الر�ضا الوظيفي للمعلمني كانت متو�سطة،
و�أن �أعلى درجة كانت يف جمال حتقيق الذات،
ثم تقدير الآخرين ،فمجال التفاعل االجتماعي،
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ثم االنتماء للمهنة ،فطبيعة املهنة ،ثم املكاف�آت
والأجور ،و�أو�ضحت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة تقدير املعلمني مل�شاركتهم
يف اتخاذ القرارات تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة
ول�صالح �سنوات اخلربة الأطول ،و�أنه ال توجد
فروق يف درجة تقدير املعلمني للم�شاركة تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي� ،أو متغري املنطقة التعليمية،
�أو اجلن�س.
وهدفت درا�سة ول�سون (� )wilson, 2009إىل
معرفة العوامل امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي ملعلمي
املرحلة الثانوية يف تنزانيا .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )162معلم ًاومعلمة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن العوامل امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي كانت:
العوائد االجتماعية ،وقيمة العمل ،ودعم الإدارة
للمعلم ،كما �أو�ضحت النتائج تدين م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات فيما يتعلق
ببعد الو�صف الوظيفي لهم ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
الر�ضا الوظيفي و�أبعاد الوظيفة الآتية( :املنافع
االجتماعية للوظيفة ،وكون الوظيفة ذات معنى،
والدعم من قبل الإدارة ،وعزم املعلم على البقاء
يف الوظيفة) ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الر�ضا الوظيفي
واحلالة االجتماعية�،أو اخلربة.
�أما درا�سة عبد اهلل ( )Abdullah, 2009فقد
هدفت �إىل معرفة م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف منطقة
�صباح ( )sabahيف ماليزيا ،وعالقتة باجلن�س،
وامل�سمى الوظيفي ،وبلد الوالدة الأ�صلي للمعلم،
كما حاولت الدرا�سة معرفة العوامل التي ت�ؤثر يف
الر�ضا الوظيفي ،وعالقة هذه العوامل بال�سمات
ال�شخ�صية للمعلمني .تكونت عينة الدرا�سة من
( )200معلم ومعلمة .وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن
املعلمني واملعلمات كانوا را�ضني وظيفي ًا ،و�أن هناك
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي تبع ًا للجن�س ول�صالح الذكور ،ومل يكن
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا
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الوظيفي تبع ًا ملتغريي امل�سمى الوظيفي ،وبلد
الوالدة الأ�صلي للمعلم.
و�أجرى كل من بيلتزر و�شي�سانا وزوما ووايك
وديروايا zuma, wyk & Dirwayia, 2009) Peltzer,
 ),Shesanaدرا�سة خمتلفة هدفت �إىل الك�شف عن
العالقة بني �ضغوط العمل والر�ضا الوظيفي ،ومدى
انت�شار الأمرا�ض املرتبطة بال�ضغوط لدى املعلمني
واملعلمات الذين يعملون يف املدار�س العامة يف جنوب
�أفريقيا .تكونت عينة الدرا�سة من ( )21307من
املعلمني واملعلمات .و�أظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع
م�ستويات التوتر ب�شكل كبري بني املعلمني واملعلمات،
كما �أظهرت النتائج وجود عالقة بني �ضغوط
العمل وعدم الر�ضا عن العمل مع معظم الأمرا�ض
املرتبطة بال�ضغوط وهي( :ارتفاع �ضغط الدم،
و�أمرا�ض القلب ،وقرحة املعدة ،واال�ضطرابات
النف�سية ،و�إ�ساءة ا�ستخدام التبغ والكحول) ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أن �ضغوط طرائق التدري�س،
وانخفا�ض دعم الأقران ،كانت مرتبطة بارتفاع
�ضغط الدم ،كما ارتبط انعدام الأمن الوظيفي،
وغياب التقدم بالوظيفة بالإ�صابة بقرحة املعدة.
و�أجرى اجل�سا�سي ( )2010درا�سة هدفت �إىل
معرفة �أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني
�آداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة
ُعمان .تكونت عينة الدرا�سة من ( )290ع�ضو ًا من
ر�ؤ�ساء الأق�سام واملوظفني يف مديريات الرتبية.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
اجتاهات �أفراد الدرا�سة نحو �أثر احلوافز املعنوية
يف حت�سني �آداء العاملني يف وزارة الرتبية ب�سلطنة
عمان ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق
ذات دالله �إح�صائية يف اجتاهات �أفراد الدرا�سة
نحو �أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني �أداء
العاملني يف وزارة الرتبية ب�سلطنة ُعمان باختالف
املتغريات الآتية( :العمر ،واحلالة االجتماعية،
وامل�ؤهل العلمي ،وامل�سمى الوظيفي).
وهدفت درا�سة بيلي ( )Bailey, 2011تعرف
العوامل التي ت�ؤثر يف الر�ضا الوظيفي للمعلمني يف
مرحلة ريا�ض الأطفال ( .)Kindergartenتكونت عينة
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الدرا�سة من ) )442معلم ًا ومعلمة� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن املعلمني الذين �أظهروا ر�ض ًا وظيفي ًا
�أكرث كانوا يتعاملون بنوع من املرح يف �أثناء العمل،
ويخلقون جو ًا مريح ًا و�إيجابي ًا داخل غرفة ال�صف،
ويتوا�صلون بحرية مع �أولياء �أمور الطلبة ،وي�شجعون
طلبتهم على التح�صيل لأهمية ذلك بالن�سبة لهم،
كما �أظهرت النتائج �أن املديرين الناجحني لهم
ت�أثري �إيجابي يف الر�ضا الوظيفي للمعلمني.
و�أجرى غازي ( )Ghazi, 2012درا�سة هدفت
�إىل تق�صي مظاهر الر�ضا الوظيفي املحددة لدى
املعلمني ومديري املدار�س االبتدائية يف الباك�ستان.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )380معلم ًا ومعلمة،
و( )166مدير ًا ومديرة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
�أهم املظاهر التي �ساهمت يف تدين م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني هي( :التعوي�ضات ،وظروف
العمل ،واحلالة االقت�صادية ،وممار�سات املديرين
و�سيا�ساتهم) ،كما �أو�ضحت النتائج �أن املديرين
كانوا �أكرث ر�ضا من املعلمني ،و�أن الر�ضا الوظيفي
للمديرين يزداد بزيادة خربتهم.
وقام مونيات�سي ( )Monyatsi, 2012بدرا�سة
هدفت �إىل معرفة م�ستوى الر�ضا الوظيفي للمعلمني
يف منطقة بوت�سوانا ( )Botswanaيف �أفريقيا .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )150معلم ًا ومعلمة ،منهم
( )50معلم ًا ومعلمة من املرحلة االبتدائية ،و()50
من املرحلة املتو�سطة ،و( )50من املرحلة الثانوية.
ا�ستخدم الباحث مقيا�س الر�ضا الوظيفي العام،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املعلمني را�ضون
عن وظائفهم ب�شكل عام.
و�أجرى كل من فريج�سون وفرو�ست وهول
) )Freguson, Frost & Hall, 2012درا�سة هدفت
�إىل معرفة العالقة بني الر�ضا الوظيفي والقلق
واالكتئاب لدى املعلمني يف اونتاريو ال�شمالية
( .)Ontarioتكونت عينة الدرا�سة من ()386
معلم ًا ومعلمة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن العبء
الدرا�سي ،و�سلوك التالميذ ،وو�ضع املعلم الوظيفي
(�إ�ضايف �أو تعيني) هي م�ؤ�شرات مهمة على وجود
القلق واالكتئاب لدى املعلمني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
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كان لل�ضغط واالكتئاب ت�أثري �سلبي مهم يف الر�ضا
الوظيفي� ،أما زيادة عدد �سنوات اخلدمة فقد
كانت م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا على الر�ضا الوظيفي ،ومل
يكن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متغريي
اجلن�س ،واملرحلة التي يدر�سها املعلم ،والر�ضا
الوظيفي للمعلم.
يالحظ من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن
بع�ض هذه الدرا�سات ركزت على معرفة م�ستوى
الر�ضا الوظيفي كدرا�سة مونيات�سي (Monyatsi,
 ،)2012وبع�ضها الآخر ركز على درا�سة العوامل
التي ت�ؤثر (ت�ساهم) يف تكوين الر�ضا الوظيفي
كدرا�سة ول�سون ( ،)wilson, 2009ودرا�سة بيلي
( ،)Bailey, 2011ودرا�سة غازي ( ،)Ghazi, 2012يف
حني ركزت معظم الدرا�سات على درا�سة العالقات
بني الر�ضا الوظيفي وكل من :القلق ،واالكتئاب،
�أو �ضغوط العمل� ،أو احلوافز املادية واملعنوية،
�أو امل�شاركة يف اتخاذ القرار كدرا�سة حرزاهلل
( ،)2007ودرا�سة عبداهلل (،)Abdullah, 2009
ودرا�سة بيلتزر و�آخرون (،)Peltzer, et.al, 2009
ودرا�سة اجل�سا�سي ( ،)2010ودرا�سة فريج�سون
و�آخرون (. )Freguson, et.al, 2012
وما تتميز به الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات
ال�سابقة �أنها حاولت الك�شف عن م�ستوى الر�ضا
الوظيفي ،وعالقته ببع�ض املتغريات ،والك�شف
عن العوامل املتنبئة به ،الأمر الذي قد ي�ساعد
امل�س�ؤولني على ت�صميم برامج وا�سرتاتيجيات تلبي
ب�شكل �أف�ضل حاجات املعلمني ،و�سي�ساعدهم على
متكني املعلمني لي�صبحوا را�ضني عن وظائفهم
م�ستقب ًال من خالل تعري�ضهم ملدى وا�سع من
اخلربات والعمليات التدريبية ،وتلبية احتياجاتهم
لتح�سني م�شاعرهم واجتاهاتهم جتاه عملهم.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى
الر�ضا الوظيفي ،وعالقته ببع�ض املتغريات،
والك�شف عن قدرة بع�ض املتغريات على التنب�ؤ
مب�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن،
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حيث انبثقت م�شكلة الدرا�سة من قلة الدرا�سات
التي بحثت يف العوامل املتنبئة بالر�ضا الوظيفي
لدى املعلمني واملعلمات .ومن اجلدير بالذكر �أن
العديد من الدرا�سات الأجنبية ،ومنها درا�سة
بيلي (� ،)Bailey, 2011أ�شارت �إىل �أن الكثري من
املعلمني يقومون بتغيري مهنة التعليم لتدين م�ستوى
الر�ضا الوظيفي لديهم ،مما ي�سبب لهم م�شكالت
اقت�صادية وانفعالية ونف�سية ،تنعك�س على �أدائهم
و�إجنازهم و�أ�سرهم م�ستقب ًال ،ونظر ًا الرتباط
هذه امل�شكالت مب�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى
املعلمني واملعلمات ،ف�إن هذه الدرا�سة ت�أتي للتعرف
على العوامل املتنبئة مب�ستوى الر�ضا الوظيفي
لدى املعلمني واملعلمات يف الأردن ،والتي تناولتها
بع�ض الدرا�سات الأجنبية ،ومل تتناولها الدرا�سات
العربية ،لذلك يعتقد الباحث ب�أنه �إذا ما مت
حتديد م�ستوى الر�ضا الوظيفي ،وعالقته ببع�ض
املتغريات ،ودور هذه املتغريات (املتنبئات) ف�إنه
�سيكون ب�إمكان امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم
تقدمي الربامج الهادفة من �أجل تفعيل دور املعلمني
واملعلمات ورفع م�ستوى الر�ضا الوظيفي لديهم،
مما �سي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى الأداء احلايل
والإجناز امل�ستقبلي لديهم ،وي�ساعد وزارة الرتبية
والتعليم على القيام بدورها الذي �أن�شئت من �أجله؛
وهو م�ساعدة املعلمني واملعلمات لي�ساعدوا بدورهم
الطلبة على بناء ال�شخ�صية املنجزة ،واملتكاملة،
واملتوازنة.
وبالتحديد ف�إن هذه الدرا�سة �سعت للإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني
واملعلمات العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية يف �ضوء متغريات الدرا�سة( :اجلن�س،
وعدد �سنوات اخلربة ،والعمر ،والتخ�ص�ص،
وامل�ؤهل العلمي)؟
 .2هل توجد عالقة ارتباطية بني م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات يف االردن
وكل من( :اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة،
والعمر ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي).
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 .3هل تختلف املتغريات التي ت�ؤثر يف الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات يف وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية باختالف املتغريات:
(اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة ،والعمر،
والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي)؟
�أهمية الدرا�سة:

تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من جانبني :الأول
نظري ،والثاين عملي تطبيقي ،فمن ناحية الأهمية
النظرية تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة
بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرتبية
والتعليم ،واالمتيازات الوظيفية ،واحلوافز املادية
واملعنوية التي منحتها الوزارة للمعلمني واملعلمات.
كما ت�ساهم يف الك�شف عن العوامل املتنبئة
مب�ستوى الر�ضا الوظيفي من خالل الك�شف عن
واقع العالقة بني م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى
يعد
املعلمني واملعلمات ومتغريات الدرا�سة ،حيث َ
الك�شف عن هذه املتغريات املفتاح الذي بو�ساطته
ميكن زيادة �سلوكيات املعلمني الإيجابية ،والتي
تنعك�س بدورها على الطلبة وبيئة املدر�سة� .أما من
حيث الأهمية التطبيقية فرمبا تك�شف نتائج هذه
الدرا�سة عن العوامل التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى
الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات فيتلقفها
را�سمو ال�سيا�سة التعليمية يف وزارة الرتبية
والتعليم ،ويعملون على اقرتاح الربامج والأ�ساليب
التي ت�سهم يف حت�سني م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى
املعلمني واملعلمات بهدف �ضمان تقدمي اخلدمات
للطلبة ب�شكل فاعل م�ستقب ًال.
التعريفات الإجرائية:

