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 الثانوية المرحلةلمدرسي مستوى الرضا الوظيفي 

 

 
 

 

 

 

 

 الخالصة
يهدف البحث الحالي الى التعرف على  مستوى الرضا الوظيفي لدى مدرسي المرحلة الثانوية في كركوك 

. واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي لمالئمته  لهذا النوع من الدراسة ومعرفة داللة الفروق وفقا لمتغيرالجنس

وقد تكون مجتمع البحث من مدرسي المرحلة الثانوية لمركز مدينة كركوك وقد تم اختيار عينة عشوائية عدد 

% من المجتمع األصلي وتشكل هذه العينة نسبة عينة التميز 22( مدرس ومدرسة  وما نسبته 045إفرادها )

( فقرة بعد 45والثبات والعينة االستطالعية وعينة التطبيق النهائي وقد تم بناء مقياس للرضا الوظيفي مكون من)

ان تم استكمال الخصائص السايكومترية لبناء المقياس من صدق وثبات  .وقد أشارت نتائج البحث إلى ان مستوى 

جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الرضا الوظيفي العام للمدرسين فوق المتوسط . وكما تبين و

( في مستوى الرضا الوظيفي وفقا لمتغير الجنس ولصالح االناث، كما توصلت الباحثتان في ضوء نتائج 5050)

 البحث الى عدد من  التوصيات  والمقترحات اهمها :

 وضع نظام للحوافز المادية و المكافآت و الحوافز المعنوية . - 1

 م بتحسين ظروف العمل في المدارس و توفير المناخ العلمي المالئم للعمل االهتما -2

 االهتمام بقطاع الخدمات وتوفير مايتعلق منها بالجانب التربوي   -8

أجراء دراسات عن مستوى الرضا الوظيفي وفقا لمتغيرات االختصاص والعمر والحالة االجتماعية  -4

 وعدد سنوات الخدمة

مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات التربوية الحكومية اجراء دراسة مقارنة عن  -0

 واالهلية.
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ABSTRACT 

The current research aims to identify the level of job satisfaction among secondary 

school teachers in Kirkuk and to know the significance of differences according to the 

gender variable, the researcher used the descriptive approach to suit this type of study, 

the research community consisted of secondary school teachers in Kirkuk city center.  

A random sample of 540 teachers and 22% of the original community was selected, 

this sample represents the sample of excellence, stability, the completion of a measure 

of job satisfaction was made up of (40) paragraphs after the completion of the 

cycometric characteristics to build the scale of sincerity and consistency, The results 

of the research indicate that the level of general job satisfaction of teachers above 

average. There were statistically significant differences at the level of (0.05) in the 

level of job satisfaction according to gender variable and for females 

The researchers also found in the light of the results of the research a number of 

recommendations and proposals, the most important of which: 

Develop a system of incentives, rewards and moral incentives.1 

2. Attention to improving working conditions in schools and to provide an appropriate 

scientific climate for work    

3.Attention to the services sector and provide related to the educational aspect  

4. Conduct studies on the level of job satisfaction according to the variables of 

specialization, age, social status and number of years of service 

5 .Conduct a comparative study on the level of job satisfaction among employees in 

public and private educational institutions     
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 لفصل االولا

 مشكلة البحث

يعتبررر المدرسررون مررن  أهررم مكونررات العمليررة التربويررة ، وان دورهررم أساسرري فرري عمليررات التطرروير والتحسررين ،    

كالت والصررعوبات فرري اداء عملهررم ، و يرررتبط ذلررا بالجانررب ا داري والفنرري ويواجرره المدرسررين الكثيررر مررن المشرر

والتربوي والمدرسي ،  لذلا البد أن يتوفر لهم العوامل والظروف المالئمة لنجاح عملهم التعليمي والتربوي أثنراء 

هم وتطررورهم ، تعراملهم المباشرر مرع محرور العمليرة التعليمرة وهرم الطرالي ، والرذي يسرعى الجميرع إلري  يرادة نمرو

باعتبرارهم أهرم مخرجرات العمليرة التعليميرة ، وبالترالي ظهررت مشركلة الدراسرة فري التعررف علرى مسرتوى الرضرا 

الوظيفي للمدرسين والتعرف  بصورة مباشررة علرى الجوانرب التري تشركل اهميرة  فري  رضراهم الروظيفي فري ظرل 

التغيررات الحاصرلة فري النظرام التربروي والوضرع الظروف المتغيررة  التري يعراني منهرا المدرسرون  والمتمثلرة فري 

 االمني والذي ال يتيح للمدرسين التعبير عن آرائهم بحرية في  العمل احيانا.

 أهمية البحث و الحاجة اليه 

يعد الرضا الوظيفي أحد ظواهر السلوك التنظيمي في المنظمات والذي يتناول مشاعر الفرد ا اء مؤثرات       

به ، وكذلا البيئة المحيطة بالعمل وان في اشباع حاجات االفراد بالمنظمة تحقيق لمستوى عاٍل العمل الذي يقوم 

وفي  ،من الرضا الوظيفي لديهم. وهذا بدوره يؤثر على االنتاجية وسلوك الفرد بشكل عام تجاه عمله ومنظمته 

وان دورهم  ،ضوء التطوير لكافة جوانب العملية التعليمية المادية والفنية يبقى المدرس أهم جانب لهذِه العملية 

اساسي في عمليات التطوير والتحسين ، ويواجه المدرس ظروف عديدة تتعلق بطبيعة عمله ، ويرتبط ذلا 

والظروف المالئمة لنجاح عمله اثناء تعامله المباشر مع بالجانب ا داري والفني ، لذلا البد أن يتوفر له العوامل 

محور العملية التعليمية وهم الطالي ، والذي يسعى الجميع إلى  يادة نموهم وتطورهم باعتبارهم أهم مخرجات 

 العملية التعليمية . 

العاملين في ) وقد بدأ االهتمام يتزايد في دراسة موضوع والرضا الوظيفي عن العمل او عدم الرضا لدى   

المؤسسات التربوية . ويبدو هذا االهتمام ظهر كنتيجة لزيادة الشعور بأهمية ومكانة أعضاء التدريس في رسم 

المستقبل لمجتمعاتهم وللقوة التي يملكونها في تطوير ونقل األهداف والغايات لمؤسسات التعليم وكذلا االعتقاد 

اكثر قدرة على القيام بواجباتهم ، وبمستوى أعلى من الفاعلية  بأن أعضاء هيئة التدريس الراضين عن عملهم هم

وان رضا المدرس عن عمله يعتبر مؤشراً على مدى توافقه  ،(( 8002550من  مالئهم غير الراضين )نعساني:

فاألشخاص الذين يشعرون بمستوى  اقل رضا عن وظائفهم يعتبرون عادة اقل تكيفا مما هو معتاد  مع عمله

(121Bass & Barrett,1981: وقد اشار ) إلى ان الشعور بالرضا لدى الفرد يزيد في ا نتاج فالرضا  هزايمة

عن العمل من األمور األساسية بالنسبة للفرد والمجتمع فأذا وجد الشعور بالرضا لدى الفرد وعن مرؤوسيه ينتج 

 بينه وبين من يعمل معه توافق نفسي واجتماعي . 

