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 أسوان بمحافظة لمرياضية التربية معممي لدي الرضا مصادر
 أحمد عبد العاطي حسين*

 محمد صابر ضحي **

 

 ومشكمة البحثمقدمة 
من أىم عوامل نجاح المعمم أو المعممة في العمل، ىو الرضا الرضا الوظيفي 

الوظيفي عن المينة كما يعد الرضا الوظيفي لممعممين من أىم مؤشرات نجاح المدرسة 
كمؤسسة تربوية، حيث يمثل الرضا الوظيفي مجموع المشاعر واالتجاىات االيجابية التي 

  .يبدييا المعممون نحو العمل بالمدرسة

أكثر وفي ىذا الصدد تشير سوسن الشيخ إلى أن العاممين في أي مؤسسة يكون 
وكفاءة ودافعية لإلنجاز عندما يشعرون بالرضا عن عمميم، ويزداد ىذا الشعور  ا بعمميمارتباط

 .(265 :2عندما يكون مصدره العمل وليس العائد المادي من وراء الوظيفة )

ويعرف الرضا الوظيفي بأنو اتجاه إيجابي نحو الوظيفة التي يقوم بيا المعمم، حيث 
العوامل البيئية واالجتماعية، واالقتصادية واإلدارية المتعمقة بوظيفتو يشعر بالرضا عن مختمف 

(5: 12). 

ويعتبر الرضا الوظيفي األساس األول فى تحقيق األمن النفسي والوظيفي لمموظفين 
 .(291 :4وينعكس ايجابيا عمي االنتاج في العمل من الناحيتين الكمية والنوعية )

المقاالت والرسائل واالبحاث من  333 بو عميير  ، بمراجعة ما1976 قام "لوك"و 
تحقق يفي السنوات األخيرة، واستنتج، ان الرضا  الوظيفيالجامعية التى كتبت حول الرضا 

                                                           

 –بقنا قسم العموم التربوية والنفسية الرياضية كمية التربية الرياضية  -أستاذ عمم النفس الرياضي المساعد  *
 جامعة جنوب الوادي.

 أسوان محافظة -رياضية تربية معممة **
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والحوافز  والمكافأةبشكل مباشر من دافع األحداث او الظروف من خالل )العمل ذاتو 
بشكل غير مباشر من  وظروف العمل( وعمى الجانب اآلخر وجد ان الرضا الوظيفى، يتحقق

خالل عوامل وظروف اخرى تتعمق غالبا بالموظف ذاتو، والمشرفين والمرؤوسين وسياسة 
 .(23 :3العمل والرواتب )

والتى تمثل  ولقد بينت دراسات كثيرة ان لمرضا الوظيفى عالقو مباشرة بدافعيو االنجاز
م الباحثون فى مجال عمم النفس تولقد اى، احد الجوانب الميمة فى منظومو الدوافع االنسانيو

 والتوعيةدافعيو االنجاز لما ليا من اثار كبيرة عمى الجودة ب التربوياالجتماعى وعمم النفس 
عامال ميما فى توجيو سموك الفرد وتنشيطو، وفى ادراكو  لإلنجازفى مجال التعمم ويعد الدافع 

كما يعتبر ، ك المحطين بولمموقف، فضال عن مساعدتو فى فيم وتفسير سموك الفرد، وسمو 
الدافع لالنجاز مكونا اساسيا فى سعى الفرد تجاة تحقيق ذاتو وتأكيدىا من خالل االنجاز 

 لوجودهيشعر الفرد بتحقيق ذاتو، وفيما يصبو الية من اسموب حياة افضل ومستويات أعظم 
 .اإلنساني

ا يزيد اإلنتاجية ويقمل وتبين من الدراسات أن الرضا الوظيفي المرتفع لمعاممين غالًبا م
معدل دوران العمل ويخفض نسبة الغياب ويرفع معنويات العاممين ويجعل الحياة ذات معنى 

ويؤكد العمماء عمى أن أي سموك بشري البد أن يكون وراءه دوافع كثيرة ، أفضل عند األفراد
ي الدراسات توجيو ويعد مصطمح دافعية اإلنجاز من المصطمحات التي ازداد االىتمام بيا ف