ت�ضمنت الدرا�سة احلالية املفاهيم الآتية:
الر�ضا الوظيفي :تبنى الباحث يف هذه
الدرا�سة التعريف الإجرائي الآتي للر�ضا الوظيفي:
هو درجة ال�شعور الإيجابي �أو ال�سلبي التي ي�شعر
بها املعلم نحو وظيفته ،والتي تنعك�س على تكيفه
النف�سي من خالل عالقاته و�إجنازاته.
م�ستوى الر�ضا الوظيفي :هو جمموعة
العوامل التي ت�ؤثر يف الر�ضا الوظيفي للمعلم ،والتي
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تقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة واملطور من
قبل �أبو ح�سونة ) ،)Abu hassouneh, 2013والذي
يت�ضمن الأبعاد الآتية :النمو املهني للمعلم ،والبيئة
املدر�سية ،وعالقة املعلم مع املدير ،وعالقة املعلم
مع الطلبة والزمالء و�أولياء الأمور ،واالمتيازات
الوظيفية للمعلم.
املعلمون واملعلمات :هم الأفراد الذين ميار�سون
مهنة التدري�س� ،أو الإداريون ،واملتفرغون للعمل يف
�إحدى املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن ،ويحملون �إحدى الدرجات
العلمية الآتية( :دبلوم كلية جمتمع ،بكالوريو�س،
ماج�ستري ،دكتوراة).
حمددات الدرا�سة:

 اقت�صرت عينة الدرا�سة على عينة من املعلمنيواملعلمات العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية
العنقودية ذات املرحلتني ،وبالتايل ف�إن �إمكانية
تعميم النتائج تتحدد مبدى متثيل هذه العينة
للمعلمني واملعلمات.
 �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة هي :مقيا�س م�ستوىالر�ضا الوظيفي ،واملطور من قبل �أبو ح�سونة
 )Abu) hassouneh, 2013لذا ف�إن �إمكانية
تعميم النتائج تتحدد مبدى �صدق هذه الأداة
تعد �أداة �صادقة �صدق ًا
وثباتها� ،إذ ال ميكن �أن َ
مطلق ًا.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
ومعلمات اململكة الأردنية الها�شمية يف املدار�س
الأ�سا�سية والثانوية،للعام الدرا�سي (-2012
 ،)2013والبالغ عددهم ( )72654معلم ًا ومعلمة
كما ت�شري البيانات املتوافرة يف ق�سم الإح�صاء
(وزارة الرتبية والتعليم ،)2010 ،فيما تكونت عينة
الدرا�سة من ( )1000معلم ومعلمة ،مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية العنقودية ذات املرحلتني،
وكانت وحدة االختيار هي املديرية ،حيث مت اختيار
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املديريات الآتية�( :إربد الأوىل ،وعمان الثانية،
واملزار اجلنوبي) ،الواقعة يف �شمال اململكة
وو�سطها وجنوبها ،ثم مت اختيار عدد من املدار�س
التابعة لهذه املديريات اختيار ًا ع�شوائي ًا ،واجلدول
) (1يبني توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س.
اجلدول رقم (  :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب متغري اجلن�س
اجلن�س
ذكر
499

�أداة الدرا�سة:

�أنثى
501

املجموع
1000

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة مقيا�س
الر�ضا الوظيفي الذي طوره �أبو ح�سونة (Abu
 )hassouneh, 2013وقد تكون املقيا�س ب�صورته
النهائية من ( )79فقرة ،حيث متتع املقيا�س
بخ�صائ�ص �سيكومرتية منا�سبة �إذ بلغت قيمة
معامل الثبات للمقيا�س بطريقة �إعادة االختبار
( ،)0.90وبا�ستخدام االت�ساق الداخلي )،)0.96
كما متتع املقيا�س بدالالت متعددة من ال�صدق
الظاهري و�صدق البناء .وللتحقق من �صدق الأداة
وثباتها اعتمد الباحث لأغرا�ض �صدق البناء على
معيارين لقبول الفقرات هما :الداللة الإح�صائية
لالرتباط ،و�أن ال يقل معامل االرتباط عن ()0.40
بني عالمة كل فقرة وعالمة البعد والعالقة الكلية
للمقيا�س ،وتبني �أن جميع فقرات املقيا�س يزيد
معامل ارتباطها على ( )0.40وكانت ذات داللة
�إح�صائية .كما و�أجرى الباحث مظهر ًا �آخر من
مظاهر �صدق البناء ،حيث ا�ستخدم �أ�سلوب
التحليل العاملي  ))Factor Analysisاملعتمد على
�أ�سلوب املكونات الأ�سا�سية Principal Component
 ،))Analysisومت اعتماد حمك اجلذر الكامن
كم�ؤ�شر على �أحادية البعد ،وقد بلغت ن�سبة اجلذر
الكامن للعامل الأول �إىل اجلذر الكامن للعامل
الثاين �أكرب من ( ،)2وهذا م�ؤ�شر على �أحادية
البعد .وللت�أكد من دالالت ثبات املقيا�س ،مت تقدير
ثبات االت�ساق لفقرات املقيا�س ب�صورته النهائية،
http://journals.uob.edu.bh