التربية والتعليم، ومؤسساته والدور الذي يمكن أن يلعبه المدرس بالنسبة لطالبه ومجتمعه وانطالقاً من أهمية     

ً ورائداً اجتماعياً وحجر الزاوية في عمليات التطوير المنشــــــــــ وجهــــــــــــت الجهود في  ودةباعتباره مربيا

من الرضا الوظيفي ليصبح  أكثر قدرة العديد من الدول العربية لتحسين وضعه من اجل ان يشعر بمستوى عال 

ومن هنا انطلقت الباحثتان في اختيار موضوع بحثها للتعرف على مستوى  وفاعلية في تربية وتعليم النشيء 

الرضا الوظيفي لمدرسي المرحلة الثانوية هذه الشريحة الهامة في المجتمع والتي البد ان تشعر بالرضا عن 

 ي تطوير العمل التربوي ومخرجاته للمساهمة في بناء المجتمع .عملها من اجل عطاء اكبر يسهم ف

 أهداف البحث
 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على :  

 مستوى الرضا الوظيفي لدى مدرسي المرحلة الثانوية في مدينة كركوك.  -1

 اناث ( . –مستوى الرضا الوظيفي لمدرسي المرحلة الثانوية وفقا لمتغير الجنس )ذكور   -2
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 البحث حدود
أقتصر البحث الحالي على مدرسي المرحلة الثانوية في مركز مدينة كركوك للدراسة الصباحية وللعام       

 (. 2518 – 2512الدراسي) 

 تحديد المصطلحات 

 مفهوم الرضا الوظيفي 

  (1976)عرفه لوك 

 ( Locke E.A:1976 ,1298) (الرضا بأنه مدى شعور العامل سلباً او ايجابياً تجاه عمله)

  ، ( 1891عرفه ) عبد الخالق 

بأن الرضا الوظيفي هو دالة لسعادة ا نسان واستقراره وما يحققه له هذا العمل من إشباع لحاجاته وهي حاجات )

 (83: 1332)عبد الخالق ،  (تتباين نوعاً وكماً ومن أنسان إلى أخر

 (1003عرفه )هائم 

) الشعور الناتج من مجموعة من االتجاهات لدى الفرد نحو الجوانب المختلفة لوظيفته وما تقدمه له . وكذلا ما 

 2558) هائم ،             يتعلق ببيئة العمل المادية واالجتماعية مما ينعكس على مستوى اداء الفرد لوظيفته (

:803 .) 

 

أو الرفض لدى المدرسين لمهنتهم وادائهم نتيجة لإلجراءات مدى القبول وتعرف الباحثة الرضا الوظيفي : 

بالسعادة واالرتياح خالل أدائهم لوظيفتهم والذي ينتج عنه نوع بشعورهم  ويتمثل ذلا المتوفرة والمتبعة بمدارسهم

 من التوافق بين ما يتوقعه ومقدار ما يحصل عليه فعالً في هذِه الوظيفة .

 

 -الوظيفي :التعريف اإلجرائي للرضا 

 هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المدرس على مقياس الرضا الوظيفي في البحث الحالي .

     

 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري :

تتحدد ا دارة بشكل عام بعنصرين همرا: العنصرر التنظيمري، والعنصرر البشرري )ا نسراني(، فعنصرر التنظريم      

يتكون من الهياكل والوظائف التي يمكن تغييرها وإعادة تشكيلها، بحيث تصبح أكثر كفاءة وفعالية، وأكثرر مالءمرة 

مامه بالجانرب ا نسراني عرن قريرق التردريب المسرتمر للظروف البيئية المتطورة، أما العنصر البشري، فيتعلق اهت

للموظفين وا داريين، وإكسابهم المهارات المناسبة لعملهم، وتنمية ا حساس بالمسؤولية لديهم، والثقة في نفوسرهم 

والقدرة على اتخراذ القررارات التري تقرع ضرمن نطراق صرالحياتهم، إضرافة إلرى ذلرا فرتن تلبيرة احتياجرات العراملين 

يررة والشخصررية، وترروفر الخرردمات العامررة لهررم فرري المؤسسررة مررن شررأنها تعزيررز أواصررر األلفررة واالنتمرراء عنررد الوظيف

العاملين نحو مؤسسرتهم، وهرذا ينسرجم ويتنراغم مرع الهردف األسراس الرذي وجردت ا دارة مرن أجلره أال وهرو خدمرة 

 األفراد، واالستجابة لحاجاتهم .
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ليم بكافة أنواعها تتأثر إلى حد كبير بنوع ا دارة ونوع عملياتها المختلفة، كمرا وانطالقاً من ذلا فتن مؤسسات التع

أنها تخضع إلى مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات التي تحراول مرن خرالل إدارتهرا رفرع وتحسرين أوضراع 

أجل نيرل رضراهم الروظيفي العاملين فيها ورفاهيتهم، وذلا باالستجابة الحتياجاتهم وتوفير الخدمات العامة لهم من 

، األمر الذي يزيد من قاقاتهم ودافعيتهم نحرو تحقيرق و إنجرا  األهرداف التعليميرة،  و يترأثر الرضرا الروظيفي لردي 

المعلمين بالعديد من العوامل والمؤثرات التي تهتم بحالة المعلمين النفسية والمادية ، حيرث ترؤثر السياسرة التعليميرة 

 .كبير علي نشاق المعلمين وأدائهم ليمية للمعلمين من إمكانات وحوافز مادية و معنوية بشكلوما تقدمه ا دارة التع

)) وتفترض نظرية عدالة العائد في تفسيرها للرضا الوظيفي أن الفرد يحاول الحصرول علري العائرد أثنراء قيامره    

 يعتقررد أن يسررتحقه العائررد بعمررل مررا ، ويتوقررف رضرراه عررن مرردي اتفرراق العائررد الررذي يحصررل عليرره مررن عملرره بمررا 

:1990,7-9)Milosheff )) وهذا يؤكرد مردي الخدمرة التري تقردمها المؤسسرة لافرراد العراملين بهرا وأثرهرا علري ،

حسن أداء الفرد لوظيفته وخاصة المعلمين ، لذا فيعتقد "إن هنراك ارتباقراً عكسرياً برين العائرد الفاقرد والعائرد الفعلري 

لعمرل مرن جهرة أخرري ، حيرث يقروم الفررد بعمليرة متوا نرة برين عمليرة العائرد ومرا من جهة والرضا الوظيفي عرن ا

يقدمه الفرد للمؤسسة ، فتذا تساوي العائد بما يقدمه الفرد للمؤسسة يزداد الشعور بالرضرا ، وأي اخرتالل برالتوا ن 

 لصالح المؤسسة يقل الرضا الوظيفي" .

التعليميرة بصرورة مباشررة فري الترأثير وتوجيره سرلوك  مؤسسراتالوهناك عومل عديدة يمكن استخدامها من قبل     

المعلمررين وتحسررين أدائهررم المدرسرري والصررفي بمررا يررنعكس با يجرراي علرري تحسررين العمليررة التعليميررة بشرركل عررام، 

 وإحداث النمو المتكامل والشامل للطالي في كافة النواحي من خالل توفير مايلي

للمعلمرين مرن خرالل اسرتخدام أسراليب جديردو عديردة وبأسرلوي علمري بنراء االهتمام بعملية النمو المهنري  -1

علي حاجاتهم المهنية وا دارية والتي تأهلهم للعمل والحصول علي تعلم ذو معنري وفعرال يرنعكس علري 

 الطالي .

حنري يشرعر المعلمرين  تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بناء علي نشاقهم وخبراتهم وقردراتهم ، -2

بانتمائهم للمدرسة ، وهذا يتطلب سياسة تعليمية واضحة من قبل ا دارة التعليمية توفر لهم بيئرة تعليميرة 

 ومناخ تعليمي مناسب ألدائهم الوظيفي .

التعرف علي حاجات المعلمين المهنية في عملية التدريس وتقديم دورات تدريبية أثنراء الخدمرة لهرم بنراء  -8

الحاجررات مررن اجررل إكسررابهم العديررد مررن المهررارات الترري تسرراعدهم فرري التعامررل مررع مكونررات علرري هررذه 

 المدرسة المادية والمعنوية بسهولة ، وتسهم في تحقيق األهداف المدرسية في أقل جهد وتكلفة ووقت . 

نتمراء استخدام أنماق قيادية ديمقراقية مرن قبرل ا دارة المدرسرية تركرز علري رفرع الرروح المعنويرة واال -4

للمعلمين ، وتزيد دافعيتهم نحو الرتعلم وحرب مهنرة التردريس مرن خرالل  يرادة التفرويض وحسرن التعامرل 

 ومراعاة شؤونهم الشخصية بالمدرسة ، وإقامة عالقات متوا نة معهم تحببهم في العمل المدرسي .