نتاجيتو في مختمف المجاالت واألنشطة التي  النفسية، وىي التي تؤثر في مستوى أداء الفرد وا 
 .يواجييا
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 اىمية البحث والحاجة اليو:
  .إضافة أداة جديدة تتمثل في اختبار الرضا الوظيفي لدى المعممين :األىمية العممية -1
من نتائج البحث في التعرف عمى مستوى قد يستفيد المسئولون  :األىمية التطبيقية -2

 .الرضا الوظيفي لدى المعممين من الجنسين بمدارس التعميم العام، ومدارس الفئات الخاصة

 ف البحث:اىدأ
 :ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى

 .مصادر الرضا لدي معممى ومعممات التربية الرياضية بمحافظة أسوان -

 البحث:ت الؤ تسا
 ؟أسوان بمحافظة الرياضية التربية ومعممات معممى لدي الرضا مصادر ما -1 

 البحث:الواردة فى مصطمحات بعض ال
 تعريف الرضا:

يمثل الفرق فى ادراك العالقة الناتجة بين ما يتوقع الفرد الحصول عميو من وظيفتو 
 .(123، 1ومابين ماىو حصل عميو )
 تعريف الرضا الوظيفي:

الحاجات والرغبات  إلشباعىو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح او السعادة  
 .والتوقعات من العمل نفسو، وبيئة العمل، والمؤثرات ذات العالقة عمى حد سواء
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جراءاتخطة و   البحث ا 
 أوال: خطة البحث

 Descriptive المسح بإسموب الوصفي المنيج الباحثة إستخدمت :منيج البحث

Method الدراسة ىذه إجراء في. 

 معمم( 133) االساسية العينة مفردات عدد وبمغ الدراسة مجتمع يمثل :البحث مجتمع
 -إعدادى -إبتدائى) المختمفة التعميمية المراحل فى بالتدريس يقومون ممن رياضية، تربية
 .التعميمية أسوان بإدارة ،((تجارى فنى، عام،)ثانوى

 عينة البحث:

 ممممن التعميميممة المراحممل بمختمممف الرياضممية التربيممة معممممى مممن معمممم( 63) اختيممار تممم
 فنمممى، عمممام،) ثمممانوى -إعمممدادى -إبتمممدائى) المختمفمممة التعميميمممة المراحمممل فمممى بالتمممدريس يقوممممون
 كعينممة معمممم( 43) قواميمما عينممة اختيممار تممم كممما الوظيفيممة، المسممتويات مختمممف ومممن ،((تجممارى

 .منيا استطالعية
 :بحثبيانات عينة ال( التوصيف االحصائى ل1)رقم ويوضح الجدول 

 

  م
 عينة الدراسة  

 
 رساالمدبيان عدد 

إجمالى عدد  المسمى الوظيفى
 معمم  المعممين

 
معمم 
 أول

 معمم
 خبير

 42 12 12 18 مدرسة 22 عينة الدراسة اإلستطالعية 1
 122 29 32 41 مدرسة 42 األساسيةعينة الدراسة  2

 

 :البحثثانيا إجراءات 
جراءات الدراسة الميدانية  فيما يمى: تمثمت خطوات وا 

تممم جمممع المممادة العمميممة مممن مراجممع ودراسممات عمميممة، حتممى تممم إعممداد اإلطممار النظممرى  -1
 الخاص بالدراسة الحالية.
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قامت الباحثة بإعمداد إسمتمارة بيانمات أوليمة عمن معمممى التربيمة الرياضمية بمإدارة أسموان  -2
 التعميمية.