ودلت النتائج على متتع املقيا�س بدرجة عالية من
االت�ساق الداخلي� ،إذ بلغت قيمة معامل كرونباخ
�ألفا ) ،)0.92وهي قيمة منا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام
طريقة التطبيق – و�إعادة التطبيق ،حيث ح�سبت
قيم معامل ارتباط بري�سون بني درجات التطبيقني
فكانت ) )0.87وهي متثل قيمة معامل ثبات
اال�ستقرار� ،أي ا�ستقرار النتائج على املقيا�س،
وهذه القيمة منا�سبة ،وتدل على متتع املقيا�س
بدرجة منا�سبة من اال�ستقرار مع مرور الزمن.

ت�صحيح مقيا�س الر�ضا الوظيفي:

ا�شتمل املقيا�س على ( )79فقرة ،تتم اال�ستجابة
عليها وفق �سلم ليكرت اخلما�سي التدريج كالآتي:
موافق ب�شدة ،وتعطى عند ت�صحيح املقيا�س ()5
درجات ،موافق ،وتعطى ( )4درجات ،حمايد،
وتعطى ( )3درجات ،معار�ض ،وتعطى درجتني،
معار�ض ب�شدة ،وتعطى درجة واحدة ،وذلك
جلميع فقرات املقيا�س لكونها �صيغت جميع ًا ب�شكل
�إيجابي .وبذلك ترتاوح درجات املقيا�س ككل بني
( ،)395 -79بحيث كلما ارتفعت العالمة كان
ذلك م�ؤ�شر ًا على ارتفاع (زيادة) م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات .وقد �صنف
الباحث ا�ستجابات �أفراد العينة �إىل خم�س فئات
معتمد ًا على ت�صنيف مقيا�س �أبو ح�سونة (Abu
) hassouneh, 2013على النحو الآتي:
 فئة م�ستوى الر�ضا الوظيفي املنخف�ضة جد ًا،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ( )1.49ف�أقل.
 فئة م�ستوى الر�ضا الوظيفي املنخف�ضة ،وتتمثليف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني (-1.5
 )2.49درجة.
 فئة م�ستوى الر�ضا الوظيفي املتو�سطة ،وتتمثليف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني (-2.5
 )3.49درجة.
 فئة م�ستوى الر�ضا الوظيفي املرتفعة ،وتتمثليف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني (-3.5
 )4.49درجة.
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 فئة م�ستوى الر�ضا الوظيفي املرتفعة جد ًا،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ( )4.5ف�أكرث.
متغريات الدرا�سة :تم التعامل مع المتغيرات في هذه
الدراسة على النحو اآلتي:

 -1املتغريات امل�ستقلة وهي:

 اجلن�س :وله م�ستويان ،وخ�ص�صت القيمة ()1للذكور ،والقيمة ( )2للإناث.
 عدد �سنوات اخلربة يف التعليم :وله ثالثةم�ستويات ،وخ�ص�صت القيمة ( )1ملن لهم
خربتهم �أقل من خم�س �سنوات ،والقيمة )(2
ملن خربتهم من خم�س �إىل ع�شر �سنوات،
والقيمة ) (3ملن خربتهم �أكرث من ع�شر
�سنوات.
 العمر :وله ثالثة م�ستويات ،وخ�ص�صت القيمة( )1ملن هم �أقل من ثالثني عام ًا ،والقيمة ()2
ملن هم بني الثالثني والأربعني عام ًا ،والقيمة
( )3ملن هم �أكرث من �أربعني عام ًا.
 التخ�ص�ص :عومل كمتغري ترتيبي ،وله م�ستويان،وخ�ص�صت القيمة ) (1للتخ�ص�صات العلمية،
والقيمة ) (2للتخ�ص�صات الأدبية.
 امل�ؤهل العلمي :وله �أربعة م�ستويات ،وخ�ص�صتالقيمة ) (1حلملة الدكتوراة ،والقيمة )(2
حلملة املاج�ستري ،والقيمة ) (3حلملة
البكالوريو�س ،والقيمة ) (4حلملة دبلوم كلية
املجتمع.
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 -2املتغري التابع :وهو تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة مل�ستوى الر�ضا الوظيفي وفق املقيا�س املعد
لهذه الغاية.

ت�صميم الدرا�سة واملعاجلة الإح�صائية:

تعد هذه الدرا�سة درا�سة ارتباطية هدفت �إىل
تعرف ت�أثري املتغريات امل�ستقلة امل�شار �إليها �سابق ًا
يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات
(املتغري التابع) .وقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت
االرتباط ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستخدام اختبار (ت) ( ،)T- testوحتليل
التباين الأحادي ،واختبار �شيفيه ))Scheffe test
للمقارنات البعدية ،وحتليل االنحدار اخلطي
املتعدد.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما
م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف
�ضوء متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،وعدد �سنوات
اخلربة ،والعمر ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي)؟
وبهدف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س الر�ضا
الوظيفي ككل كما هو مو�ضح يف جدول ).(2
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اجلدول رقم ( :)2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س
الر�ضا الوظيفي وفق متغريات الدرا�سة
املتغري
اجلن�س

عدد �سنوات اخلربة

العمر

التخ�ص�ص

امل�ؤهل العلمي

م�ستويات املتغري
ذكور
�إناث
الكلي
�أقل من � 5سنوات
� 10 – 5سنوات
�أكرث من � 10سنوات
الكلي
�أقل من � 30سنة
� 40 – 30سنة
�أكرث من � 40سنة
الكلي
علمي
�أدبي
الكلي
دكتوراه
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
الكلي

