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  درجة الرضا الوظيفي ملعلنات رياض االطفال يف حمافظة اربد

بالل حمند بين محد
(1)

 

 م14/3/1118تاريخ قبولو لمنشر:  م11/11/1117تاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة الرضا الوظيفي لمعمماات ريااض افطفااي فاي محافظاة إرباد       
( معمماة تام اختياارىم بالطريااة العشاوا ية  211يج الوصفي وتكونت عينة الدراسة مان )واستخدم الباحث المن

( فاارة موزعاة عماى ساتة 21وطبات إدارة الدراسة بعاد التككاد مان صادقيا وهباتياا  وتكونات لداة الدراساة مان )
الع قااة ماا   مجااا ت )طبيعااة العمااي  الراتااب  المكافاا،ت  اضدارة  الرضااا عاان الااذات  الع قااة ماا  الاازم   

 لوليا  افمور والطمبة(.
وقد لظيرت نتا ج الدراسة لن مستوى الرضا الوظيفي ككي لمعممات رياض افطفاي في محافظة إربد         

حيااث جااا ت نتااا ج بمسااتوى متوسااط  كمااا لظياارت الدراسااة وجااود فاارون ذات د لااة إحصااا ية عنااد مسااتوى 
ت الحسااابية لتاااديرات لفااراد عينااة الدراسااة عمااى فااارات لداة ( بااين المتوسااطاα=  1.14الد لااة ا حصااا ية )

الرضا الوظيفي ككي تعازى لمتييار سانوات التادريس والراتاب الشايري لصاالم المعمماات فاي المادارس الحكومياة  
باااين  (α=  1.14كماااا لظيااارت النتاااا ج وجاااود فااارون ذات د لاااة إحصاااا ية عناااد مساااتوى الد لاااة ا حصاااا ية )

لتاديرات افراد عينة الدراسة عمى مجاي )اضدارة( يعازى لمتييار جياة اضشاراف  لصاالم  المتوسطات الحسابية
 المعممات في المدارس الحكومية. 

وفااي ضااو  ىااذه النتااا ج لوصااى الباحااث مجموعااة ماان التوصاايات فااي ساابيي اضفااادة منيااا فااي الباارامج       
 التعميمية وتعزيز الجوانب اضيجابية لدى المعممات.

 .: الرضا الوظيفي  رياض افطفايالمفتاحيةالكممات 

 

Abstract 
      The study was designed to reveal the degree of job satisfaction of kindergarten 

teachers in Irbid governorate. The researcher used the descriptive method. The study sample 

consisted of (312) teachers who were randomly chosen. The study department was applied 

after verifying its validity and stability. The study tool consisted of (32) sections divided into 

six fields (nature of work, , Rewards, management, self-satisfaction, relationship with colleagues, 

                                                 

 .باحث (1)
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relationship with parents and students). 

      The results of the study showed that the level of job satisfaction as a whole for the 

kindergarten teachers in Irbid governorate was at an average level. The study also showed 

statistically significant differences at the level of statistical significance (α = 0.05) among 

the arithmetic averages of the sample’s estimates on the area of (management) due to the 

variable of the supervisor, in favor of female teachers in government schools. 

      In the light of these findings, the researcher recommended a set of recommendations 

to benefit from the educational programs and enhance the positive aspects of the teachers. 

Keywords: Job Satisfaction, Kindergarten. 
 

 .الدراسة وأهنيتها مكدمة
لمعمي منذ بداية شبابو لماا ياوفر لاو الشاعور با ساتا لية مان جميا  يسعى اضنسان في حياتو        

النااواحي سااوا  ماديااة لو فكريااة  والااادرة عمااى اسااتخدام طاقاتااو فااي خدمااة العمااي والمجتماا  لموصااوي 
 ضنجاز يفخر بو لمام ا خرين.

لماا يانعكس  ويعد الرضا الوظيفي من لىم الموضوعات التي تشيي العاممين في جميا  المسسساات        
 عمييا باضيجاب  ولن تحاين رضا العاممين جز    يتجزل من جودة المسسسات وارتاا يا. 

فالرضا الوظيفي من اىم معايير البنا  ضنشا  منظمة عمي مزدىرة قوية في التنظايم وبالتاالي        
 (.Ebro, Keya,1995ينعكس عمى جودة الخدمات التي تادميا )

الاااوظيفي مااان المفااااىيم اضدارياااة التاااي لياااا لهااار فعوااااي فاااي إنتاجياااة العماااي ورضاااا  يعتبااار الرضاااا       
العاااممين وزيااادة و  ياام  فيااو افساااس الااذي يحااان التوافاان وا جتماااعي لمعاااممين وسيحساان فااي لدا ياام 
ويعكااس مكاناااة الفاارد داخاااي المجتمااا   وقااد زاد ا ىتماااام بدراسااة موضاااوع الرضاااا الااوظيفي فناااو يااارتبط 

شاار بشااعور اففااراد واتجاىاااتيم عمااى اعتبااار لن الفاارد ىااو المحااور افساسااي الفع اااي فااي كافااة بشااكي مبا
الاطاعااات  ويتوقااف نجاااح لو فشااي لي مسسسااة عمااى ماادى اىتمااام اضدارة بالعاااممين ماان خاا ي تنميااة 

بويااة قاادراتيم وتطااوير مياااراتيم  افماار الااذي يزيااد ماان دافعيااتيم لمعمااي وا نتاااج  وتعنااى المسسسااات التر 
المعنية بالرضى الوظيفي والذي يعتمد نجاحيا لو فشميا عمى المعمم  لذلك نسعى ليكاون المعمام راضاًيا 

الطالااب عاان عممااو ماان خاا ي اشااباع حاجاتااو ودوافعااو وريباتااو  وبالتااالي تحاياان نتااا ج إيجابيااة تخاادم 
 (.1111وتحان افىداف التربوية بكفا ة )وىب  

سسسااات التااي تتااكهر كهياارا بالمظاااىر الساامبية لتاادني مسااتوى الرضااا ورياااض افطفاااي لحااد الم       
الوظيفي لدى المعممات  لما لو من انعكاسات عمى العممية التربوياة وعماى افطفااي بشاكي كبيار  إذ 
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إن ارتفااااع مساااتويات الرضاااا الاااوظيفي قاااد يرفااا  مساااتوى افدا  وا نتاجياااة  كماااا لن الرضاااا الاااوظيفي 
متكاماي. ي نحو بذي المزيد من الجياود باتجااه تطاوير العممياة التعميمياة بشاكي لممعممات لو تكهير ايجاب