 .أدوات الدراسة ة االستطالعية لمتأكد من ثبات وصدقإجراء الدراس -3
 التحقق من التحميل السيكومترى إلستبيان الرضا الوظيفى. -4
 إجراء الدراسة األساسية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. -5
 spssعممى برنمامج  ممع وضمع خطمة لتشمفير وتكويمد البيانماتالمعمممين رصد درجات  -6

v.20. 
 .إحصائيًا وذلك من خالل األساليب اإلحصائية المالئمة معالجة البيانات -7
 إستخالص النتائج والتوصيات التربوية ذات الصمة بموضوع البحث.  -8

 تقديم مقترحات بحثية مستقبمية.
 :جمع البيانات المستخدمة فى البحث: أدوات ثالثاً 

 األدوات اآلتية: اناحثإستخدم الب
 .(2312الرضا الوظيفى )وائل مرزوق، إستبيان  -1
جيممممممماز كمبيممممممموتر محممممممممول فمممممممى تفريمممممممغ وتحميمممممممل البيانمممممممات ممممممممزود ببرنمممممممامج التحميمممممممل  -2

 ( حزمة البرنامج اإلحصائى لمعموم االجتماعية.SPSS v.20اإلحصائى)
بممماإلطالع عممممى المراجمممع العمميمممة المتخصصمممة والدراسمممات التمممى تناولمممت ان الباحثممم قمممام -3

 موضوع الدراسة.

 )موافقات الجيات المختصة بتطبيق الدراسة(. بيانات إدارية -4

 قدم الباحثة فى ىذا الجزء وصفًا شاماًل لألدوات المستخدمة فى ىذه الدراسة وىى:ت   
 (2212الرضا الوظيفى )وائل مرزوق،  استبيان -1

  وصف االستبيان
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عبممارة ( عبممارة فممي صممورة مواقممف وتصممنف كممل منيمما اجتماعيمما ممموزعين  33يتضمممن )
خمسمممة محممماور )العوامممممل المينيمممة، العواممممل االجتماعيمممة، فممممرص النممممو والتقمممدم، التنمممماغم عممممى 

الوجدانى والعاطفى، العوامل االقتصادية، القوانين واألنظممة(، أممام كمل عبمارة خمسمة إختيمارات 
)راضممى بدرجممة كبيممرة، راضممى، غيممر متأكممد، غيممر راضممى، غيممر راضممى أبممدًا(، الممدرجات موزعممة 

 رت الخماسى كاألتى:طبقًا لمقياس ليك
 درجات.  5راضى بدرجة كبيرة =    -
 درجات.  4راضى =   -
 درجات. 3غير متأكد =  -
 درجتين. 2غير راضى =  -
 درجة واحدة. 1غير راضى أبدًا =  -

 الخصائص السيكومترية إلستبيان الرضا الوظيفى
 الصدق: -1

اإلسممممتبيان بإسممممتخدام صممممدق قممممام مصمممممم اإلسممممتبيان )وائممممل مممممرزوق( بحسمممماب صممممدق 
المحتوى من خالل  عرضو عمى محكممين وأوضمحت نتمائج صمدق المحكممين إتفماق اآلراء 
حمممول صممممدق محممماور اإلسممممتبيان واإلتفممماق حممممول محتمممموى العبمممارات مممممما يمممدل عمممممى صممممدق 

 المحاور فى تمثيل محتوى اإلستبيان من وجية نظر الخبراء.
 ظيفى فى الدراسة الحاليةالتحميل السيكومترى إلستبانة الرضا الو  -

 :الصدق -1
قامممت الباحثممة بالتأكممد مممن بحسمماب  صممدق التكمموين الفرضممى بإسممتخدام االتسمماق الممداخمى 

( معممممم تربيمممة رياضمممية ممممن نفمممس مجتممممع الدراسمممة وخمممارج العينمممة 43وذلمممك عممممى عينمممة قواميممما )
وذلك عن طريمق  ( اإلستبيان،يعد االتساق الداخمى مؤشرًا لمداللة عمى )صدقاألساسية، حيث 

 بعمد والدرجمة الكميمة لممحمور المذى تنتممى إليموحساب معامالت االرتباط بمين درجمات كمل عبمارة 
 ( قيم معامالت االرتباط الناتجة.2استبعاد درجة العبارة منو، ويوضح جدول )
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 (2جدول )
المنتميو والمحور  معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات إستبيان الرضا الوظيفى

 لو
 (44ن=)