مررع المعلمررين أن تتسررم أسرراليب ا شررراف التربرروي الترري يسررتخدمها المررديرون والمشرررفون التربررويين  -0

بالديمقراقية والتي تراعي حاجات المعلمين المهنية ، وأن تبتعد عن األسلوي التسرلطي وتصريد أخطراء 

المعلمين ، وأن تتم الزيارات الصفية للمعلمين حسب األصول العلمية الحديثة والتي تعتمد علي التعاون 

 (83: 2558ية) أحمد ،والمشاركة في عملية ا عداد  والتنفيذ والتقويم للزيارة الصف

 

إن تلبية احتياجات المعلمين الوظيفية والشخصية، وتوفر الخدمات العامة لهم في المؤسسة التعليمية من شرأنها      

نحررو مؤسسررتهم التعليمية،واالسررتجابة لحاجرراتهم  لررديهم تعزيررز أواصررر األلفررة واالنتمرراء وتحسررين الرضررا الرروظيفي

 خ التنظيمي المدرسي ليساعدهم علي تحسين أدائهم وفعاليتهم التعليمية .المادية والمعنوية، وتحسين المنا

ويعد الرضا الوظيفي للمعلمين من أهم العوامل ذات الترأثير ا يجراي نحرو برذل المزيرد مرن الجهرود باتجراه تحسرين 

 . وتطوير أداء المعلمين وبالتالي تطوير العملية التعليمية 
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 عوامل الرضا الوظيفي :

 تنقسم عوامل الرضا إلى عدة عوامل وهي :    

 أوالً : العوامل الخاصة بالفرد :

حاجات الفرد : حيث لكل فرد حاجات تختلف عن اآلخرين في نوعها ودرجة إشباعها ، وهذه الحاجات تشبع  - أ

 من خالل العمل وكلما توفر ا شباع المناسب توفر في المقابل الرضا المناسب .

م الفرد : توجد لدى األفراد العديد من القيم والتي يمكن تحقيقها في نطاق العمل وبقدر اتفاق العمل مع قي - ي

 تحقيقها يرتفع الرضا الوظيفي ومن هذه القيم القيادة وإتقان العمل وا بداع .

الشعور باحترام الذات : فهو من األشياء التي يسعى إلى تحقيقها في أكثر من مجال ومن مجاالت تحقيقها -ج

همة مجال العمل سواء كان ذلا عن قريق المركز الذي يشغله أو قبيعة الوظيفة ومكانتها ومعرفة افراد الم

المجتمع لقيمة هذه المكانة ولمكانة المنظمة في المجتمع وبالتالي يمكن أن يتم إشباع لهذه الحاجة)الشعور بأحترام 

 .الذات( من خالل المركز الوظيفي أو االجتماعي للمنظمة 

خصائص شخصية الفرد وظروفه : والتي تتمثل في ادراكه وشخصيته وقدراته واستعداداته وقموحه وذكاءه  -د

ومدى والءه وانتمائه للمنظمةوعمره الزمني وتجاربه ودخله الشهري ومدى ما تلعبه هذه الخصائص في إنجا  

 (.33: 1338الفرد للعمل والقيام بمسؤلياته الوظيفية أي انعكاسها ا يجابي )النجار ،

 ثانياً : محتوى الوظيفة :

ً في تحديد الرضا الوظيفي محتوى الوظيفة نفسها من حيث نوعها ومهامها  من العوامل التي تلعب دوراً هاما

والنسق الذي تسير عليه فبعض األعمال تحتاج إلى الدقة وسرعة في التنفيذ فربما يكون مستوى الرضا فيها 

يمكن للعامل أن يقوم فيها بمهام متعددة ويوجد فيها إثراء وظيفي وتمكنه من مقارنة باألعمال التي  منخفض

من فرص يمكن أن يظهر فيها   اسلوي يتوافق مع ما يمتلا من قدرات وإمكانات أو ما تتيحه له األداء بطريقة أو

 . قدراته وإمكانياته وخبراته وإبداعاته 

 

 ثالثاً : عوامل خاصة باألداء :

 عن العمل نتيجة  دراك الفرد للعوامل التالية بالنسبة لاداء :يتحقق الرضا   

ارتباق األداء بمكافآت وحوافز العمل وشعور الفرد بأن قدراته تساعده على تحقيق األداء المطلوي بما يتوافق  - أ

 مع األهداف المحددة .

العدالة في التو يع بالنسبة للعوائد إدراك الفرد بأن حوافز ومكافآت العمل ذات أهمية وقيمة بالنسبة له وإدراكهم ب - ي

 ومكافآت العمل أي أنه يتناسب مع ما يقدمه من عمل للمنظمة بالنسبة لآلخرين .

 رابعاً : مستوى اإلنجاز الذي يحققه الفرد :

وهو مدى ما يترتب على الجهد الذي يبذله الفرد خالل اداءه لعمله والنتائج التي يتوصل إليها كالرضا وا نتاجية 

والتسيب الوظيفي ودوران العمل ، فبعض األفراد قد ال يكتفي بأداء العمل فقط ولكن قد يكون لديه رغبة في 

إنجا  أعمال تتفق مع أهداف معينة فكلما كانت درجة الطموح مساوية أو قريبة من األهداف التي تم تحقيقها كلما 

 كان الرضا بصورة جيدة وأكبر .

 : خامساً : العوامل التنظيمية

وتشمل األنظمة وا جراءات والرواتب والحوافز المادية والمعنوية ونوع القيادة وأساليب اتخاذ القرارات    

وا شراف والرقابة والعالقات بين الزمالء وعالقة كل ذلا ببيئة وظروف ونوع العمل وقد أكدت الدراسات 

جة عالية من الرضا وكذلا مركز الفرد التنظيمي والبحوث أن الدخل المالي إذا كان مناسباً للفرد فتنه يحقق در

ذلا المركز الذي يتيح له النمو ويوجد به فرص للترقي با ضافة إلى نمط ا شراف السائد ودرجة الرقابة التي 

 (. 221:  2554تفرض على أوجه النشاق التي يمارسها الفرد ) قريف ، 
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 أبعاد الرضا الوظيفي :
ريفات التي حاولت توضيح معنى الرضا الوظيفي وكيفية حدوثه نجد أنه ياخذ أحد من خالل النظريات والتع   

 الشكلين التاليين 

  الرضا العام : ويعرف بأنه االتجاه العام للفرد نحو عمله ككل فتما هو راضي أو غير راضي هكذا بصفة مطلقة

أو العامل أكثر من غيرها وال ، وال يسمح هذا المؤشر بتحديد الجوانب النوعية التي يرضى عنها الموظف 

مقدار ذلا ، فضالً عن الجوانب التي ال يرضى أصالً بيدا أنه يفيد في إلقاء نظرة عامة على موقف العامل إ اء 

 عمله بصفة عامة .

  الرضا النوعي ) الجزئي ( : ويشير إلى رضا الفرد عن كل جانب من الجوانب على حدة ، وتشمل تلا الجوانب

مة ، األجور ، األشراف ، فرص الترقية ، الرعاية الصحية واالجتماعية ، ظروف العمل ، ، سياسة المنظ

أساليب االتصال داخل المنظمة والعالقات مع الزمالء ، وتفيد معرفة هذه الجوانب في التعرف على المصادر 

 (.23: 1332التي تساهم في  يادة أوخفض الرضا الوظيفي )العمري ،

 :قياس الرضا الوظيفي 
إن معرفة اتجاهات األفراد نحو العمل ليست بالعملية السهلة ، ألنه من الصعب معرفة حقيقة تلا االتجاهات     

بدقة من خالل المالحظة ، أو استنتاجها بدقة من خالل سلوك الفرد ، فتلى حد كبير يعتمد في قياس الرضا عن 

الفرد ا فصاح بصورة صادقة عما بداخله ويمكن  العمل على ما يذكره الفرد ، وعادة ال يفصح ، أو ال يستطيع

 حصر األساليب المستخدمة في الوقت الحاضر في نوعين فقط

 المقاييس الموضوعية  : 

حيث يمكن قياس اتجاه العاملين ورضاهم عن قريق استخدام أساليب معينة مثل  الغياي معدل االستقالة أو ترك     

 معدل الحوادث في العمل وكذلا معدل الشكاوي ومستوى إنتاج الموظف  الخدمة

 : المقاييس الذاتية  
وهي التي تعتمد على جمع المعلومات من العاملين باستخدام وسائل محددة مثل تصميم استمارة االستقصاء     

أجل معرفة درجة رضاهم تتضمن قائمة أسئلة خاصة بالرضا الوظيفي توجه إلى األفراد العاملين بالمنظمة من 

ولكل  لباحثيين مع العاملين في المنظمةعن العمل ، أو باستخدام قريقة المقابالت الشخصية التي يجريها ا