 (.1111 )خميس 
وتمعب معممة الروضة دورا حاسمًا في تحاين افىاداف المناوط بياا  فا  تساتطي  الروضاة المازودة        

بمينتاو ومسىاي   بكحدث وساا ي الاتعمم ولرقاى اضمكاناات المادياة لن تحاان لىادافيا بادون وجاود معمام ماتنا
 (.1883تكىيميًا عاليَا في المجا ت افكاديمية )منسي  

وتعتبر رياض افطفاي بما تادمة من بارامج متكامماة عماى ليادي مربياات متخصصاات مجاا         
لمنمو المتكامي لادرات افطفاي وبنا  شخصياتيم لكهر مان اىتمامياا بالجواناب المعرفياة  كماا تعتبار 

 (.35: 1111لممراحي الدراسية التي تمييا )بدر   مرحمة تكسيسية
( معممااة رياااض افطفاااي انيااا خبياارة بفنااون التاادريس وممهمااة لااايم 71: 1111وياارى )حسااان         

المجتم  وهاافتو وحريصة عمى يرس المبادئ وافصوي اضس مية المنبعهة من الارآن الكريم والسنة 
 لع قات اضنسانية وقناة اتصاي بين دار الحصانة والمنزي.النبوية المطيرة ولن تكون خبيرة في ا

ويجمااا  المرباااون عماااى لناااو يجاااب لن يااااوم بالعماااي فاااي دور الحضاااانة معمماااات ماااسى ت تاااكىيً         
عماى خاصة و  شك لن مدى استفادة الطفي من خبرة دار الحضانة لو روضة افطفاي إلاى حاد كبيار 

 (.122: 1888شخصيتو وكفا ة المربية )زىران  
 ( الكفايات الشخصية:1111:112ويحدد عبد اليادي )       

 الصفات الشخصية: الصبر  تحمي العنا . -
لماام بطاارن البحااث  - الصافات المينيااة: مسىماة عمميااُا ولاادييا دراياة بعماام نفاس افطفاااي  وهاافااة وا 

 العممي خاصة الم حظة.
 الطفولة. المسى ت: حاصمة عمى مسى ت ممهمة بدورات سيكولوجية -

باىتماام ويعتبر الرضا الوظيفي من لىم المفاىيم المركبة والمتعددة الجوانب وحظي ىاذا المفياوم        
 الباحهين وتعددت التعريفات ومنيا:

( بكناو ددرجاة رضاا العااممين لو عادم رضااىم عان الوظاا ف التاي 181  ص1111تعريف عامر )       
عمماو وماا ويتحان الرضا نتيجاة لتوافان الفارد وتوقعاتاو وباين صانعة  يعممون بيا وفًاا لتصوراتيم الخاصة 

 يحااو من عوا د يمكنو الحصوي عمييا.
 ويير المحبوبة المرتبطة ( بكنو دمحصمة الخبرات المحبوبة148  1114وعرفاه فميو وعبد المجيد )        
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دارتااااو وماااان ماااادى بخاصااااة الشخصااااي لو فشاااامو  افىااااداف فااااي تحاياااان بالعمااااي وذلااااك ماااان تاااااديره لمعمااااي وا 
 الشخصية في الحياةد.

  
 :من العوامل املؤثرة بالرضى الوظيفي

 

 :العوامل الشخصية
المرتبطااة بشخصااية الفاارد ىناااك لناااس بطبيعااتيم وشخصاايتيم لقاارب الااى الرضااا  وماان العوامااي        

 (.1111)الفار   الشخصية المسهرة: الجنس  السن  المستوى التعميمي  وافقدمية في العمي.
 

 :العوامل البيئية
وتتضاامن المتعماااة ببي ااة الفاارد ضاامن افساارة والمجتماا  الماارتبط بياام فااي العمااي داخااي بي ااة العمااي         

هاافااة المجتماا  الااذي يعاايش فيااو  ونظاارة المجتماا  إلااى الفاارد وماادى تاااديره لاادوره  وىااذه العااوالم تااسهر 
عمي بيا ودرجة ا نتما  لممسسسة العمي بشكي إيجابي لو سمبي عمى رضا الفرد عن الوظيفة التي ي

 (.1113)عبد الباقي  
 

 :عوامل متعمقة بالرواتب والمكآفات
والمرتبطااة ارتباًطااا وهياًاااا بمسااتابي الفاارد ومااادى اسااتاراره فااي وظيفتاااو وماادى تيطيااة لمتكااااليف        

ى العدي في إعطا  المعيشية وتمبية ا حتياجات افساسية لو ويرتبط ليًضا بمدى توفر نظام قا م عم
 (.1117الرواتب وافجور والمكاف،ت من قبي المسسسة )الشرايدة  

 

 :العوامل المتعمقة باإلدارة
تعتمد بشكي لساسي عمى النمط الذي تتبعو المنظمة داخي بي اة العماي مان حياث التعاماي ما   

ا م عمى المحبة والتعاون بين اففراد و  بد لن يكون اتجاه اضدارة نحو اففراد إيجابًيا ولن توفر جو ق
 (.1111العاممين وييرىا من العوامي التي تتحان بدورىا رضا العاممين في المسسسة )عامر  

إن السموك البشري ىو عمم قا م بحد ذاتو  و  بد من دراسة ىذه السموك فاد عمد الباحهين عماى  
باع حاجاااات وريباااات اففاااراد تفساااير تماااك الساااموكيات مااان خااا ي النظرياااات التاااي تناولااات موضاااوع إشااا

وبالتااالي بدراسااة السااموكيات والتااي اكاادت عمااى لنااو كممااا اشاابعت حاجااات اففااراد زادت الدافعيااة لاادييم 
 (  ومنيا:1117زيادة ا نتاجية )الشرايدة  

 وتفتارض ىاذه النظرياة عماى لن دافا  اففاراد نحاو: نظرية ماسمو )التدرج الهرمي في الحاجات( -1
ي اشباع حاجاتيم  إن حاجات اففراد متعددة  وىذه الحاجات إذا لم يتم اشباعيا العمي ىو الريبة ف
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تسهر في سموك اففراد بشكي سمبي  لما الحاجاات التاي ياتم اشاباعيا ُتعاد دافا  لمفاراد مان لجاي اشاباع 
 (:1116الحاجة التي تمييا  ولاد قام ماسمو بتاسيم حاجات اففراد حسب اليرم المبين )العاني  

 

 
 التدرج الهرمي في الحاجات

 

 ( وتاوم ىذه النظرية عمى:1111)بينسي   :  نظرية هيرزبيرج -1
العوامي التي تاود الفرد إلى الرضا الوظيفي )عوامي دافعية( وما يرتبط بياا مان تحايان الاذات  -

 مهي الترقية  والتادير.
والتاي تشامي عماى  العوامي التي تاسدي إلاى عادم الرضاا الاوظيفي )العواماي الصاحية والوقا ياة( -

 ظروف العمي والراتب وا شراف  وسياسية المسسسة وافمن ا جتماعي ومكانة الفرد.
 