** Correlation is Significant at the (0. 01) 

  (3.433، 3.822اإلتسمممماق تتممممراوح ممممما بممممين )ويتضممممح مممممن الجممممدول أن قمممميم معامممممل 
 (.3.31مرتفعو ودالة جميعيا عند مستوى داللة )وجميعيا 

 :الثبات -2
 بثالثة طرق ىما: اإلستبيانالتأكد من ثبات قامت الباحثة ب

 :كورنباخ ألفا الثبات بإستخدام معامل - أ
( قممميم 3ويوضمممح جمممدول ) اإلسمممتبيانتمممم حسممماب معاممممل ألفممما لكمممل محمممور ممممن محممماور 

 كالتالى: اإلستبيانألفا لمحاور  التمعام
 
 

العوامل  العوامل المينية
 االجتماعية

فرص النمو 
 والتقدم

العوامل 
 االقتصادية

 القوانين واألنظمة

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

 معامل االرتباط

1 44544** 1 444.3** 1 4455.** 1 44563** 1 445.6** 

2 444.4** 2 44661** 2 445..** 2 446.1** 2 44.26** 

3 4464.** 3 44.44** 3 445.2** 3 44434** 3 44562** 

4 446.4** 4 44.62** 4 44.43** 4 445.2** 4 44.43** 

5 445.4** 5 445.1** 5 4452.** 5 4444.** 5 44562** 

6 44451** 6 44554** 6 4443.** 6 44.22** 6 4454.** 

    . 44562**   . 44534** 

        . 44561** 
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 (3جدول )
 معامل ألفا لمحاور إستبيان الرضا الوظيفى

 (44ن=)

 
 المحاور

العوامل 
 المينية

العوامل 
 االجتماعية

فرص النمو 
 والتقدم

العوامل 
 االقتصادية

القوانين 
 واألنظمة

 **.44.1 **4..44 **.4463 **.4451 **44624 كورنباخ -معامل ألفا

** Significant at the (0. 01) 

 

( 3.518، 3.819تتمممراوح مممما بمممين ) ويتضمممح ممممن الجمممدول أن قممميم معاممممل ثبمممات ألفممما
 (.  3.01مرتفعو ودالة جميعيا عند مستوى داللة ) وجميعيا

 التجزئة النصفية: -ب
تممم حسمماب الثبممات عممن طريممق التجزئممة النصممفية، وذلممك بتقسمميم عبممارات كممل محممور مممن 

بمراون لتصمحيح  –إلى جزئين: فردى وزوجمى ثمم إسمتخدمت معادلمة سمبيرمان  اإلستبيانمحاور 
  اإلستبيان.( قيم معامالت االرتباط لمحاور 4) جزئة النصفية، ويوضح جدولمعامل االرتباط الناتج عن الت
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 (4) جدول
 الوظيفى الرضا إستبيان لمحاور براون سبيرمان معامل

 (44ن=)

** Significant at the (0. 01) 

( 3.587، 3.816سممممبيرمان تتممممراوح ممممما بممممين )ويتضممممح مممممن الجممممدول أن قمممميم معامممممل 
 (.  3.31مرتفعو ودالة جميعيا عند مستوى داللة ) وجميعيا

 إعادة التطبيق: -ج
المموظيفى خممالل أسممبوعين مممن  إسممتخدمت الباحثممة طريقممة إعممادة تطبيممق إسممتبيان الرضمما

 (.5التطبيق األول، كما موضح بالجدول )
 (5) جدول

 قيم معامالت إرتباط بيرسون إلعادة تطبيق اإلستبيان  إلستبيان الرضا الوظيفى
 (44ن=)

 المحاور
العوامل 
 المينية

العوامل 
 االجتماعية

فرص النمو 
 والتقدم

العوامل 
 االقتصادية

القوانين 
 واألنظمة

 **2.827 **2.549 **2.638 **2.734 **2.854 الثباتمعامل 
** Correlation is Significant at the ( 0.  01) 

(، وجميعيما 3.549، 3.854الثبات تتراوح بمين )معامل  ةويتضح من الجدول أن قيم
 (.3.31دالة عند مستوى داللة )جميعيا و مرتفعة لممحاور، 