 .( 280 : 2552 ،قريقة مزاياها وعيوبها وظروف أستخدامها)عبد الباقي 

 نماذج ونظريات الرضا الوظيفي :
( بمدخل العالقات ا نسانية الذي يعتمد ABRAHAM Maslou)نظرية تدرج الحاجات : تأثر أبراهام ماسلو -1

، التي تنص على ا نسان  1348على استخدام األساليب السلوكية في ا دارة وقدم نظريته لتدرج الحاجات سنة 

لديه عدد من الحاجات والرغبات تتدرج حسب إشباعها ودرجة إلحاحها بشكل دائم والشكل الموالي يوضح 

 اجات لماسلو . نظرية تدرج الح

 ( : هرم تدرج الحاجات لماسلو1شكل )

 

 تحقيق الذات

 االحترام والتقدير

 الحاجة لالنتماء

 حاجة األمن

 الحاجات الفيزيولوجية

 (2551:118)حسن ،                                   
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 وتشمل الحاجات التي رتبها ماسلو في الهرم فيما يلي :

  ، الحاجات الفيزيولوجية : وهي الحاجات األساسية في التدرج الهرمي وتشمل الحاجة إلى الطعام ، الماء ، النوم

إلخ ، وفي المنظمة تعد أسهل الحاجات التي يمكن إشباعها من خالل توفير األجور المناسبة ، توفير وحدات 

 سكنية .. ألخ .

 واألمن وتجنب القلق والتوتر وعلى مستوى المنظمة قد تمثل  حاجات األمن : وتشمل رغبة الفرد في السالمة

 . عدم إقالة االستاذ الحماية من التصرفات التعسفية للمشرفين ، مختلف وسائل األمن 

  الحاجة إلى االنتماء : وهي من الحاجات االجتماعية وتشمل  الحاجة إلى الود وإقامة الصداقة والقبول من قرف

منظمة قد تظهر من خالل عالقات الصداقة مع جماعات العمل واالنظمام إلى نوادي األفراد وعلى مستوى ال

 المنظمة .

  ، الحاجة إلى االحترام والتقدير : وتشمل رغبة الفرد في احتالل مركز اجتماعي هام ، احترام األخرين له

ظهر من خالل المسميات الشعور بالثقة والرغبة في الحصول على السلطة والقوة .. إلخ ، وفي المؤسسة  قد ت

 الوظيفية ، نظام الترقية والمكافأت ، خطابات الشكر والتقدير .. إلخ .

  الحاجة إلى تحقيق الذات : وتمثل رغبة الفرد في استخدام قدراته ومهاراته في تحقيق انجا  عالي ، وعلى

 مستوى المؤسسة قد تكون في وظيفة تمثل التحدي لقدرات الفرد .

سية لهذه النظرية هو أن الفرد كلما أشبع حاجة ما كلما قلت أهميتها وتبدأ الحاجة التي تليها في والقاعدة األسا

الهرم بالظهور كمصدر أساسي لسلوك ودافعية الفرد في تحقيق الرضا مع األخذ في االعتبار تجدد الحاجات 

 وا شباع النسبي لها ما يدفع الفرد إلى العودة مرة أخرى  شباعها .

 (1811نظرية هرزبرج ذات العاملين )  -1

 تبين هذه النظرية أن هناك نوعين من المتغيرات أو القوى هما مصدران للرضا أو عدمه :

 أ . القوى الداخلية الكامنة في الفرد نفسه ، سواء كانت قوى فسيولوجية أم قوى سيكولوجية .

 تسبها الفرد في عالقته بالبيئة التي يعيش فيها ي.القوى الخارجية وهي عبارة عن الدوافع السيكولوجية التي يك

في نظريته على أن الرضا واالستياء ال يوجدان على متصل واحد يمتد من الرضا غير  ويؤكد هير برج    

المحايد إلى االستياء ، فالرضا الوظيفي وعدم الرضا في رأيه مصطلحان غير متقابلين ، بل هما مفهومان 

نبع من البيئة التي مختلفان ويتأثران بعوامل مختلفة .. وبما أن مصدر الرضا الوظيفي هو العمل فتن عدم الرضا ي

يحدث فيها هذا العمل . ويرى هير برج أن العوامل التي تؤثر في عدم رضا العامل عن العمل وتدفعه لزيادة 

ا نتاج تتعلق بالعمل نفسه ، مثل االعتراف والتقدير الذي يحظى به العامل ، والشعور با نجا  في العمل ، 

عمل نفسه ، وقد أقلق عليها العوامل المحفزة أو الدافعة في حين أن والتقدم والنمو في العمل ، والمسؤولية وال

العوامل التي تؤدي إلى عدم الرضا لدى العامل تتعلق ببيئة العمل نفسه مثل : ) أنظمة وإجراءات المنظمة 

ير برج والعالقات مع الرؤساء والزمالء والراتب ، والحالة االجتماعية من تقدير واحترام ( ، وقد أقلق عليها ه

العوامل الصحية ويؤكد هير برج في نظريته على أن العوامل الصحية يؤدي عدم توافراها إلى ظهور عالمات 

عدم الرضا عن العمل مما يؤدي إلى نتائج سلبية تجاه العمل كالتغيب والتقاعس . وأيضاً يرى هير برج أن قدرة 

على العوامل الصحية التي من شأنها التقليل من  بعض ا داريين على دفع العاملين للعمل ناتج من اعتمادهم

الشعور بعدم الرضا الوظيفي ، إال أنها تؤثر في تحفيز العاملين لزيادة ا نتاج .وتجدر ا شارة هنا إلى وجود 

التي يؤكد هر برج  ، حيث يالحظ أن المناخات الصحية عالقة قوية بين نظرية هر برج وهرم ماسلو للحاجات

ً الحاجات الفسيولوجية وحاجة األمن والحاجات االجتماعية عند ماسلو ،  –الدوافع  على أنها تثير توا ي تماما

ً بحاجات األنا وحاجات تحقيق الذات )  التي تعتبر قوتها الدافعية بسيطة ، ولكن الدوافع تتصل أتصاالً قويا

 (1897نظرية االنجاز لمكليالند ) - 3( 88،  1303هر برج: 

( أن هناك ثالث حاجات  أساسية يسعى الفرد إلى إشباعها وتمثل الدافع David Mccleandد )اقترح ماكليالن

 (  145، 2555والمحرك لمختلف مواقف وسلوكيات األفراد في المنظمة وهي ) دمحم، 



 

 
808 

 

ع الحاجة إلى االنجا  : وهي الرغبة في التفوق والنحاج في إنجا  العمل وتعنى أن األفراد يرغبون في إشبا -أ 

حاجاتهم هذه من خالل مناصب ووظائف فيها تحدي لقدراتهم وإمكانياتهم ولذلا فهم يسعون إلى إتمام اعمالهم 

 ومحاولة إثبات جدراتهم ورغبتهم في تحمل المسؤولية .

الحاجة إلى االنتماء : وهي الرغبة في تكوين عالقات مع اآلخرين وأن يكون للفرد عالقات اجتماعية  -ي 

آلخرين ، ويمكن أن يحصل ذلا من خالل األعمال التي يؤدى من خالل التفاعل مع الزمالء في وشخصية مع ا

 العمل أو فرق العمل.

الحاجة إلى السلطة أو النفوذ : وهي الرغبة في التحكم والسيطرة والتأثير في اآلخرين ، بمعنى رغبة الفرد  -ج 

أحداث وأشياء وأشخاص وأشباع هذه الحاجة يكون من في أن يكون له القدرة في السيطرة على كل ما يحيط به 

 خالل سعي الفرد في الوصول إلى مراكز السلطة في المنظمة . 

 

 لدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي :ا

 الدراسات العربية : -اوالً 

 (1881دراسة العمري ) -1

 ، "مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارسالثانوية في محافظة إربد"     

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى الرضا من خالل خصائص المدير الشخصية، وتوصلت الدراسة إلى أن    

مستوى الرضا عند مديري المدارس كان عاليا نسبيا. وقد قام الباحث بقياس حالة الرضا، من خالل مجموعة من 

م وبين  مالئهم، والتقدم الوظيفي، العناصر التي شملت: شعورهم با نجا ، وتقدير المجتمع لعملهم، والعالقة بينه

 والرواتب.