الو�سط احل�سابي
3.66
3.67
3.66
3.73
3.67
3.64
3.66
3.76
3.62
3.67
3.66
3.61
3.69
3.66
3.79
3.68
3.65
3.73
3.66

يالحظ من اجلدول )� (2أن �أعلى متو�سط
ح�سابي على مقيا�س الر�ضا الوظيفي كان وفق
متغري امل�ؤهل العلمي حلملة درجة الدكتوراة حيث
بلغ ( )3.79بانحراف معياري ( .).525يف حني
بلغ �أدنى متو�سط ح�سابي على املقيا�س نف�سه ،وفق ًا
ملتغري التخ�ص�ص ،وحتديد ًا للتخ�ص�صات العلمية
حيث بلغ ) )3.61بانحراف معياري (.).534
كما يالحظ �أن متو�سطات الإناث على املقيا�س
كانت متقاربة مع الذكور ،و�أن م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لكليهما كان مرتفع ًا� ،أما بالن�سبة ملتغري
عدد �سنوات اخلربة فيالحظ �أَن هناك تفاوت ًا بني
املتو�سطات ،وبفارق حوايل ( )0.09يف املتو�سط
بني املعلمني ممن تقل خربتهم عن )� (5سنوات
وممن لديهم خربة �أكرث من )� (10سنوات.
وبالن�سبة ملتغري العمر فيالحظ �أن هناك تفاوت ًا بني
املتو�سطات ،وبفارق حوايل ( )0.14يف املتو�سط
http://journals.uob.edu.bh

االنحراف املعياري
.534
.510
.522
.496
.468
.550
.522
.495
.514
.536
.522
.534
.514
.522
.525
.532
.531
.441
.522

م�ستوى الر�ضا الوظيفي
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

بني املعلمني الذين تقل �أعمارهم عن )� (30سنة
والذين ترتاوح �أعمارهم بني � 40-30سنة� .أما
بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص فيالحظ �أن هناك
تفاوت ًا ب�سيط ًا بني املتو�سطات ،وبفارق حوايل
( )0.08يف املتو�سط بني ذوي التخ�ص�صات
العلمية وذوي التخ�ص�صات الأدبية .وبالن�سبة
ملتغري امل�ؤهل العلمي فيالحظ �أن هناك تفاوت ًا بني
املتو�سطات ،وبفارق حوايل ( )0.14يف املتو�سط
بني املعلمني من حملة الدكتوراة واملعلمني من حملة
البكالوريو�س .وبهدف التحقق من جوهر هذه
الفروق الظاهرية مت �إجراء اختبار (ت) ،وحتليل
التباين الأحادي وفق ما ينا�سب كل متغري ،حيث
مت �إجراء اختبار (ت) ملعرفة الداللة الإح�صائية
للفرق بني املتو�سطني على مقيا�س الر�ضا الوظيفي
ملتغري اجلن�س ،واجلدول ) (3يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ( :)3نتائج اختبار (ت) للمقارنة بني و�سطي الذكور والإناث على
مقيا�س الر�ضا الوظيفي ككل
اجلن�س
ذكور
�إناث

العدد
499
501

املتو�سط احل�سابي
3.66
3.67

االنحراف املعياري
.534
.510

يالحظ من اجلدول ) (3عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05= αيف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي ب�صورته الكلية تعزى للجن�س .ورمبا
ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن جميع املعلمني
واملعلمات يخ�ضعون للأنظمة والقوانني نف�سها يف
جمال العمل الوظيفي ،وبالتايل ف�إن الت�أثري يف
هذا اجلانب يتوقع �أن يكون مت�ساوي ًا� ،إ�ضافة �إىل
�أن املعلمني واملعلمات ،وبغ�ض النظر عن جن�سهم،
وكما ك�شفت النتائج ،يتمتعون مب�ستوى مرتفع من
الر�ضا الوظيفي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها
وزارة الرتبية والتعليم ،واالمتيازات الوظيفية
التي منحتها لهم م�ؤخر ًا .ورمبا �ساهمت هذه
الإجراءات ،واالمتيازات الوظيفية ،يف �إدراك
املعلمني واملعلمات لطبيعة عملهم ومدى �أهميته
بالن�سبة لهم ،مما �أدى �إىل زيادة م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لديهم ( .)Boogler, 2001واتفقت هذه

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

.153

.810

النتيجة مع نتيجة درا�سة (حرز اهلل،)2007 ،
ودرا�سة فريج�سون و�آخرون (Freguson, et.al,
 ،)2012اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي تعزى
للجن�س .واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة عبداهلل ( )Abdullah, 2009التي �أ�شارت �إىل
وجود فروق ذات داللة يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي
تعزى للجن�س ول�صالح الذكور .ورمبا يعود ذلك
�إىل اختالف مكان �إجراء الدرا�سة حيث �أجريت
الدرا�سة يف ماليزيا� ،أو �إىل اختالف خ�صائ�ص
العينات التي �أجريت عليها� ،أو �إىل اختالف
املقايي�س امل�ستخدمة يف هاتني الدرا�ستني.
وبهدف معرفة �أثر اخلربة يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى معلمي ومعلمات وزارة الرتبية
والتعليم ،مت �إجراء حتليل التباين الأحادي ،كما هو
مبني يف اجلدول ).(4

اجلدول رقم ( :)4نتائج حتليل التباين الأحادي مل�ستوى الر�ضا الوظيفي على املقيا�س ككل
ح�سب متغري عدد �سنوات اخلربة
املجموعة
بني املجموعات

جمموع املربعات
1.026

درجات احلرية
2

و�سط املربعات
0.513

داخل املجموعات

270.924

997

0.272

الكلي

271.950

999

يالحظ من اجلدول ) (4عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= αيف متو�سطات
م�ستوى الر�ضا الوظيفي تعزى لعدد �سنوات
اخلربة .ورمبا ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن
�أ�صحاب اخلربة القليلة من املعلمني واملعلمات
ي�شعرون بالر�ضا الوظيفي؛ لأن مهنة التعليم وفرت
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قيمة ف
1.882