تفترض لن سموك اففراد ولىميتو  ختبار قا م عمى التفكيار المنطااي وىاذا : نظرية التوقع لفروم -2
ن تارتبط باعتاااد السموك مرتبط بعوامي نفسية  ويسكد عمى لن الدافعية لمفرد من لجي تحايان عماي معاي

ا يجابيااة الفاارد بااكن لديااو الااادرة عمااى الايااام بيااذا العمااي فالياادف ماان ىااذا السااموك ىااو الحصااوي عمااى الفا اادة 
 (.1112)ماىر  

 

 :مشكلة الدراسة
 تعتبر المعممة المحور افساسي في العممية التعميمية لماا لياا مان دور فعااي فاي عممياة التادريس       

يارات الطمبة فاي المجاا ت المختمفاة و حاظ الباحاث مان خا ي تعامماو ا شارافي مما يسيم في تنمية م
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والتدريسااي لن ىناااك اخاات ف وفاارون فااي افدا  مااا بااين المعممااات   حااظ لن بعااض المعممااات لااديين 
انتمااا  وظيفيااَا والاابعض اعخاار يشااعر بااايتراب وظيفااي  و حااظ رضااا وظيفيااًا لاابعض المعممااات وتااذمر 

بعض المعممات لديين دافعية عالية ل نجاز والبعض لديين دافعية منخفضاة  افمار  لخريات  كما لن
الذي ينعكس سمبا عمى افدا  داخي اليرفة الصفية وبالتالي التكهير عمى نجاح البرناامج التعميماي ومان 

 ىنا جا ت ىذه الدراسة لتهبت مدى الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي في محافظة اربد.
 

 :ة الدراسةأهني

 تبرز لىمية ىذه الدراسة في المحاور اعتية:       
لىميااة مرحمااة رياااض افطفاااي باعتبارىااا مرحمااة ىامااة فااي تكااوين شخصااية الطفااي وماان بنااا   -1

 المفاىيم والمعارف والخبرات وىي المرحمة التي تنمو فييا معظم قوى الطفي وقدراتو.
يماااى عمااى عاتايااا ميااام كبياارة باعتبارىااا  لىميااة دور المعممااة فااي بنااا  شخصااية الطفااي  حيااث -1

العنصر الميم في تحاين النتاجات التعميمية من خ ي استخدام افساليب التكنولوجية العممياة 
 في التعميم.

التعاارف عمااى لىاام لسااباب الرضااا الااوظيفي لمعممااات رياااض افطفاااي  واتجاااه الايااادة اضداريااة  -2
 ن مستوى افدا .المناسبة لرف  مستوى الرضا الوظيفي وتحسي

 

 :أهداف الدراسة
التعاارف عمااى لهاار بعااض المتيياارات فااي درجااة الرضااا الااوظيفي لاادى معممااات رياااض افطفاااي  -1

 في محافظة إربد وع قة تمك المتييرات با ستمرار في المينة والمسىي العممي.
 التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي في منطاة اربد. -1
 بعض العوامي التي تحان الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي. التعرف عمى -2

 

 :أسئلة الدراسة
 ما مستوى الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي في محافظة اربد ومن وجية نظر المعممات؟ -1
 ( بااين المتوسااطات الحسااابية1.14αىااي توجااد فاارون ذات د لااة إحصااا ية عنااد مسااتوى د لااة ) -1

لمتييارات )المسىاي لمستوى الرضا الوظيفي لدى معمماات ريااض افطفااي فاي محافظاة لرباد تعازى 
 العممي  العمر  سنوات التدريس  جية اضشراف  الحالة ا جتماعية  الراتب الشيري  جية اضشراف
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 خاص/ حكومي(.
 

 :الدراسات السابكة
 

 :أواًل: الدراسات العربية
(. دراسة ىادفت إلاى الوقاوف عماى مادى الرضاا الاوظيفي لمعمماات 1115لجرى زكريا ىيبة )       

رياض افطفاي بالمدينة المنورة  وعما إذا كانت متييرات: المسىاي الدراساي  والخبارة  وناوع الروضاة 
لياا تاكهير فاي رضاا المعمماات لم  . ولظيارت النتاا ج لن رضاا المعمماات كاان كبيارا جادا فاي محااور 

وكبياارا فااي محاااور الع قااات ا نسااانية  طبيعااة العمااي  التنميااة المينيااة  بي ااة الع قااة بااةدارة الروضااة 
محاور العمي  ومتوسطا في محور الحوافز المادية؛ فاد كانت الفرون لصالم الروضات افىمية في 

الحاوافز الماديااة  التنميااة المينياة  الع قااات اضنسااانية. ولصاالم الروضااات الحكوميااة فاي محاااور: بي ااة 
النتاا ج لصاالم   طبيعة العمي  الع قة باةدارة الروضاة. وفيماا يتعمان بمتييار المسىاي  فااد كانات العمي

مسىااي الدراسااات العميااا فااي محااوري الحااوافز الماديااة والع قااة بااةدارة الروضااة. وفيمااا يتعماان بمتيياار 
 الخبرة فاد كانت النتا ج لمخبرة افعمى في محاور الدراسة جميعيا.