 ( 1000)دراسة خليفات   -2

 مستوى الرضا لدى أعضاء الهيئة في جامعة مؤتة ، وعالقته ببعض المتغيرات

قام خليفات بدراسة هدفت إلى تعرف مستوى الرضا لدى أعضاء الهيئة في جامعة مؤتة ، وعالقته ببعض     

المتغيرات المتمثلة في الجنس والعمل والرتبة األكاديمية ، وسنوات الخبرة ، والكلية التي ينتمي إليها، والدولة 

قد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء التي تخرج منها ، وجهة ا نفاق للحصول على شهادة الدكتواره ، و

( عضواً ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر مصادر 825الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة والبالغ عددهم )

الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية هو العالقات ا نسانية ، وا شراف، وظروف العمل ، بينما كان 

مهني والدخل أقل مصادر الرضا عن العمل ، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجاالً الترقية والنمو ال

الرضا عن العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغيرات الجنس والدرجة العلمية ، ووجدت فروق ذات 

، وجهة االنفاق داللة إحصائية في الرضا عن العمل تعزى لمتغيرات العمر ، والرتبة األكاديمية ، والخبرة 

 المدرس.والكلية التي ينتمي إليها 

 (1001دراسة الرشيدة ) -3

 بعض العوامل المؤثرة في مستوى الرضاالوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك 

هيئة التدريس في جامعة مؤتة وقد  هدف البحث الى التعرف على العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي العضاء   

% من إجمالي  83،03( عضواً ، أي بنسبة 243تم اختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم )

أعضاء هيئة التدريس ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات التربوية التي 

وك ، با ضافة إلى دراسة أثر بعض المتغيرات الديموغرافية ، كالجنس ، والعمر تقدمها ا دارة في جامعة اليرم

 ، المؤهل العلمي ، والخبرة ، على درجة الرضا .

أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء وانطباعات أعضاء هيئة التدريس في 

 لمتغير الجنس .جامعة اليرموك في مستوى الرضا الوظيفي تبعا 
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 الدراسات األجنبية : -ثانياً 
 دراسة ترول ويرايس :  -1

( دراسة هدفت إلى تحديد مستوى الرضا  Truell , Price , William , 1998أجرى ترول ووليام )   

الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ، ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى 

( عضواً 200أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع المتفرغين وغير المتفرغين ، تكونت عينة الدراسة من )

ً من ست كليات مهن ً ذات داللة اختيروا عشوائيا ية في والية فرجينيا ، أشارت نتاتئج الدراسة أن هناك فروقا

إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين ، في كليات 

المجتمع كما تبين أن مجال العمل نفسه كان مصدراً لرضا أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في حين كانت 

العمل المتعلقة بالسياسية  وا دارة والمسؤولية وا شراف وظروف العمل ، تحقق أعلى درجات الرضا  جوانب

لدى أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين ، وبهدف اختبار العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي 

لرضا الوظيفي التنظيمي من جهة ومعرفة هل هناك عالقة بين الحوافز الداخلية والحوافز الخارجية من جهة وا

 أخرى .

 ( Okpara ,, Erondu,2005دراسة أوكيروسكيولسوإرونديو ) -2

 أثر اختالف الجنس في الرضا الوظيفي لدى األكاديميين في الواليات المتحدة

متحدة هدفت هذه الدراسة  إلى أختبار أثر اختالف الجنس في الرضا الوظيفي لدى األكاديميين في الواليات ال     

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعات والكليات ، وقد ُسحبت عينة تكونت 

ً ذات داللة إحصائية في الرضا 35( عضو اختيروا من )1155) ( جامعة ، أظهرت النتائج أن هناك فروقا

العمل و مالء العمل أكثر مصادر  الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغير الجنس ، وكان مجال

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس من ا ناث بينما كانت جوانب العمل المتعلقة بالراتب ، والترقيات ، 

وا شراف أكثر مصادر الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس من الذكور ، وأن هناك أثراً ذا داللة 

 رضا الوظيفي ولكال الجنسين .إحصايئة للرتبة األكاديمية في ال

 الفصل الثالث

يحتوي هذا الفصل على ا جراءات المنهجية المستخدمة في البحث من حيثتحديد مجتمع البحث واختيار العينة،    

 و أداة البحث ، والمعالجات ا حصائية للبيانات المستخدمة في البحث وحسب ما يأتي : 

 مجتمع البحث 

يشير مصطلح المجتمع " إلى المجموعات الكلية من األفرراد أو الظرواهر أو األشرياء التري يأمرل أن تعمرم نترائج     

يشمل مجتمع البحث مدرسري المرحلرة الثانويرة ل)المردارس  ( و33:  2553البحث عليها ". ) البطش وأبو  ينة ، 

والبرالغ عرددهم ال الجنسرين )مدرسات،مدرسرون ( الثانوية وا عدادية والمتوسطة( في مركز مدينة كركروك مرن كر

( 2518-2512( مدرسة للعام الدراسي )113( مدرسة يعملون في)1883( مدرس و)301( بواقع )2413 الكلي)

 (1وكما موضح في الجدول )

 (1) الجدول

 أعداد مجتمع البحث في مركز مدينة كركوك موزعين حسب درجة المدرسة والجنس

 الكلي اإلناث الذكور المدارس عدد درجة  المدرسة ت

 411 107 149 18 إعدادية 1

 1097 988 199 91 ثانوية 1

 979 191 311 77 متوسطة 3

 1419 1997 711 117 الكلي 4
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 عــينة البـحـث

 عينة البحث هي " جزء ممثرل مرن مجتمرع البحرث أو الدراسرة الكليرة "، ويختارهرا الباحرث بأسراليب مختلفرة ،     

 -وتضم عددا من المجتمع األصلي .وقد شملت عينة البحث :

 عينة التحليل اإلحصائي - 1

( مررن المدرسررين والمدرسررات نصررفهم مررن الررذكور 045اختيررار عينررة البحررث بشرركل عشرروائي و تألفررت مررن ) تررم     

( من مجتمع مدرسري كركروك حيرث ترم اختيرارهم مرن منراقق  22.88ونصفهم من ا ناث وتشكل العينة هذه نسبة ) 

س البحرث والعينرة االسرتطالعية مختلفة من مركز مدينة كركوك وقد شملت هذه العينة عينرة )التمييرز والثبرات( لمقيرا

 ( يبين المدارس التي تم اختيار العينة منها.  2والجدول ) 

 (  أعداد عينة البحث موزعين حسب المدرسة والجنس1) الجدول

 الكلي اإلناث الذكور اسم   المدرسة ت

 10  10 إعدادية كركوك المركزية 1

 10  10 إعدادية الحكمة 1

 30  30 الشهيد إبراهيم إعدادية 3

 14  14 إعدادية الصدر 4

 18 3 19 إعدادية الفرات 1

 10  10 إعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن 9

 30  30 إعدادية الجهاد 7

 11  11 إعدادية المستقبل 9

 11 11  إعدادية الهدى 9

 10 10 10 ثانوية مارا افرام 8

 10 10  ثانوية اليقظة 10

 11 11  ثانوية الجمهورية 11

 11 11  ثانوية االزدهار 11

 10 10  ثانوية غرناطة 13

 11 11  ثانوية دجلة 14

 11 11  ثانوية أسماء بنت أبو بكر 11
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 11 11  ثانوية النزاهة 19

 11 9 11 متوسطة الغربية 17

 30 10 10 متوسطة تسن شهيدلرى 19

 10 11 9 متوسطة شاطرلو 18

 10  10 الخضراء متوسطة 10

 17 11 1 متوسطة الحمزة 11

 10 10 10 متوسطة ابن األثير 11

 10 10 10 ثانوية الوثبة 13

 140 170 170 الكلي 

 عينة البحث )التطبيق النهائي( -1

 (عينة البحث للتطبيق النهائي موزعين حسب الجنس 3) الجدول

 الكلي اإلناث الذكور اسم   المدرسة    ت

 10  10 إعدادية الحكمة  1

 10  10 إعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن 9

 10 10 10 ثانوية مارا افرام 8

 10 10  ثانوية الجمهورية 11

 10 10  ثانوية غرناطة 13

 10 10  ثانوية دجلة 14

 30 10 10 متوسطة تسن شهيدلرى 19

 10  10 متوسطة الخضراء 10

 10 10 10 متوسطة ابن األثير 11

 10 10 10 ثانوية الوثبة 13

 100 100 100 الكلي 
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 Tool of Researchأداة البحث  

مرن أجرل تحقيررق أهرداف البحرث الحررالي فقرد تطلررب األمرر القيرام ببنرراء مقيراس )الرضرا الرروظيفي( وبمرا يررتالءم       

وقبيعررة وخصررائص عينررة البحررث والترري تختلررف إلررى حررد مررا عررن عينررات الدراسررات السررابقة وتترروافر فيرره شررروق 

 المقاييس العلمية من صدق وثبات . 