م�ستوى الداللة
0.152

لهم فر�صة وظيفية بعد انتظار ،ودخ ًال منا�سب ًا
ي�ستطيعون من خالله التخطيط مل�ستقبل �أف�ضل،
وحتقيق طموحاتهم و�آمالهم ،وي�شعر املعلمون
واملعلمات �أ�صحاب اخلربة الطويلة بالر�ضا �أي�ض ًا
نتيجة لت�أقلمهم مع املهنة ،ولأن مهنة التعليم وفرت
لهم فر�ص الرتقية والرتفيع ،واملنح ،والبعثات
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الدرا�سية لهم ولأبنائهم ،والدخل املنا�سب خالل
العمل وعند التقاعد .وين�سجم هذا التحليل مع
ما �أورده بت والن�س ( (But & Lance, 2005من
�أن املعلمني واملعلمات اجلدد يت�صفون باحلما�س
عاد ًة ،ويتمتعون يف �أثناء مواجهة حتديات العمل،
بينما يتقبل املعلمون واملعلمات القدامى عملهم
يف املدر�سة ،من �أجل االمتيازات املنتظرة،
وينظرون �إىل احتمال التقدم والنجاح ب�شكل
حمدود ،لذلك مل تظهر فروق بينهم .واتفقت هذه
النتيجة مع نتائج درا�ستي كل من )(Wilson, 2009
و(اجل�سا�سي ،)2010 ،اللتني �أ�شارتا �إىل عدم

وجود فروق يف الر�ضا الوظيفي تعزى ملتغري عدد
�سنوات اخلربة ،واختلفت مع نتيجة درا�ستي كل
من (حرز اهلل ،)2007 ،و()Freguson, et.al, 2012
اللتني �أ�شارتا �إىل وجود عالقة �إيجابية بني عدد
�سنوات اخلربة وم�ستوى الر�ضا الوظيفي ،ول�صالح
عدد �سنوات اخلربة الأكرث .ورمبا يعود ذلك �إىل
اختالف خ�صائ�ص العينات التي �أجريت عليها� ،أو
�إىل اختالف املقايي�س امل�ستخدمة فيها.
وبهدف معرفة �أثر العمر يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي مت �إجراء حتليل التباين الأحادي ،كما هو
مبني يف اجلدول ).(5

اجلدول رقم ( :)5نتائج حتليل التباين الأحادي مل�ستوى الر�ضا الوظيفي
على املقيا�س ككل ح�سب متغري العمر
جمموع املربعات
املجموعة
2.097
بني املجموعات
269.853
داخل املجموعات
271.950
الكلي

درجات احلرية
2
997
999

يالحظ من اجلدول ) (5وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05= αيف متو�سطات
م�ستوى الر�ضا الوظيفي تعزى الختالف العمر،

و�سط املربعات
1.048
.271

قيمة ف
3.873

م�ستوى الداللة
.021

ولتحديد مواقع الفروق ذات الداللة الإح�صائية
مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات
البعدية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ).(6

اجلدول رقم (  :)6املقارنات البعدية مل�ستوى العمر على مقيا�س الر�ضا الوظيفي
ككل با�ستخدام اختبار �شيفيه
الفئات
�أقل من (� )30سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.84
(� )40-30سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.67
�أكرث من (� )40سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.72

�أقل من (� )30سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.84

)� )40-30سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.67

�أكرث من (� )40سنة
املتو�سط احل�سابي= 3.72

-----

)*(0.136

0.087

------

o.049

يالحظ من اجلدول ) (6وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05= αبني من هم �أعمارهم �أقل
من )� (30سنة وممن ترتاوح �أعمارهم بني (-30
� )40سنة ،ول�صالح من هم �أعمارهم �أقل من
)� (30سنة .ورمبا ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن
املعلمني واملعلمات الذين تقل �أعمارهم عن )(30
http://journals.uob.edu.bh

-----

�سنة ي�شعرون بالر�ضا �أكرث لأنهم يناف�سون ليثبتوا
�أنف�سهم ،وخا�صة يف ال�سنوات الأوىل من التدري�س،
لذلك فهم ينظرون نظرة �إيجابية �إىل فر�صة
احل�صول على وظيفة منا�سبة يف ظل تدين فر�ص
العمل لل�شباب ،وي�شعرون ب�أن هذه الوظيفة توفر
لهم الراتب ،واخلربة ،واملكانة االجتماعية ب�شكل
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�أكرث ممن ترتاوح �أعمارهم بني (� )40-30سنة،
�إ�ضافة �إىل �أنهم ي�شعرون ب�ضرورة �إثبات الذات
و�إظهارها ،و�إثبات القدرة على التجديد واالبتكار،
وا�ستخدام التقنيات احلديثة ،ومواكبة الع�صر،
وهذا يتوفر لهم من خالل ممار�سة مهنة التعليم.
وين�سجم هذا التحليل مع ما �أ�شار �إليه ما وماكميالن
( )Ma & Macmillan, 1999من �أن املعلمني اجلدد
عندما يتقنون الأ�ساليب والتقنيات احلديثة التي
تتبع يف التعليم ،والتي ت�شكل حتدي ًا كبري ًا لهم،
ف�إنه يتوقع �أن يزداد الر�ضا الوظيفي لديهم.
واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سات كل

من( :حرز اهلل ،)2007 ،و(اجل�سا�سي،)2010 ،
و( )Freguson, et.al, 2012التي �أ�شارت جميعها �إىل
وجود عالقة �إيجابية بني العمر وم�ستوى الر�ضا
الوظيفي ،ول�صالح العمر الأكرب .وقد يعود ذلك
�إىل اختالف مكان �إجراء هذه الدرا�سات� ،أو
اختالف خ�صائ�ص العينات التي �أجريت عليها� ،أو
اختالف املقايي�س امل�ستخدمة فيها.
كما مت �إجراء اختبار (ت) ملعرفة الداللة
الإح�صائية للفرق بني الو�سطني على مقيا�س
الر�ضا الوظيفي ملتغري التخ�ص�ص ،واجلدول )(7
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ( :)7نتائج اختبار (ت) للمقارنة بني متو�سطي التخ�ص�صات العلمية والأدبية
على مقيا�س الر�ضا الوظيفي ككل
التخ�ص�ص