(. ىدفت إلى التعرف عمى درجة الرضا الاوظيفي لادى معمماات 1112عبير اليابط )في دراسة        
السااااعودية  رياااااض افطفاااااي فااااي الروضااااات الحكوميااااة والخاصااااة بمنطاااااة الاصاااايم بالمممكااااة العربيااااة 

وتوصمت الدراسة إلى ارتفااع معاد ت الرضاا الاوظيفي لادى معمماات ريااض افطفااي ال تاي يعممان 
ومعممات رياض افطفاي ال تي يعممن فاي الروضاات الخاصاة عماى البعاد في الروضات الحكومية 

 الكمي لماياس الرضا حيث نتا ج الدراسة لصالم المعممات المواتي يعممن في الروضات الحكومية.
( دراساة ىادفت لمعرفاة الع قاة باين الرضاا الاوظيفي 1117وفي فمسطين لجارى خمياي وهرياد ) 

)الجااانس  المسىاااي العمماااي  سااانوات التااادريس  المرحماااة الدراساااية( وبعاااض المتييااارات لااادى المعمماااين 
( معمًمااا ومعممااة تاام اختيااارىم بطرياااة عشااوا ية عناوديااة  لظياارت 251وتكوناات عينااة الدراسااة ماان )

النتا ج وجود فرون دالة إحصاا ًيا ككاي لصاالم اضنااث  وحمماة الادبموم المتوساط والمرحماة افساساية 
 ن في الرضا عن المادة وسنوات التدريس.الدنيا  بينما لم توجد فرو 

(. دراساة ىادفت إلاى تاوافر الرضاا الاوظيفي وعدماو لادى المعمماين Madera.2006لجرى مااديرا )       
في نيروبي بكينا كما ىدفت إلى كشف المتييرات الديميرافية التي تاسهر فاي الرضاا الاوظيفي وقاد توصامت 

بينات عادم وجاود فارون ذات راضاين عان وظاا فيم  كماا %( من المعمماين ييار 51.1الدراسة إلى لن )
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د لة إحصا ية في الرضا الوظيفي تعزى لمتيير الجنس  فيما توجد فرون ذات د لاة تعازى لمتييار 
 العمر وسنوات التدريس.

(. بدراساة ىادفت إلاى تحمياي العواماي الماسهرة فاي الرضاا الاوظيفي لادى Hill,2004قام ىياي )       
عميم العاام بالو ياات المتحادة افمريكياة بو ياة لوىاايو وقاد توصامت الدراساة إلاى لن مديري مدارس الت

مااديري ماادارس التعماايم العااام فااي و يااة لوىااايو افمريكيااة يتمتعااون بدرجااة رضااا وظيفااي عاليااة  كمااا 
بينت عدم وجود فرون ذات د لة إحصا ية تعزى لمتيير الجنس بين الذكور واضنااث و  لمتييار لو 

 سىي العممي لو المرحمة الدراسية لو عدد سنوات التدريس.الم
( ىااادفت لمتعااارف عماااى مساااتويات الرضاااا لااادى معمماااي 1112) Papadopoulosوفاااي دراساااة        

الو يااات المتحاادة ا مريكيااة. وتكناات عينااة الدراسااة ماان  –المرحمااة ا بتدا يااة فااي جاازر ماريانااا الشاامالية 
ذين يدرساون فاي المادارس ا بتدا ياة فاي جازر مارياناا الشامالية فاي ( من المعممين والمعممات الما141)

الو يات المتحادة ا مريكياة. ولشاارت نتاا ج الدراساة إلاى لن مساتوى الرضاا الاوظيفي العاام لادى معمماي 
التادريس عماى المدارس ا بتدا ية الحكومية كان متوسطًا  كما لشارت النتا ج إلى عدم وجود لهر كهيرة 

 ا الوظيفي لدى المعممين والمعممات.مستوى الرض
( والتاي ىاادفت إلاى الكشاف عان تاكهير لساموب الايااادة Bogler&Roint) وفاي دراساة باوفمر ورونات       

الايااادة عمااى الرضااا الااوظيفي لممعممااين ومعممااة فااي ماادارس شااماي فمسااطين  لظياارت نتااا ج الدراسااة لن 
ي لدى المعممين  ولظيرت الدراسة إلاى لن نظارة التشاركية تتكهر بشكي كبير في زيادة الرضا الوظيف

المعممين إلى مكانة المينة  واحترام الذات وا ستا لية في العمي  تسيم في معظام الرضاا الاوظيفي 
 لدى المعممين.

( دراساة ىادفت لتحدياد الرضاا الاوظيفي لادى معمماي المادارس 1111لجري بني سا مة والجعيناي ) 
ي افردن ماان خاا ي متيياارات الجاانس والمسىااي العممااي والخباارة وتكوناات الخاصااة فااي محافظااة الزرقااا  فاا

( معمًما ومعممة. بينات نتاا ج الدراساة لن درجاة الرضاا لممعمماين والمعمماات كانات 535عينة الدراسة من )
لقااي ماان المتوسااط كمااا لظياارت النتااا ج عاادم وجااود فاارون ذات د لااة إحصااا ية تعاازى لمجاانس  فااي حااين 

 والخبرة العممية.ن ذات د لة إحصا ية تعزى لممسىي العممي لظيرت لن ىناك فرو 
( بعناوان تااويم مساتوى الضايط النفساي والتاوتر الاوظيفي Wang andlig, 2001دراسة وينان ) 

النفساااي لممعممااين والمعممااات فااي الماادارس ا بتدا يااة واضعداديااة  وىاادفت إلااى تاااويم مسااتوى الضاايط 
ات فااي الماادارس ا بتدا يااة واضعداديااة ماارنااة بمسااتوى التااوتر النفسااي والتااوتر الااوظيفي لممعممااين والمعمماا

قاام البااحهين والوظيفي لدى مجموعاة مان العااممين فاي الاطاعاات ييار التعميمياة ولتحايان ىادف الدراساة 
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( عاامً  مان العااممين فاي الاطاعاات ييار التعميمياة 215( معمًما ومعممة واختياار )1351باختيار )
ة إلى وجود فرون ذات د لة احصا ية في مستوى التوتر النفسي والاوظيفي تختماف وتوصمت الدراس
 باخت ف الجنس.

 

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة
بعااض الدراسااات الساااباة ربطاات بااين كااي ماان ا نتمااا  والرضااا الااوظيفي معااًا ودراسااة الع قااة  -

 بينيما ودراسة ع قة المتييرات الديميرافية.
ن ربطتااا الرضااا الوظيااف وطبيعااة العمااي  الراتااب  المكافاا،ت وىمااا: دراسااة وجااد الباحااث دراسااتي -

 (.1112( ودراسة عبير اليابط )1115زكريا ىيبة )
وتناولاات بعااض ىااذه الدراسااات ع قااة الرضااا الااوظيفي لاابعض المتيياارات  كااالجنس  والمسىااي  -

 العممي  والخبرة  والراتب.
ييارات لحياناًا واختمفات فاي لخارى وقاد اساتفاد وقد اتفات نتا ج ىذه الدراسة فاي لهار بعاض المت 

الباحث من الدراسات الساباة في بنا  لداة الدراسة التي استخدمت في جم  البيانات وطارن تحميمياا 
 المختمفة. 