 مقياس الرضا الوظيفي -أوال

بناء أي مقياس البد من التحقق من الخطوات العلمية التري تتناسرب وبنراءه وقرد حرددت بعرض المصرادر هرذه  ألجل

تطبيررق المقيرراس علررى عينررة ممثلررة  -جمررع الفقرررات وصررياغتها. ج -التخطرريط للمقيرراس. ي -:  أالخطرروات بمررا يلرري

 -ئص السريكومترية للمقياس)صردقالتحقرق مرن الخصرا -إجراء التحليل ا حصائي للفقرات. هرـ -لمجتمع البحث. د

 (.Allen & yen :1979, 118ثبات()

ومن خالل ا قالع على األدبيات وا قار النظري لموضوع الرضا الوظيفي وبعض الدراسرات السرابقة      

ذات الصلة بموضوع البحث واللقاءات مع مجموعة من المدرسين ومناقشة ذوي االختصاص واالستفادة مرن 

ومرررن اجرررل فقررررة تمثرررل االسرررتبيان بصررريغته االوليرررة  40سرررات ذات العالقرررة جمعرررت الباحثرررة المقررراييس للدرا

استكمـــــــــــال خطوات الحصول على مقياس للرضا الوظيفي تتوفر فيره الخصرائص الســــــــــــرـيكومترية 

 -اعتمدت الخطـــــــــــوات التالية:

 : Validityالصدق -أوال

هم معايير جودة االختبار ، وذلا بسبب ارتباقه بالهدف المتوقع من أداة القيراس لتحقيقره يعد الصدق واحداً من أ   

، فضال عن مدى اتصاله بنوع وأهمية القرار الذي سيتم اتخاذه تبعا لذلا ، ويعرف صردق األداة بأنره الحقيقرة ، أو 

 (Allen & Yen: 1979, 120) مدى الدقةالتي تقيس بها أداة القياس ما بنيت ألجله .

 الصدق الظاهري: -أ

يشير أيبل إلى أنَّ أفضل وسيلة الستخراج الصدق الظاهري قيام عدد من الخبراء والمختصين بتقدير مدى    

حقق هذا النوع من الصدق بالمقياس ( وقد ت5Ebel: 1972 ,39تمثيل فقرات المقياس للسمة المراد قياسها.)

الحالي بعرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من الخبراء المختصين في مجال التربية وعلم النفس 

( خبيراً من المتخصصين في العلوم التربوية 14( على)1وبناًء على ذلا عرض المقياس بصيغته األولية ملحق)

 قرات لقياس ما وضعت من أجله .*مدى صالحية التعليمات .والنفسية للحكم على:*مدى صالحية الف

 *إجراء ما يرونه مناسباً من تعديالت )إعادة صياغة، دمج، حذف، إضافة ( على الفقرات.

( يوضح ذلا وبناًء على مالحظات األساتذة الخبراء وآرائهم أبقي على الفقرات التي حصلت 2وملحق )   

عاد الفقرات التي حصلت على أقل من هذه النسبة، وفي ضوء مالحظات %( فأكثر وإب30على نسبة االتفاق)

 ( يوضح ذلا.4( فقرة والجدول )44( فقرات وبقيت) 8وتوجيهات الخبراء ، استبعدت ) 

 الرضا الوظيفي( أراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس 4الجدول )

 الموافقون أرقام الفقرات ت
المعار

 ضون

نسبة 

 الموافقة

 مربع 

 كا

داللة 

 الفقرة 

1 
1121423423923723821823023123123321321121921721924124724421-11 

،10231211211213214219217219 ،17 ،19 39241243241249218 
14 - 

100

% 

14 
 دالة

1 40211211218 9 9 17% 
غير  0.190

 دالة

3 43244 10 4 71% 
غير  12190

 دالة
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 : internal consistency methodأسلوب االتساق الداخلي  -ب

يعد هذا األسلوي من الوسائل المستخدمة في حساي االتساق الداخلي للمقياس وهو يهتم بمعرفة إذا كانت كل      

فقرة من فقرات المقياس تسير في نفس االتجاه الذي يسير فيه المقياس ككل. و هو إشارة إلى مدى تجانس فقرات 

السلوكية فضالً عن أن هذه الطريقة تفترض أن الفقرة تقيس المفهوم ذاته الذي تقيسه  المقياس في قياسه للظاهرة

الدرجة الكلية للمقياس وعلى هذا األساس ينبغي ا بقاء على الفقرات التي تكون معامالت ارتباقها مع الدرجة 

الكلية للمقياس واقئة . الكلية للمقياس عالية في حين تحذف الفقرة عندما يكون معامل ارتباقها مع الدرجة 

( وقد تم استخراج معامل التمييز هذا باستخدام معامل ارتباق بيرسون بين 41، 1331)الزوبعي وآخرون: 

( مدرسا 255درجات األفراد على كل فقرة من الفقرات ودرجاتهم الكلية على المقياس نفسه بفحص استمارات)

 -5.81فقرات المقياس والدرجة الكلية قد تراوحت ما بين ) ومدرسة ظهر أن معامالت االرتباق بين كل فقرة من

( إلى أن قبول الفقرة يتحدد إذا حصلت على معامل ارتباق Allen, 1979( ، وفي هذا الصدد أشار )5.30

(5.85(. ً (، وهكذا عدت جميع Allen, 1979:49( فأكثر بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس أيضا

 ( يوضح ذلا.8(، والجدول )80تثناء الفقرة )الفقرات مميزة باس

 ( معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي9الجدول )

 معامل االرتباق ت معامل االرتباق ت معامل االرتباق ت

1 0.18 11 0.91 18 0.43 

2 0.71 19 0.41 30 0.70 

8 0.93 17 0.49 31 0.91 

4 0.91 19 0.74 31 0.190 

0 0.97 18 0.47 33 0.38 

8 0.49 10 0.34 34 0.39 

3 0.41 11 0.43 31 0.71 

3 0.17 11 0.49 39 0.41 

3 0.18 13 0.41 37 0.41 

15 0.48 14 0.91 39 0.71 

11 0.11 11 0.43 38 0.18 

12 0.11 19 0.40 40 0.40 

18 0.49 17 0.37 41 0.18 

14 0.19 19 0.94   
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 ( Reliability Of Scaleثبات المقياس : ) 

الثبات يعني أن الدرجة التي يحصل عليها فرد معين في اختبار معين هي تعبيرر صرادق عرن قدرتره فري وقرت    

إجراء االختبار ، بمعنى أن المقياس ال تتغير نتائجه لما يقيسره عنرد الفررد ، فاالختبرار الثابرت هرو ذلرا االختبرار 

نتررائج باسررتمرار إذ مررا تكرررر تطبيقرره علررى نفررس األفررراد تحررت نفررس الظررروف والشررروق الررذي يعطرري نفررس ال

( وإعطاء النتائج نفسها أي يشير إلى االتساق واالستقرار في النتائج  ، ولغررض إيجراد 453، 1334.)منصور:

 وظيفي : ثبات المقياس فقد اعتمدت الباحثتان قريقة التجزئة النصفية الستخراج الثبات لمقياس الرضا ال

 طريقة التجزئة النصفية 

وبعرد ( مردرس ومدرسرة  155ولحساي الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بتطبيق المقياس علرى عينرة مؤلفرة مرن )

وتجزئتهرا إلرى جرزأين يمثرل الجرزء األول درجرات الفقررات التري أن تم تصرحيح االسرتمارات واحتسراي الردرجات 