العدد

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العلمي

389

3.62

.533

الأدبي

611

3.69

.513

يالحظ من اجلدول ) (7عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05= αيف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي ب�صورته الكلية تعزى للتخ�ص�ص .ورمبا
ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن املعلمني واملعلمات،
وبغ�ض النظر عن تخ�ص�صاتهم ،يخ�ضعون
للأنظمة والقوانني نف�سها يف جمال العمل الوظيفي،
وبالتايل ف�إن الت�أثري يف درجة الر�ضا الوظيفي من
حيث هذا اجلانب يتوقع �أن يكون مت�ساوي ًا� ،إ�ضافة
�إىل �أنهم يعملون يف بيئات تعليمية مت�شابهة �إىل حد

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

2.268

.241

كبري ،ويخ�ضعون للظروف نف�سها تقريب ًا ،ومينحون
العالوات واالمتيازات واملكاف�آت نف�سها .ومل تتفق
�أو تختلف هذه النتيجة مع نتائج �أي من الدرا�سات
ال�سابقة كونها مل تدر�س هذا املتغري.
وبهدف معرفة �أثر امل�ؤهل العلمي يف م�ستوى
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات وزارة الرتبية
والتعليم ،مت �إجراء حتليل التباين الأحادي كما هو
مبني يف اجلدول ).(8

اجلدول رقم ( :)8نتائج حتليل التباين الأحادي مل�ستوى الر�ضا الوظيفي على املقيا�س
ككل ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي
املجموعة

جمموع املربعات

درجات احلرية

و�سط املربعات

قيمة ف

م�ستوى الداللة

بني املجموعات

482.1

3

824.0

475.1

491.0

داخل املجموعات

666.072

699

272.0

الكلي

059.172

999
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يالحظ من اجلدول ) (8عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05= αيف متو�سطات م�ستوى
الر�ضا الوظيفي تعزى للم�ؤهل العلمي .وميكن عزو
هذه النتيجة �إىل �أن الر�ضا الوظيفي ال يحكمه امل�ؤهل
العلمي ،لأن املعلمني واملعلمات ،وبغ�ض النظر عن
م�ؤهالتهم العلمية ،يخ�ضعون للأنظمة والقوانني
نف�سها ،وللظروف نف�سها تقريب ًا ،وي�شعرون ب�أنهم
مينحون االمتيازات الوظيفية نف�سها تقريب ًا ،وذلك
لأن الفروق بينهم يف العوائد املالية �ضئيلة جد ًا،
�إ�ضافة �إىل �أن غالبية معلمي ومعلمات وزارة الرتبية
هم من حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل .وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (حرزاهلل،)2007 ،
التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف درجات
تقدير املعلمني تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،ودرا�سة
(اجل�سا�سي ،)2010 ،التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
فروق يف اجتاهات �أفراد الدرا�سة نحو �أثر احلوافز
املادية واملعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة
الرتبية ب�سلطنة عمان باختالف متغري امل�ؤهل
العلمي.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
هل توجد عالقة ارتباطية بني م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات يف الأردن وكل
من( :اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة ،والعمر،
والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي)؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامالت
االرتباط الب�سيطة بني املتغريات الت�صنيفية
والرتتيبية من جهة ،والدرجات على مقيا�س الر�ضا
الوظيفي من جهة �أخرى ،وذلك با�ستخدام معامل
ارتباط كندال تاو ( .)Kendall’s Tauوميثل اجلدول
( )9النتائج الكلية ملعامالت االرتباط جلميع
املتغريات.
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اجلدول رقم ( :)9معامالت االرتباط الب�سيط
بني م�ستوى الر�ضا الوظيفي وكل متغري
من متغريات الدرا�سة
املتغري
اجلن�س
عدد �سنوات اخلربة
العمر
التخ�ص�ص
امل�ؤهل العلمي

معامل االرتباط
-.009
-.046
-.014
)*(.056
.001

٭ دال عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

يالحظ من اجلدول (� )9أن قيم معامالت
االرتباط قد تراوحت بني ( ).001و( ،).056وعند
فح�ص الداللة الإح�صائية لهذه املعامالت تبني
�أن متغري التخ�ص�ص هو املتغري الوحيد ذو الداللة
الإح�صائية ( .)0.05= αو�أن ن�سبة التباين
امل�شرتك بني �أقواها ارتباط ًا (متغري التخ�ص�ص)
من جهة وم�ستوى الر�ضا الوظيفي من جهة �أخرى
بلغت ( )0.003136من تباين �أي من املتغريات
الأخرى ،بينما بلغت الن�سبة نف�سها ملتغري امل�ؤهل
العلمي ( .)0.000001وعلى الرغم من �أن العالقة
االرتباطية كانت �ضعيفة �إال �أن الباحث قد يعزو ذلك
�إىل �أن املعلمني واملعلمات ذوي التخ�ص�صات الأدبية
والذين كان م�ستوى الر�ضا الوظيفي لديهم �أعلى
من ذوي التخ�ص�صات العلمية ،ال يعانون �صعوبات
وكثافة يف املنهاج ،والفر�ص املتاحة �أمامهم يف
اخلارج من �أجل حت�سني �أو�ضاعهم �أقل من نظرائهم
من ذوي التخ�ص�صات العلمية� ،إ�ضافة �إىل اجلهد
املعتدل الذي يبذلونه مقارنة مع زمالئهم من ذوي
التخ�ص�صات العلمية ،وتوفر الوقت الكايف لديهم
من �أجل القيام بالن�شاطات االجتماعية ،مما �أدى
�إىل �شعورهم بالر�ضا �أكرث ،وال�شعور ب�أنهم يحققون
مكا�سب ًا جراء وجودهم يف الوظيفة .ومل تتفق هذه
النتيجة �أو تختلف مع نتائج �أي من الدرا�سات
ال�سابقة ،كونها مل تدر�س هذا املتغري.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل
تختلف املتغريات التي ت�ؤثر يف الر�ضا الوظيفي
لدى املعلمني واملعلمات يف وزارة الرتبية والتعليم
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الأردنية باختالف املتغريات( :اجلن�س ،وعدد
�سنوات اخلربة ،والعمر ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل
العلمي)؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
معامل ارتباط بري�سون ،ومربع معامل االرتباط،
ومعامل االرتباط املعدل ،واخلط�أ املعياري للتقدير،