 

 :مصطلحات الدراسة
ىااو الدرجااة التااي يشااعر فييااا الفاارد بةشااباع حاجاتااو النفسااية  بحيااث يكااون ممااه   الرضااا الااوظيفي:

ولو مما يسدي إلى احترام الفرد لذاتو لييره  ويسدي إلى اقامة ع قات اجتماعية قوياة ما  لادراتو ومي
اعخرين  ويبتعد عن المشاكي التي قد تواجيو سوا  كانت مشااكي اقتصاادية لو نفساية لو اجتماعياة 

 (.1117)الشريرة  
عمااليم وتعتماد ىاذه ( بكنو دمشااعر اففاراد اتجااه لHerbert 1990,p.146ويعرفو ىربرت )       

المشاعر عمى ما يعتاد لن العمي يحان لو نجاحا لي ا دراك بما ىو كا ن مان ناحياة ماا ينبياي لن 
 يحااو في عممود
: ىي المرحمة التعميمية التي تادم الرعاية لمطفاي المذين تتراوح لعمارىم ما بين سان رياض األطفال

 سنوات وتعرف بمرحمة ما قبي المدرسة. 4 – 2
: ىاي الدرجاة العممياة التاي تحممياا معمماة ريااض افطفااي والتاي تتمهاي بدرجاة دبماوم لمؤهل العمميا

 متوسط  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه.
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 :حمددات الدراسة
 الحدود البشرية: اقتصر تطبين ىذه الدراسة عمى معممات رياض افطفاي في محافظة اربد. -
 .1117/ 1116الحدود الزمانية: العام الدراسي  -
 الحدود المكانية: اقتصرت عمى مدارس مديرية التربية والتعميم في محافظة اربد. -
 

 :منهجية وجمتنع الدراسة
( 1311)تكون مجتما  الدراساة مان جميا  معمماات ريااض افطفااي فاي محافظاة ارباد الباال  عاددىم        

 (.1117 -1116وذلك في الفصي الدراسي الهاني )
 

 :عينة الدراسة
( تم اختياارىم بالطريااة العشاوا ية 11.2( معممة  لي بنسبة )211عينة الدراسة عمى ) شممت 

 ( توزي  لفراد العينة.1طباية ويوضم الجدوي رقم )
 

 (5جدول )
 المؤهل العممي، سنوات التدريس، جهة االشراف، الراتب الشهريتوزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير: 

 

 النسبة المئوية% عددال المستوى/الفئة المتغير

 المؤهل العممي

 11.7 31 دبموم
 67.1 133 بكالوريوس
 8.1 17 دراسات عميا

 55505 555 المجموع

 سنوات التدريس

 36.1 136 سنوات 0أقل من 
 23.1 115 سنوات 55أقل من  – 0من 

 17.8 48 سنوات فأكثر 55من 
 55505 555 المجموع

 جهة االشراف
 45.6 166 خاصة
 32.2 124 حكومية
 55505 555 المجموع

 الراتب الشهري

 11.7 57 دينار 555أقل من 
 24.5 111 دينار 555أقل من  – 555من 

 31.5 122 دينار فأكثر 555من 
 55505 555 المجموع
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 :أداة الدراسة
  وجياة الجز  افوي يحتوي عمى معمومات عامة: )الجانس المسىاي العمماي  وسانوات التادريس 

اضشراف  والحالة ا جتماعية  والراتب الشيري  لما الهاني فيو استبانة لاياس الرضاا الاوظيفي لادى 
( فاااارة موزعاااة عماااى ساااتة مجاااا ت: 21معمماااات ريااااض افطفااااي فاااي محافظاااة إرباااد  تكونااات مااان )

والع قاة ما  )طبيعة العمي  الراتاب والمكافا،ت  واضدارة  والرضاا عان الاذات  والع قاة ما  الازم    
لوليااا  لمااور الطمبااة  وقااد لعاادت حسااب ماياااس ليكاارت الخماسااي )كبياار جاادًا  وكبياارة  ومتوسااطة  

 وقميمة  وقميمة جدًا.
 

 :صدق أداة الدراسة
لمتككااد ماان الصاادن المنطاااي فداة الدراسااة ومجا تيااا؛ تاام عرضاايا فااي صااورتيا افوليااة عمااى  

ص  وذلاااك ل سااتفادة وافخاااذ باارلييم حاااوي دقاااة مجموعااة مااان المحكمااين مااان ذوي الخباارة وا ختصاااا
ضاافة لو  وصحة محتوى افداة: الصياية الميوية  ووضوح الفارات  ودرجة انتما  الفاارة لممجااي  وا 

 تعديي لو حذف ما يرونو مناسًبا  ولم تحذف لي فارة من قبي المحكمين.
 

 صدق البناء ألداة الدراسة

سااااة ماااان خاااا ي حسااااب معامااااي ا رتباااااط المصااااحم تااام التحااااان ماااان صاااادن البناااا  فداة الدرا 
(Corrected Item-Total Correlation( ويبين جدوي  )ذلك.1 ) 

 

 (5جدول )
 معامل االرتباط المصحح لفقرات أداة الرضا الوظيفي

 رقم
 الفقرة

 معامل االرتباط
 رقم المصحح الرتباط الفقرة

 الفقرة

 معامل االرتباط
 المصحح الرتباط الفقرة

 باألداة ككل بالمجال باألداة ككل لبالمجا
5 48. 33. 54 41. 44. 
5 35. 55. 54 63. 68. 
5 36. 41. 54 58. 64. 
7 51. 41. 55 67. 61. 
0 46. 52. 55 64. 63. 
5 64. 54. 55 55. 51. 
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 رقم
 الفقرة

 معامل االرتباط
 رقم المصحح الرتباط الفقرة

 الفقرة

 معامل االرتباط
 المصحح الرتباط الفقرة

 باألداة ككل بالمجال باألداة ككل لبالمجا
4 67. 61. 55 66. 61. 
4 57. 55. 57 67. 67. 
4 61. 65. 50 38. 61. 
55 51. 65. 55 47. 35. 
55 27. 72. 54 71. 68. 
55 57. 61. 54 67. 73. 
55 61. 56. 54 67. 28. 
57 45. 67. 55 53. 51. 
50 66. 66. 55 65. 57. 
55 47. 41. 55 71. 62. 