تحمل األرقام الفردية والجزء الثاني درجرات الفقررات التري تحمرل األرقرام الزوجيرة والتحقرق مرن تجرانس درجرات 

( وصررحح باسررتخدام معادلررة 5.32الجررزأين تررم اسررتخراج معامررل الثبررات باسررتخدام معامررل ارتبرراق بيرسررون فبلررغ )

 ( وهو معامل ثبات جيد يمكن االقمئنان إليه.5.34راون حيث بلغ معامل الثبات للمقياس ككل )سبيرمان ب

 طريقة التصحيح

( فري تحديرد بردائل االسرتجابة ، حيرث يقردم للمسرتجيب فقررات  ( Likert techniqueاعتمدت قريقة ليكررت      

حيرال الموقرف أو السرمة أو الخاصرية المرراد  تتطلب منه تحديرد اسرتجابته باختيرار البرديل الرذي يماثرل مرا يشرعر بره

قياسها ، من بين بدائل لها أو ان رتبية مختلفة ، وقد تم تفضيل استخدام هذه الطريقة فري القيراس علرى غيرهرا مرن 

  Guilfordالطرائق وذلا العتبارات متعددة منها ارتباق هذا األسلوي بدرجات ثبرات أعلرى ،كمرا ذكرر جيلفرورد

امالت الثبات تزداد كلما  ادت بدائل االستجابة، كمرا إنهرا تروفر معلومرات أدق عرن المفحروص ( من إنمع  (1954

ألنرره يسررتجيب لكررل فقرررة بمسررتويات مختلفررة وتعررد هررذه الطريقررة سررهلة ومرنررة فهرري متدرجررة متفاوتررة ليسررت حررادة) 

 ان اآلتيرة : راضري (.  وتم وضع البدائل لمقياس الرضرا الروظيفي علرى وفرق األو 820: 1335ا ماموآخرون ، 

( درجررات ، 8( درجررات ، راضرري بدرجررة متوسررطة )4( درجررات ، راضرري بدرجررة كبيرررة )0بدرجررة كبيرررة جرردا )

(  102080400( درجة .وقد روعي أن يكون التصحيح للفقرات االيجابية )1( غير راضي )2راضي بدرجة قليلة )

ن يتم عكس الدرجات عندما تكون الفقرة سلبية حيث أي تعطى الدرجة األعلى للبديل األول ثم نزوال وهكذا في حي

 (  004080201تعطى الدرجة األقل فاألعلى)

 إعداد تعليمات المقياس: 

لقد حرصت الباحثتان على أن تكون تعليمات المقيراس واضرحة ودقيقرة إذ قلرب مرن المفحوصرين ا جابرة عنهرا    

لرذكر االسرم، وأن ا جابرة لرن يطلرع عليهرا أحرد بكل صدق وصراحة لغرض البحث العلمري وذكررت أنره ال داعري 

مع التأكيد على انه ليسرت هنراك إجابرة أفضرل مرن  سوى الباحثة وذلا ليطمئن المفحوصين على سرية استجاباتهم،

 غيرها وان إجابة المفحوص هي األفضل لو أجيب فيها بكل صدق وصراحة .

 الصيغة النهائية لمقياس الرضا الوظيفي  

اء مرن تحليرل الفقررات والتأكررد مرن صردق وثبرات المقيراس تررم إعرداد الصريغة النهائيرة للمقيراس والررذي بعرد االنتهر   

( درجرة وبمتوسرط 45-255( . وتترراوح درجرات المقيراس برين )4( فقرة ،  وكمرا مبرين فري ملحرق ) 45تضمن ) 

قة ويمكن إجراء التطبيق ( دقي22( درجة ، وقد كان متوسط الزمن المستغرق لإلجابة عنه ) 182نظري مقداره ) 

 بصورة فردية أو جمعية .

 الوسائل اإلحصائية :

 استخدمت الباحثتان الوسائل ا حصائية اآلتية :

مربع كاي ) -1
2

)  لعينة واحدة لمعرفة الفروق بين أراء المحكمين الموافقين وغير الموافقين على فقرات مقياس

 الرضا الوظيفي. 
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( لعينتين مستقلتين  لحساي القوة التميزية لفقرات المقياس بتيجاد داللة الفروق بين t.testاالختبار التائي)  – 2

 المجموعتين العليا والدنيا لمقياس الرضا الوظيفي 

 . للمقياس  معامل ارتباق بيرسون  يجاد معامل ارتباق الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس وصدق البناء – 8

 معامل الثبات الذي استخرج بطريقة التجزئة النصفية. معادلة سبيرمان براون لتصحيح – 4

 مترابطتين ومستقلتين لتفسير النتائج ( لعينتينt.testالختبار التائي) -0

 ( الحقيبة ا حصائية لمعالجة البيانات والتوصل إلى النتائج . (SPSSتم استخدام برنامج 

 

 

 الفصل الرابع

 
يتضمن هذا الفصل عرضنا للنتائج التي أسفر عنها البحث الحالي ومناقشة النتائج وتفسيرها تبعا ألهداف      

 -البحث و على النحو اآلتي :

 

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى مدرسي المرحلة الثانوية :  الهدف األول

لغرض تحقيق هذه األهداف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينه البحث )أستاذ وأستاذة ( على فقرات    

( 8.23( لعينه البحث و بانحراف معياري مقداره)143.82اذ بلغ المتوسط الحسابي )–مقياس الرضا الوظيفي 

( درجة تبين ان المتوسط الحسابي 132درجة وبمقارنة هذا المتوسط مع المتوسط النظري للمقياس البالغ  )

( لعينة واحدة.أظهرت النتائج  T-testلدرجات العينة اعلى من المتوسط النظري وعند تطبيق االختبار التائي )

( وهي اكبر من القيمة التائية 3,86وجود فرق دال إحصائيا بين المتوسطين و ان القيمة التائية المحسوبة تساوي )

         ( يوضح ذلا .7( والجدول )199( و بدرجة حرية )0,05( عند مستوى الداللة )1,960الجدولية البالغة )

                                              

 (7الجدول )

 االختبار التائي لداللة الفرق للعينة في مستوى الرضا الوظيفي
المتوسط  العينة

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

 القيمة الثابتة

 الجدولية المحسوبة
 

الداللةعند مستوى 

(0,05) 

 يوجد فرق دال 1,960 3,86 9,45 132 143,82 200

    

يعبر المستوى الدال من الرضا الوظيفي للمدرسين عن التغيرات الحاصلة في الوضع االقتصادي واالجتماعي و 

يعانيه المدرسين في فترة الحصار االقتصادي من تدني الوضع  الذي حصل في السنوات االخيرة نسبة الى ماكان

االقتصادي واالجتماعي والمعاناة الكبيرة التي كان يعانيها المدرسين خالل تلا الفترة مما جعل العينة تعبر عن 

( و 2551الرضا الوظيفي واالحساس باالرتياح لهذه التغيرات االيجابية .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) السعود 

 (  .Nagagai 1992دراسة )

 

 اناث (  –التعرف على مستوى الرضا الوظيفي وفقا لمتغير الجنس) ذكور  -: الهدف الثاني

( وعينه ا ناث البالغة 100لتحقيق هذا الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينه الذكور البالغ )    

( و بلغ عينه ا ناث 11، 21وبانحراف معياري مقداره )( 22،140( وقد بلغ متوسط عينه الذكور )100)

( و الختبار الداللة ا حصائية بين المتوسطين تم استخدام 12,61( و بانحراف معياري مقداره )152,14)

( وهي اعلى من القيمة الجدولية عند 4,21االختبار التائي لعينتين مستقلتين و بلغت القيمة التائية  المحسوبة )

 .( 3( كما موضح في الجدول )198( و درجة حرية ) 0.05داللة )مستوى ال
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 (9الجدول )

 االختبار التائي لداللة الفروق في مستوى الرضا الوظيفي لمدرسي الثانوية تبعا لمتغير الجنس
المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النائية القيمة

 الجدولية المحسوبة
 

الداللة عند مستوى 

(0.05) 

 الجنس
 فرق دال 1,960 4,21 11,21 140,22 100 ذكور

  12,61 152,14 100 اناث

ويمكن تفسير ذلا بان ا ناث التزاماتهم المادية اقل مما يشعرهم بالرضا الوظيفي اكثر قياسا بالذكور الذين    