بني تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س الر�ضا
الوظيفي ومتغريات الدرا�سة امل�ستقلة (اجلن�س،
وعدد �سنوات اخلربة ،والعمر ،والتخ�ص�ص،
وامل�ؤهل العلمي) ،حيث كانت كما هي مو�ضحة يف
اجلدول (.)10

اجلدول رقم ( :)10معامل ارتباط بري�سون ومربع معامل االرتباط
ومعامل االرتباط املعدل واخلط�أ املعياري للتقدير بني تقديرات �أفراد العينة على
الر�ضا الوظيفي ومتغريات الدرا�سة امل�ستقلة
قيمة معامل ارتباط بري�سون

مربع معامل االرتباط

معامل االرتباط املعدل

اخلط�أ املعياري للتقدير

*0.101

0.010

0.005

o.520

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0,05 = α
يبني اجلدول (� )10أن هناك عالقة ارتباطية
�إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ،)0,05= αبني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�س الر�ضا الوظيفي ومتغريات الدرا�سة
امل�ستقلة ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( ،)0.101وبلغت قيمة مربع معامل االرتباط
( ،)0.010بينما بلغت قيمة معامل االرتباط املعدل

( ،)0.005وبلغت قيمة اخلط�أ املعياري للتقدير
( .)0.520كما قام الباحث ب�إجراء حتليل االنحدار
للمتغريات امل�ستقلة (اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة،
والعمر ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي) على املتغري
التابع (الر�ضا الوظيفي) ،حيث كانت النتائج كما
هي مو�ضحة يف اجلدول (.)11

اجلدول رقم ( :)11نتائج حتليل االنحدار للمتغريات امل�ستقلة على
املتغري التابع (الر�ضا الوظيفي)
م�صادر الفروق
االنحدار
املتبقيات
املجموع

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
2.793
269.157
271.950

5
994
999

يبني اجلدول ( )11عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0,05=αلت�أثري �أحد املتغريات امل�ستقلة
(اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة ،والعمر،
والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي) على الأقل على
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.559
.271

قيمة ف

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

2.063

.068

املتغري التابع (الر�ضا الوظيفي) .وملعرفة �أي
املتغريات امل�ستقلة الذي له قدرة تنب�ؤية مب�ستوى
الر�ضا الوظيفي من بني املتغريات امل�ستقلة ،مت
�إجراء حتليل االنحدار اخلطي ،حيث كانت النتائج
كما هي مو�ضحة يف اجلدول (.)12
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اجلدول 12
نتائج حتليل االنحدار للقدرة التنب�ؤية مب�ستوى الر�ضا الوظيفي من بني املتغريات امل�ستقلة على
املتغري التابع (الر�ضا الوظيفي)
املتغريات
احلد الثابت
اجلن�س
اخلربة
العمر
التخ�ص�ص
امل�ؤهل العلمي

قيمة بيتا
β
3.606
.005
.062
.022
.086
.003

اخلط�أ املعياري

قيمة ت

م�ستوى الداللة

.120
.034
.031
.034
.034
.028

29.974
.152
2.011.663
2.522
.108

.000
.879
.045
.508
.012
.914

ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0,05= α
يبني اجلدول (� )12أن متغريي (عدد �سنوات
اخلربة ،والتخ�ص�ص) لهما قدرة تنب�ؤية مب�ستوى
الر�ضا الوظيفي ،بينما مل يكن للمتغريات
(اجلن�س ،والعمر ،وامل�ؤهل العلمي) قدرة تنب�ؤية
مب�ستوى الر�ضا الوظيفي .ورمبا يعود ذلك �إىل �أن
عدد �سنوات اخلربة قد ت�ؤدي دور ًا يف امل�ستقبل من
الناحية الإيجابية �أو ال�سلبية ،بحيث قد تعزز قدرة
املعلم على التكيف مع العمل ومتطلباته ،وحتقيق
طموحاته و�آماله� ،أو قد تعزز �إمكانية عدم القدرة
على الت�أقلم ،وبالتايل ال�شكوى والتذمر الدائمني،
وعدم بذل اجلهد لتغيري الواقع الذي يعي�ش فيه،
حيث التقبل للدور ال�سلبي يف التعاطي مع البيئة
التعليمية� .أما بالن�سبة للتخ�ص�ص فمن املتوقع �أن
يكون الر�ضا الوظيفي �أقل لدى ذوي التخ�ص�صات
العلمية ،وذلك ب�سبب وجود فر�ص متاحة �أمامهم
ب�شكل كبري ،وحتديد ًا للعمل يف اخلارج� ،إ�ضافة
�إىل �شعورهم بالظلم �أحيان ًا نتيجة مقارنة اجلهود
التي يبذلونها بجهود زمالئهم املعلمني واملعلمات
ذوي التخ�ص�صات الأدبية ،وبالتايل �شعورهم
�أحيان ًا ب�أن اجلهود امل�ضنية التي بذلوها يف مرحلة
الدرا�سة مل حتقق النتائج املرجوة التي كانوا
يتوقعونها ،وبالتايل التفكري الدائم يف �آلية تغيري
الو�ضع القائم ،واحل�صول على ما هو �أف�ضل من
واقعهم .ومل تتفق �أو تختلف هذه النتيجة مع نتائج
�أي من الدرا�سات ال�سابقة ،كونها مل تبحث القدرة
التنب�ؤية لهذه املتغريات.
http://journals.uob.edu.bh

التو�صيات:
 -1من �أجل العمل على زيادة م�ستوى الر�ضا
الوظيفي ،وحت�سني العملية التعليمية التعلمية،
يو�صي الباحث ب�أن ي�ستفيد امل�س�ؤولون يف وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن من نتائج هذه
الدرا�سة.
� -2إجراء درا�سات �أخرى مماثلة ،على عينات
م�شابهة �أو خمتلفة ،بحيث ت�شمل املعلمني
واملعلمات العاملني يف القطاع اخلا�ص.
� -3إجراء درا�سات تتناول العالقة بني الر�ضا
الوظيفي للمعلمني واملعلمات ،وبع�ض املتغريات
الأخرى مثل( :مركز ال�ضبط ،والكفاءة الذاتية
املدركة ،ومفهوم الذات ،واالكتئاب).
قائمة امل�صادر واملراجع:
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يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .الأكادميية
العربية الربيطانية للتعليم العايل� ،سلطنة
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