  

 
 المحاور

العوامل 
 المينية

العوامل 
 االجتماعية

فرص النمو 
 والتقدم

العوامل 
 االقتصادية

القوانين 
 واألنظمة

 **2.816 **2.745 **2.587 **2.469 **2.733 براون –معامل سبيرمان 
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 :ومناقشتيا وتفسيرىا أوال: عرض النتائج

لمممما كانمممت ىمممذه الدراسمممة تتطممممب الكشمممف عمممن العالقمممة بمممين مصمممادر الرضممما الممموظيفى ودافعيمممة 
اإلنجمماز لممدى معممممى التربيممة الرياضممية، فقممد اسممتخدمت الباحثممة أسمماليب المعالجممات اإلحصممائية 

 المناسبة لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة وذلك عمى النحو التالى:

 الوظيفى لدى معممى التربية الرياضية عينة البحث؟التساؤل األول: ما واقع الرضا 

الباحثمة طمرق االحصماء الوصمفى وىمى مقماييس النزعمة  اسمتخدمتلإلجابة عممى التسماؤل األول 
إليممو  تممما توصممم يممةول التالاويوضممح الجممدالمركزية)المتوسممط(، والتشممتت)اإلنحراف المعيممارى(، 

 من نتائج فى ىذا الصدد: ةالباحث

 العوامل المينية.المحور األول : 
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 (6جدول )
 محور العوامل المينيةاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات 

 122ن = 

 متغيرات الدراسة
 المتوسط

 "م"

 اإلنحراف المعيارى

 "ع"
 الترتيب

 4 2.95 2.26 برنامج إعداد المدرس مينيًا مرضى. 1

 3 2.92 2.15 مناسبة.البعثات العممية التى تحصل عمييا لمواصمة تعميمك  2

 6 2.91 2.22 ظروف التقدم فى مينة التعميم. 3

 1 2.97 3.67 مالئمة جو العمل لإلنجاز. 4

 2 2.95 3.65 توفير الوسائل واألدوات الرياضية. 5

 2 2.95 3.65 توافر عوامل السالمة فى المدرسة. 6

 _ 2.59 2.59 ولالمتوسط العام لممحور األ 

(  فى مجال التعرف عمى محور العوامل المينية المؤثرة فى الرضا 6يتضح من جدول )
الوظيفى لدى عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية إلستجابات العينة عمى عبارات 

( مما يدل 2.59(، وقد بمغ المتوسط العام لممحور )2.32 -3.73المحور األول ما بين )
مينية، حيث تركزت آراء المعممين عمى عدم وجود رضا وظيفى عن محور العوامل ال

 اإلستجابة )غير راضى( بالمحور.

 المحور الثانى : العوامل االجتماعية.
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 (7جدول )
 محور العوامل االجتماعيةاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات 

 122ن = 

 متغيرات الدراسة
 المتوسط

 "م"

 اإلنحراف المعيارى

 "ع"
 الترتيب

 4 2.87 1.44 إلى مكانة عميا فى المجتمع.وصولك كمدرس  1

 5 2.83 1.41 المكانة اإلجتماعية التى يحققيا لك عممك فى مينة تدريس التربية الرياضية. 2

 1 2.97 2.14 فرص تنميتك صداقات فى المجتمع. 3

 1 2.97 2.14 عالقة المدرسيين مع أفراد المجتمع خارج العمل. 4

 3 2.99 2.27 التدريس.نظرة أفراد أسرتك لمينة  5

 6 2.77 1.42 تقدير مدير المدرسة لألداء المميز لممدرسين. 6

 _ 2.59 1.75 ثانىالمتوسط العام لممحور ال

( فى مجال التعرف عمى محور العوامل االجتماعية المؤثرة فى الرضا 7يتضح من جدول )
إلستجابات العينة عمى عبارات الوظيفى لدى عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية 

( مما يدل 1.75(، وقد بمغ المتوسط العام لممحور )2.13 -1.43المحور الثانى ما بين )
عدم تحقق العوامل االجتماعية لمرضا الوظيفى لدى معممى التربية الرياضية عينة البحث، 

 حيث تركزت آراء المعممين عمى اإلستجابة )غير راضى جدا( بالمحور.
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 المحور الثالث : فرص النمو والتقدم.