على عاتقهم التزامات مادية اكبر كما انهم قد يجدون ان العمل في المؤسسات الحكومية غير كافي و اليلبي 

م الرضا الوظيفي وتجلب لهم مصادر ماديةكما احتياجاتهم االجتماعية فيطمحون اليجاد مصادر اخرى تحقق له

( و دراسة أوكير وسكيولس 2555تلبي لهم احتياجات اجتماعية ونفسية وو تتفق هذه النتيجةمع دراسة )خليفات 

( التي اكدت وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح االناث  1990Mislosheff( دراسة )  2005,وإرونديو )

 (. Liacqua and scbumacher ,1995( و )2552في حين ال تتفق مع دراسة )الرشيدة 

 

 التوصيات :
 -بناء على ما توصل اليه البحث الحالي من نتائج توصي الباحثة بما يأتي:

 فز المعنوية ..وضع نظام للحوافز المادية  و المكافآت و الحوا -1

 االهتمام بتحسين ظروف العمل في المدارس و توفير المناخ المالئم للعمل -2

 االهتمام بقطاع الخدمات وتوفير ما يتعلق منها بالجانب التربوي -8

 المقترحات :

 في ضوء النتائج التي تم توصل إليها تقترح الباحثة مايلي :

أجراء دراسات عن مستوى الرضا الوظيفي وفقا لمتغيرات االختصاص والعمر والحالة االجتماعية  - 1

 . وعدد سنوات الخدمة

اجراء دراسة مقارنة عن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات التربوية الحكومية  - 2

 واالهلي

 المصادر
 * القران الكريم 

 (ا دارة المدرسية في القرن الحادي والعشرين ، القاهرة ، دارالفكر العربي  2558أحمد، إبراهيم أحمد،) -1

 (. التقويم والقياس ،جامعة بغداد ، و ارة التعليم العالي.1335ا مام، مصطفى محمود، وآخرون .)- -2

، مطابع دار الكتب لطباعة  ( .االختبارات والمقاييس النفسية1331الزوبعي ، عبد الجليل ، وآخرون. )- -8

 والنشر ، جامعة الموصل.

( ، مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل ا حصائي 2553البطش ، دمحم وليد وفريد كامل أبو  ينة ، )- -4

 ، دار المسيرة ، عمان ، األردن.1، ق

 العربية للنشر ، القاهرة  ( ا دارة أصولها واتجاهاتها المعاصرة،الشركة 1338النجار، ونبيل الحسيني،) -0

 ( .1333جامعة القدس المفتوحة ، إدارة الموارد البشرية ، عمان ) -8

 ( . السلوك في المنظمات ؛ االسكندرية : الدار الجامعية 2551حسن ، راوية . ) -3

(  الرضا الوظيفي لدى الموظفين في القطاع الصحي في 2550الحيدر ، عبد المحسن وبن قالب ، ابراهيم. ) -3

 ينة الرياض _ بحث ميداني _ ؛ الرياض : معهد االدارة العامة. مد

( الرضا الوظيفي العضاء الهيئة التدريسية جامعة مؤتة ، مجلة العلوم التربوية 2555خليفات ، عبد الفتاح ) -3

 ، .  83والنفسية ، ع

( ، وبعض العوامل في مستوى الرضا لدى اعضاء هيئة التدريس عن الخدمات 2552الرشيدة ، هيام ) -15

 المقدمة لهم في جامعة اليرموك بالمملكة االردنية الهاشمية ، غير منشورة . 

( معناه واهميته للفرد والمنظمة ، مجلة البحوث االقتصادية 1333السالم ، مؤيد سعيد السلوك االنساني . ) -11

 واالدارية السنة السادسة ، العدد الثاني  .

( . الرضا الوظيفي لدى اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات االهلية االردنية ، 2551السعود ، راتب ) -12

 ،  8، ع 13سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، مجلة  –مجلة ابحاث اليرموك 

 ؛ االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر.(السلوك التنظيمي 2555دمحم، سلطان سعيد انور،) -18
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، عالم الكتب الحديث للطباعة والنشر ، عمان ،  1، قأسس علم النفس العام(. 1334منصور، قلعت . )- -14

 األردن.

( ، االستاذ الجامعي الجيد : صفاته وخصائصه من وجهة نظر 1332السهالوي ، عبد هللا عبد العزيز ، ) -10

 ،  3يس وقالي كلية التربية ، جامعة الملا فيصل ، دراسات تربوية / المجلد عينه من اعضاء هيئة التدر

( ، الرضا الوظيفي عند معلمي التعليم الثانوي الصناعي في مصر ، رسالة 1333الشباسي ، دمحم سيد دمحم ) -18

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة عين شمس .

 ( .2555ارة ، القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتو يع )قريف شوقي . السلوك القيادي وفعالية االد -13

( ، الرضا عن العمل لدى اعضاء هيئة التدريس في الجامعة االردنية ، مجلة 1335قناش ، سالمة ) -13

 . 243 – 223، ص 8أ ، ع -13دراسات ، مجلد 

 ( .  52555صالح الدين دمحم . السلوك االنساني في المنظمات ؛ االسكندرية : دار الجامعية  عبد الباقي ، -13

 8(، الرضا واثره على انتاجية العاملين، مجلة العلوم االجتماعية ع1332عبد الخالق ، ناصف ) -25

ئص ( ، الرضا الوظيفي للمشرفين التربويين في االردن وعالقته ببعض الخصا1331العمري ، خالد ) -21

( 3الديموغرافية والوظيفية للمشرف . مجلة ابحاث اليرموك " سلسلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية " م)

(4  . ) 

( الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التخطيطي لدى المشرفين التربويين 2550فلبمان ، ايناس فؤاد نواوي) -22

 هـ . 1423نة مكة المكرمة ، رسالة ماجستير ، جامعة ام القرى والمشرفات التربويات بادارة التربية والتعليم بدي

 ، االسكندرية،الدار الجامعية  3( السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات ، ق2558ماهر احمد) -28

( ، االدارة اصولها واتجاهاتها المعاصرة ، الشركة العربية للنشر والتو يع 1338النجار ونبيل الحسيني ، ) -24

 ، القاهرة .

( ، اختبار اتجاه العالقة السببية بين الرضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي 2550ساني ، عبد المحسن )نع -20

بالتطبيق على المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى . مؤتمر االتجاهات الحديثة في ادارة المستشفيات الخاصة 

 والحكومية في الوقن العربي . مصر   القاهرة .

( ضغوق العمل وتأثيرها على الرضا الوظيفي : دراسة تطبيقية على 2558عبد التواي.) هانم ، عبد العزيز -28

 المراة في الوظائف القيادية بقطاع التامين المجلة المصرية للدراسات التجارية جامعة المنصورة  .
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 (  4ملحق ) 

 مقياس الرضا الوظيفي لعينة التطبيق النهائي
 

 مديرية تربية كركوك 
 معهد اعداد المعلمات 

 

 الجنس:                                          

 المحترم أخي المدرس

 أختي المدرسة المحترمة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                      

تضع الباحثة بين يديكم مجموعة من الفقرات التي تعبر عن مواقف أو أفكرار أو أراء إ اء المواقرف الحياتيرة        

بأنره ال توجرد وترجوا من حضراتكم قرراءة الفقررات  بكرل اهتمرام وترأني وا جابرة عليهرا بكرل دقرة علمرا المختلفة . 

تعبرر عرن رأيكرم بصرراحة. كمرا ترجروا مرن حظرراتكم إجابة صحيحة أو خاقئة، وان ا جابة صحيحة قالمرا أنهرا 

إجرابتكم  غرراض البحرث العلمري ولرذلا ال داعري لرذكر ا جابة على جميع الفقرات وعدم تررك أي فقررة علمرا إن 

 ( تحت الحقل المناسب  جابتكم .وضعكم إشارة )االسم  وتكون إجابتكم من خالل 

 

 التقدير واالحترام ونشكر تعاونكم  تقبلوا فائق

  

 الباحثتان                                                                        

 ذكرى عبد الحافظ عبد اللطيف                                                           

 سحر هاتف عبداالمير عبدالسادة                                                           
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