 

جميعياا (. لاذلك 1.11( ان جميا  قايم معاماي ا رتبااط المصاحم لكبار مان )1ُي حظ من جدوي )       
 قيم مابولة فيراض الدراسة.

 
 :ثبات أداة الدراسة

ولمتككد من هبات افداة فاد تم التحان منيا بتطبين لداة الدراسة عماى عيناة اساتط عية مسلفاة  
عادة ا ختبار )58من ) ( وبفاارن زمناي لسابوعين مان Test – Retest( معممة بطرياة ا ختبار وا 

رين استخدام معامي بيرسون بين ا ختبار افوي وا ختبار الهاني وتم احتساب معامي الهبات عن ط
 ( يبين ذلك.2والجدوي رقم )
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 (5جدول )
 معامالت ثبات االتساق الداخمي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت أداة الرضا 

 الوظيفي ولألداة ككل
 

 رقم
 المجال

 المجال
 معامل ثبات االتساق

 الداخمي )كرونباخ ألفا(
 معامل ثبات االعادة

 )بيرسون(
 1.71 1.74 عميطبيعة ال 1
 1.63 1.68 الراتب والمكاف،ت 2
 1.65 1.64 ا دارة 3
 1.61 1.61 الرضا عن الذات 4
 1.61 1.62 الع قة م  الزم   5
 1.61 1.63 الع قة م  لوليا  ا مور 6
 1.68 1.77 الرضا الوظيفي ككي 

 

لمجا ت لداة الرضا الوظيفي  ( ان قيم معام ت هبات ا تسان الداخمي2ُي حظ من جدوي )         
(. فااي حااين ان قاايم معااام ت هبااات ا عااادة 1.77( ولاامداة ككااي )1.74( و )1.61تراوحات بااين )

 (.1.68( ولمداة ككي )1.71( و )1.61لمجا ت لداة الرضا الوظيفي تراوحت بين )
 

 :املعيار االحصائي ألداة الرضا الوظيفي

 (.3)المبين في جدوي  -بنا  عمى المتوسطات الحسابي –صا ياستخدم الباحث المعيار ا ح       
 

 (7جدول )
 المعيار اإلحصائي لتحديد مستوى الرضا الوظيفي لمعممات رياض األطفال في محافظة اربد

 

 المستوى المتوسط الحسابي لكل مجال
 متدٍن جًدا 1.71لقي من  – 1.11من 
 متدنٍ  1.51لقي من  – 1.71من 
 متوسط 2.31من لقي  – 1.51من 
 عايٍ  3.11لقي من  – 2.31من 

 عاٍي جًدا 4.11  – 3.11من 
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 :متغريات الدراسة

 المتغيرات المستقمة:
 جية ا شراف؛ )خاصة  حكومية(. -
 المسىي العممي: )دبموم  وبكالوريوس  ودراسات عميا(. -
 سنوات(. 11سنوات  لكهر من  11-4سنوات التدريس )لقي من خمس سنوات  من  -
 دينار. 211 – 111 راتب الشيري: اقي من م ة دينار  لكهر منال -

 

 :المتغيرات التابعة
 مستوى الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي في محافظة اربد  -

 

 :املعاجلات اإلحصائية
 التكرار والنسب الم وية -
 معام ت هبات ا تسان الداخمي -
 المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية   -
 التباين الرباعي.تحميي  -
 استخدام اختبار )شفيو( لمماارنات البعدية. -
 

 :عرض النتائج

 دما مستوى الرضا الوظيفي لمعممات رياض افطفاي في محافظة اربد؟د. نتائج السؤال األول:
لإلجابة عمى ىذا السساي؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية وا نحرافاات المعيارياة لتااديرات لفاراد        

( 5 4الرضااا الااوظيفي ككااي  وكااي مجاااي ماان مجا تااو  والجااداوي ) راسااة عمااى فااارات لداةعينااة الد
 تبين ذلك.
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 (0جدول )
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة

 مرتبة تنازليا الرضا الوظيفي
 

 رقم
 المجال

 المجال
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 عياريالم

 المستوى الرتبة

 عايٍ  1 .82 2.57 الع قة م  الزم   4
 عايٍ  1 .84 2.51 الرضا عن الذات 3
 عايٍ  2 .82 2.51 ا دارة 2
 متوسط 3 .78 2.17 طبيعة العمي 1
 متوسط 4 .84 2.15 الع قة م  لوليا  ا مور 5
 متدنٍ  5 .81 1.33 الراتب والمكاف،ت 1
 متوسط  540 5057 مستوى الرضا ككل 

 

( لن مساتوى الرضاا الاوظيفي ككاي لمعمماات ريااض افطفااي فاي محافظاة 4ُي حظ من جدوي )       
(. حياااث جاااا  المجااااي الخاااامس 1.56( باااانحراف معيااااري )2.23ارباااد )متوساااط( بمتوساااط حساااابي )

رتباة الهانياة ( بمساتوى )عااٍي(  فاي الم2.57)الع قة م  الزم  ( في المرتبة افولى بمتوسط حسابي )
المجااااي الهااااني ( بمساااتوى )عااااٍي(  لماااا 2.51المجااااي الرابااا  )الرضاااا عااان الاااذات( بمتوساااط حساااابي )

 ( بمستوى )متدٍن(.1.33)الراتب والمكاف،ت( في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي )
داة ( المتوساطات الحساابية وا نحرافاات المعيارياة لتاادير فاارات مجااا ت ل5) يوضام الجادوي       

 الرضا الوظيفي.
 (5جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كل فقرة من فقرات األداة 
 مرتبة تنازليًا وفق المتوسطات الحسابية