 (8جدول )
 محور فرص النمو والترقىاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات 

 122ن = 

 متغيرات الدراسة
 المتوسط

 "م"

 اإلنحراف المعيارى

 "ع"
 الترتيب

 6 2.82 2.62 فرص الترقية إلى مركز أعمى فى العمل. 1

 4 2.85 2.78 التربية الرياضية.معايير الترقية فى مينة تدريس  2

تقان العمل. 3  5 2.79 2.75 إرتباط الترقية بالكفاءة وا 

 3 2.89 3.42 مدى تكافؤ الفرص فى الترقية. 4

 1 2.68 3.85 فرص العضوية فى مجالس ولجان عميا. 5

جتماعية 6  7 2.85 1.98 الفرص المتاحة لمحصول عمى مزايا مادية ومعنوية وا 

 2 2.83 3.66 الترقية المتاحة لك.فرص  7

 _ 2.59 3.21 ثالثالمتوسط العام لممحور ال

(  فى مجال التعرف عمى محور فرص النمو والتقدم المؤثرة فى الرضا 8يتضح من جدول )
الوظيفى لدى عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية إلستجابات العينة عمى عبارات 

( مما يدل 3.31(، وقد بمغ المتوسط العام لممحور )1.98 -3.85)المحور الثالث ما بين 
عدم التأكد من فرص النمو والتقدم فى مينة تدريس التربية الرياضية لدى عينة الدراسة، حيث 

 تركزت آراء المعممين عمى اإلستجابة )غير متأكد( بالمحور.
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 المحور الرابع : العوامل اإلقتصادية.

 (9جدول )
 محور العوامل االقتصاديةاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات 

 122ن = 

 متغيرات الدراسة
 المتوسط

 "م"

 اإلنحراف المعيارى

 "ع"
 الترتيب

 1 2.62 1.65 المكافأت التى تحصل عمييا نتيجة نجاحك فى عممك. 1

 4 2.82 1.43 عدالة الحوافز المادية والمعنوية فى مينة التدريس. 2

 3 2.62 1.63 راتبك مقارنة مع رواتب زمالئك فى مين أخرى. 3

 2 2.63 1.64 مالئمة الراتب لمجيد الذى تبذلو. 4

 6 2.82 1.44 كفاية الراتب لمستمزمات أسرتك ومتطمبات المعيشة. 5

 5 2.68 1.59 الزيادة فى سمم رواتب المدرسين. 6

 _ 2.74 1.56 رابعالمتوسط العام لممحور ال

( فى مجال التعرف عمى محور العوامل االقتصادية المؤثرة فى الرضا 9يتضح من جدول )
الوظيفى لدى عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية الستجابات العينة عمى عبارات 

( مما يدل 1.56(، وقد بمغ المتوسط العام لممحور )1.44 -1.65المحور الرابع ما بين )
ى العوامل االقتصادية فى مينة تدريس التربية الرياضية لدى عينة عدم رضا المعممين عم

 الدراسة، حيث تركزت آراء المعممين عمى االستجابة )غير راضى بشدة( بالمحور.
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 المحور الخامس : القوانين واألنظمة.

 (12جدول )
 محور القوانين واألنظمةاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات 

 122ن = 

 متغيرات الدراسة
 المتوسط

 "م"

 اإلنحراف المعيارى

 "ع"
 الترتيب

 5 2.63 2.66 درجة رضاك عن وضوح األنظمة والقوانين عمى مستوى اإلدارة العميا. 1

 4 2.62 2.67 األنظمة والقوانين التربوية مستمدة من نظام ديموقراطى. 2

 1 2.68 2.75 األنظمة والقوانين قابمة لمتطبيق داخل المدرسة. 3

 3 2.53 2.69 تتوائم األنظمة والقوانين مع البيئة االجتماعية والمدرسية. 4

 2 2.65 2.72 قانون التأمين الصحى مالئم. 5

 6 2.52 2.62 األجازات السنوية كافية. 6

 8 2.85 1.72 الحصول عمى اإلعارات والبعثات العممية تتم بالعدالة. 7

 7 2.81 2.12 نصاب الحصص األسبوعى 8

 _ 2.69 2.48 خامسالمتوسط العام لممحور ال

(  فى مجال التعرف عمى محور القوانين واألنظمة المؤثرة فى الرضا 13يتضح من جدول )
الوظيفى لدى عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية إلستجابات العينة عمى عبارات 

( مما يدل 2.48المتوسط العام لممحور )(، وقد بمغ 1.73 -2.75المحور الخامس ما بين )
عدم رضا المعممين عمى القوانين واالنظمة  فى مينة تدريس التربية الرياضية لدى عينة 

 الدراسة، حيث تركزت آراء المعممين عمى اإلستجابة )غير راضى( بالمحور.
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 .المحور السادس: إستبيان الرضا الوظيفى ككل

 (11جدول )
 الوظيفى متوسطات الرضا 

العوامل 
 المينية

العوامل 
 االجتماعية

فرص 
النمو 
 والتقدم

العوامل 
 االقتصادية

القوانين 
 واألنظمة

الرضا 
 الوظيفى 

2.59 1.75 3.31 1.56 2.48 2.27 

(  فى مجال التعرف عمى المحاور المؤثرة فى الرضا الوظيفى لدى 11يتضح من جدول )
الحسابية إلستجابات العينة محاور إستبيان الرضا عينة البحث، تفاوت قيم المتوسطات 

(، وقد جاء محور فرص النمو والتقدم فى المرتبة األولى 1.56 -3.31الوظيفى ما بين )
( ، ويميو محور العوامل 3.31لمحاور إستبيان الرضا الوظيفى بأعمى قيمة متوسط حسابى )

قتصادية أقل متوسط حسابى (، وقد بمغ محور العوامل اإل2.59المينية بمتوسط حسابى )
( مما يدل عمى عدم وجود رضا وظيفى 2.27(، وقد بمغ المتوسط العام لألستبيان )1.56)

( 1لممعممين فى مينة تدريس التربية الرياضية لدى عينة الدراسة، ويوضح الشكل التالى )
 متوسطات استجابات العينة عمى محاور استبيان الرضا الوظيفى
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 (1شكل )
 استجابات العينة عمى محاور استبيان الرضا الوظيفىمتوسطات 
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 االستخالصات والتوصيات

 وفيما يمى ذلك تفصيال:،  بحثعرض الستخالصات ، وتوصيات ال  يتناول الباحثان

 أوال: االستخالصات

 توصل الباحثة إلى ما يمى:فى ضوء أىداف البحث ونتائج التحميل اإلحصائى 

التربيممة الرياضممية عينممة الدراسممة لممم يتحقممق عمممى محمماور إسممتبيان الرضمما المموظيفى لمعممممى  -1
 الرضا الوظيفى.

 ثانيًا: التوصيات

 توصى الباحثة بما يمى: بحثفى ضوء نتائج ال

الرضمما المموظيفى والتممى التركيممز عمممى إعممداد مجموعممة مممن البممرامج التدريبيممة تتنمماول محمماور  -2
 أظيرت نتائج التحميل االحصائى إنخفاض درجاتيم.