 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 عايٍ  1 1.11 2.81 ي اضيجابي في تنش ة افجيايلشعر بالرضى اتجاه دور  11
 عايٍ  1 1.11 2.74 لشعر بالرضى من مستوى ا حترام المتبادي بين المعممات 18
 عايٍ  2 1.16 2.71 لشعر بالرضى من الع قات الجيدة بزم  ي. 16
 عايٍ  3 1.14 2.62 لشعر بالرضى من ا حترام  والمحبة المتبادلة بين الزم  . 14
 عايٍ  4 1.13 2.55 لشعر بالرضى من مراعاة اضدارة لمظروف الشخصية. 17
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 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 عايٍ  5 1.16 2.54 لشعر بالرضى من تعامي المدير بطرياة ديماراطية عادلة 11
 عايٍ  6 1.21 2.51 لشعر بالرضى  لتحاقي بمينة تدريس رياض افطفاي. 11
 عايٍ  7 1.18 2.48 لشعر بالرضى من تنظيم اضدارة البي ة العمي. 16
 عايٍ  7 1.11 2.48 لشعر بالرضى من تعاون الزم   م  بعضيم في تنفيذ افنشطة. 13
 عايٍ  11 1.18 2.46 لشعر بالرضى من تعاون اضدارة م  المعممات في إنجاز العمي 13
 عايٍ  11 1.15 2.45 لشعر بالرضى من اىتمام اضدارة ب،را  المعممات. 14
 عايٍ  11 1.14 2.45 وفر فرص ا بتكار في مينتي.لشعر بالرضى لت 11
 عايٍ  11 1.11 2.45 لشعر بالرضى من تبادي الخبرات بين الزم  . 15
 عايٍ  13 1.18 2.43 لشعر بالرضى كون وظيفتي كمعممة تتماشى ومسى تي افكاديمية 5
 عايٍ  14 1.16 2.41 لشعر بالرضى كون عممي يحان لي مكانة اجتماعية جيدة 1
 عايٍ  15 1.21 2.37 لشعر بالرضى من مساعدة اضدارة في حي المشك ت التي تواجو المعممات  15
 عايٍ  16 1.15 2.33 لشعر بالرضى من تاييم لدا ي بعدالة وموضوعية  12
 عايٍ  17 1.21 2.31 لشعر بالرضى من نظرة المجتم  لمينة التدريس في رياض افطفاي  21
 عايٍ  18 1.11 2.31 قت الحصة الصفية يحان افىداف التربويةلشعر بالرضى كون و  2
 متوسط 11 1.17 2.27 لشعر بالرضى كون مينتي تتفن م  ميولي واستعداداتي الشخصية 12
 متوسط 11 1.13 2.18 لشعر بالرضى من المشاركة في ا حتفا ت  21
 متوسط 11 1.15 2.13 لشعر بالرضى لتادير لوليا  افمور لما اقوم بو من عمي. 18
 متوسط 12 1.21 2.11 لشعر بالرضى كون عممي يحان فرص الترقية وفاًا لمعايير ولسس واضحة  6
 متوسط 12 1.14 2.11 لشعر بالرضى من تعاون لفراد المجتم  المحمي من لجي إنجاح العممية التعممية. 17
 متوسط 14 1.21 2.17 لشعر بالرضى عن عدد الطمبة داخي اليرفة الصفية 1
 متوسط 15 1.21 2.16 لشعر بالرضى من ماترحات لوليا  افمور حوي افساليب المستخدمة في التدريس 21
 متوسط 16 1.18 2.12 لشعر بالرضى عن مستوى الحرية التي لتمت  بيا في العمي. 4
 متوسط 17 1.21 1.87 لشعر بالرضى عن المواد والتحضيرات المتوفرة. 3
 متدنٍ  18 1.14 1.48 ضى كون راتبي يحان لي الرفاه ا جتماعيلشعر بالر  7
 متدنٍ  21 1.15 1.36 لشعر بالرضى كون الراتب الذي لتااضاه يتناسب م  الجيد الذي لبذلو. 8
 متدنٍ  21 1.11 1.31 لشعر بالرضى عن المكاف،ت المادية والمعنوية  11
 متدنٍ  21 1.14 1.21 صادي لشعر بالرضى كون راتبي يتناسب م  الوض  ا قت 11

 

( 2.81( و)1.21( لن المتوساااطات الحساااابية لمفاااارات تراوحااات باااين )5ُي حاااظ مااان جااادوي )       
( التاي نصاات عماى د لشااعر بالرضااى 11بمساتوى تااراوح باين )متاادٍن( و)عااٍي(. حيااث جاا ت الفااارة )

( بمساااتوى 2.81ابي )اتجااااه دوري اضيجاااابي فاااي تنشااا ة افجياااايد فاااي المرتباااة افولاااى بمتوساااط حسااا
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( التااي نصاات عمااى د لشااعر بالرضااى كااون راتبااي يتناسااب ماا  11)عاااٍي(  فااي حااين جااا ت الفااارة )
 ( بمستوى )متدٍن(. 1.21الوض  ا قتصاديد في المرتبة افخيرة بمتوسط حسابي )

 
دىاااي توجاااد فااارون ذات د لاااة احصاااا ية عناااد مساااتوى الد لاااة ا حصاااا ية نتاااائج الساااؤال الثااااني: 

(1.14 =αبااااين المتوسااااطات الحسااااابية لتاااااديرات لفااااراد عينااااة الدراسااااة عمااااى فااااارات لداة )  الرضااااا
الاااوظيفي ككاااي وكاااي مجااااي مااان مجا تاااو يعااازى لمتييااار: المسىاااي العمماااي  سااانوات التااادريس  جياااة 

 .ا شراف  الراتب الشيري؟د
اريااة لتاااديرات لفااراد لإلجابااة عمااى ىااذا السااساي؛ ُحساابت المتوسااطات الحسااابية وا نحرافااات المعي       

 ( ذلك.6الرضا الوظيفي ككي  ويبين جدوي ) عينة الدراسة عمى فارات لداة
 
 (4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات
 الرضا الوظيفي ككل أداة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى/الفئة المتغير

 المسىي العممي

 .66 2.26 دبموم
 .56 2.24 بكالوريوس
 .44 2.11 دراسات عميا

 .56 2.23 الكمي

 سنوات التدريس

 .61 2.22 سنوات 4لقي من 
 .52 2.21 سنوات 11لقي من  – 4من 

 .51 2.32 سنوات فككهر 11من 
 .56 2.23 الكمي

 جية ا شراف
 .63 2.21 خاصة
 .46 2.26 حكومية
 .56 2.23 الكمي

 الراتب الشيري

 .54 2.11 دينار 111لقي من 
 .67 2.38 دينار 111لقي من  – 111من 

 .44 2.22 دينار فككهر 111من 
 .56 2.23 الكمي
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( وجااود فاارون ظاىريااة بااين المتوسااطات الحسااابية لتاااديرات لفااراد عينااة 6ُي حااظ ماان جاادوي )       
لوظيفي ككي  ولتحديد الد لة اضحصا ية ليذه الفرون الظاىرياة  تام الدراسة عمى فارات لداةالرضا ا
 ( ذلك.7(  ويبين جدوي )Four way ANOVAتطبين تحميي التباين الرباعي )