 تخصصات مختمفة.توصية الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات المتشابيو  -3

التمممى تتضممممن التعمممرف عممممى  بعقمممد دورات تدريبيممة  تعميميمممةالييئمممات والمؤسسمممات ال توصممية -4
 من خالل المراجع والندوات التثقيفية. الرضا الوظيفى
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 :قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

، دار 1النفس التربوي وتطبيقاتو فى مجال التربية الجامعية، ط تيسير مفمح: عمم -1
 .2336المسيرة، الجزائر 

(. دراسة النموذج اإلسالمي لمرضا الوظيفي "نموذج 1997سوسن سالم الشيخ ) -2
  13مقترح"، المجمة العربية بكمية التجارة فرع جامعة األزىر لمبنات، العدد 

بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين  وعالقتو "الرضا الوظيفي :فمبان، ايناس -3
والمشرفات التربويات بادارة التربية والتعميم بمديرية مكة المكرمة"، رسالو ماجستير، 

 .2338، جامعو ام القرى، مكة المكرمة، السعودية

 .2331، الجزائر، 1محمد مسمم، مدخل الى عمم النفس العمل. ط  -4

ادارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي متكامل(، اثراء لمنشر مؤيد سعيد سالم،  -5
 .2331والتوزيع، األردن، 
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 الوظيفى الرضامقياس 

 البحث: أدوات 

 2312 مرزوق، وائللممّعممين، من إعداد  الوظيفى الرضامقياس  -1

 العبارات م
راضى 
بدرجة 
 كبيرة

غير  راضى
 تأكد

غير 
 راضى

غير راضى 
 أبداً 

 العوامل المينيةمحور : 
      برنامج إعداد المدرس مينيًا مرضى. 1
      البعثات العممية التى تحصل عمييا لمواصمة تعميمك مناسبة. 2
      ظروف التقدم فى مينة التعميم. 3
      مالئمة جو العمل لإلنجاز. 4
      توفير الوسائل واألدوات الرياضية. 5
      المدرسة. توافر عوامل السالمة فى 6

 محور: العوامل اإلجتماعية
      وصولك كمدرس إلى مكانة عميا فى المجتمع. 1
المكانة اإلجتماعية التى يحققياا لاك عمماك فاى ميناة تادريس التربياة  2

 الرياضية.
     

      فرص تنميتك صداقات فى المجتمع. 3
      عالقة المدرسيين مع أفراد المجتمع خارج العمل. 4
      نظرة أفراد أسرتك لمينة التدريس. 5
      تقدير مدير المدرسة لألداء المميز لممدرسين. 6

 محور: فرص النمو والتقدم
      فرص الترقية إلى مركز أعمى فى العمل. 1
      معايير الترقية فى مينة تدريس التربية الرياضية. 2
تقان  3       العمل.إرتباط الترقية بالكفاءة وا 
      مدى تكافؤ الفرص فى الترقية. 4
      فرص العضوية فى مجالس ولجان عميا. 5
جتماعية. 6       الفرص المتاحة لمحصول عمى مزايا مادية ومعنوية وا 
      فرص الترقية المتاحة لك. 7
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 محور: العوامل االقتصادية
      عممك.المكافأت التى تحصل عمييا نتيجة نجاحك فى  1
      عدالة الحوافز المادية والمعنوية فى مينة التدريس. 2
      راتبك مقارنة مع رواتب زمالئك فى مين أخرى. 3
      مالئمة الراتب لمجيد الذى تبذلو. 4
      كفاية الراتب لمستمزمات أسرتك ومتطمبات المعيشة. 5
      الزيادة فى سمم رواتب المدرسين. 6

 

 العبارات م
راضى بدرجة 

 كبيرة
 راضى

غير 
 متأكد

غير 
 راضى

غير راضى 
 أبداً 

 محور: القوانين واألنظمة

درجمممة رضممماك عمممن وضممموح األنظممممة والقممموانين عممممى  1
 مستوى اإلدارة العميا.

     

األنظممممممممة والقممممممموانين التربويمممممممة مسمممممممتمدة ممممممممن نظمممممممام  2
 ديموقراطى.

     

      داخل المدرسة.األنظمة والقوانين قابمة لمتطبيق  3

تتمممممموائم األنظمممممممة والقمممممموانين مممممممع البيئممممممة االجتماعيممممممة  4
 والمدرسية.

     

      قانون التأمين الصحى مالئم. 5

      األجازات السنوية كافية. 6

الحصممممممول عمممممممى اإلعممممممارات والبعثممممممات العمميممممممة تممممممتم  7
 بالعدالة.

     

      نصاب الحصص األسبوعى 8
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