 

 (4جدول )
 تحميل التباين الرباعيمممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات

 الرضا الوظيفي ككل أداة
 

 مجموع المتغير
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 .165 1.181 .455 1 1.122 المسىي العممي
 .325 .722 .254 1 .621 سنوات التدريس
 .426 .271 .156 1 .156 الراتب الشيري
 5550 *40745 2.172 1 5.456 جية ا شراف

   .327 213 122.115 الخطك
    555 5750550 المجموع الُمعّدل

 

 ( ما يمي:7ُي حظ من جدوي )       
(  وىااي لكبار مان مسااتوى 1.165لن قيماة الد لاة اضحصاا ية لمتيياار المسىاي العمماي بميات ) -

(؛ ممااا يادي عمااى عاادم وجااود فارون ذات د لااة إحصااا ية عنااد α= 1.14الد لاة اضحصااا ية )
 الحساابية لتااديرات لفاراد عيناة الدراساة( باين المتوساطات α= 1.14مستوى الد لة اضحصاا ية )

 عمى فارات لداة الرضا الوظيفي ككي  ُتعزى لمتيير المسىي العممي.
(  وىاي لكبار مان مساتوى 1.325لن قيمة الد لة اضحصا ية لمتيير سانوات التادريس بميات ) -

(؛ ممااا يادي عمااى عاادم وجااود فارون ذات د لااة إحصااا ية عنااد α= 1.14الد لاة اضحصااا ية )
( باين المتوساطات الحساابية لتااديرات لفاراد عيناة الدراساة α= 1.14ستوى الد لة اضحصاا ية )م

 عمى فارات لداة الرضا الوظيفي ككي  ُتعزى لمتيير سنوات التدريس.
وىاي لكبار مان مساتوى الد لاة  (1.426) لن قيمة الد لة اضحصا ية لمتيير الراتب الشايري بميات -

مساتوى الد لاة يدي عمى عدم وجاود فارن ذي د لاة إحصاا ية عناد  (؛ مماα= 1.14اضحصا ية )
 ( بااين المتوسااطين الحسااابيين لتاااديرات لفااراد عينااة الدراسااة عمااى فااارات لداةα= 1.14اضحصااا ية )

 الرضا الوظيفي ككي  ُيعزى لمتيير الراتب الشيري.
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ي مااان مساااتوى (  وىاااي لقااا1.111لن قيماااة الد لاااة اضحصاااا ية لمتييااار جياااة ا شاااراف بميااات ) -
(؛ مماا يادي عماى وجاود فارون ذات د لاة إحصاا ية عناد مساتوى α= 1.14الد لة اضحصاا ية )
( بااين المتوسااطات الحسااابية لتاااديرات لفااراد عينااة الدراسااة عمااى α= 1.14الد لااة اضحصااا ية )

 فارات لداة الرضا الوظيفي ككي  ُتعزى لمتيير جية اضشراف  ولمعرفاة لصاالم مان تماك الفارون
 ( يبين ذلك.8الدالة احصا ًيا؛ استخدم اختبار شيفيو لمماارنات البعدية والجدوي )

 
 (4جدول )

نتائج اختبار شفيه لممقارنات البعدية لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة 
 الرضا الوظيفي ككل، وفًقا لمتغير )جهة االشراف(

 

 حكومي خاصة  جهة االشراف
  - 2.14 خاصة
 - 1.111 2.51 حكومي

 
( وجاود فارن داي احصاا ًيا باين تااديرات المعمماات تبعاا لجياة اضشاراف 8ُي حظ مان جادوي )       

 بين )جية حكومية  جية خاصة( ولصالم جية حكومية.
مى كي حسبت المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لتاديرات لفراد عينة الدراسة ع كما       

 (.11مجاي من مجا ت لداة الرضا الوظيفي وفًاا لمتييرات الدراسة ويبين ذلك جدوي )
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 (55جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال من مجاالت أداة 

 الرضا الوظيفي، وفًقا لمتغيرات الدراسة
 

 المستوى/الفئة المتغير
 عة العملطبي

الراتب 
 االدارة والمكافآت

الرضا عن 
 الذات

العالقة مع 
 الزمالء

العالقة مع 
 أولياء االمور

 ح س ح س ح س ح س ح س ح س

المؤهل 
 العممي

.81 2.21 دبموم  1.31 72.  2.41 1.11 2.66 1.15 2.58 81.  2.35 78.  
.77 2.18 بكالوريوس  1.37 81.  2.51 82.  2.51 81.  2.57 83.  2.14 85.  
.62 1.13 1.11 2.18 دراسات عميا  2.52 77.  2.21 87.  2.54 75.  2.14 81.  

440 5054 الكمي  5077 450  5055 450  5055 400  5054 450  5055 400  

سنوات 
 التدريس

.81 2.11 سنوات 0أقل من   1.42 81.  2.42 84.  2.48 87.  2.48 86.  2.24 81.  
 55أقل من  – 0من 

.81 2.11 سنوات  1.27 77.  2.48 85.  2.56 87.  2.64 82.  2.14 86.  

.66 2.41 سنوات فأكثر 55من   1.22 82.  2.67 71.  2.46 73.  2.66 68.  2.12 1.11 
440 5054 الكمي  5077 450  5055 450  5055 400  5054 450  5055 400  

جهة 
 االشراف

.82 2.16 خاصة  1.37 81.  2.38 1.11 2.57 1.11 2.51 88.  2.21 82.  
.74 2.18 حكومية  1.28 77.  2.63 71.  2.42 77.  2.66 72.  2.11 86.  
440 5054 الكمي  5077 450  5055 450  5055 400  5054 450  5055 400  

الراتب 
 الشهري

.66 2.16 دينار 555أقل من   1.11 67.  2.11 75.  2.41 1.12 2.35 1.11 2.17 1.12 
أقل من  – 555من 

.87 2.38 دينار 555  1.55 88.  2.62 1.11 2.65 1.11 2.57 1.11 2.32 78.  

.73 2.11 دينار فأكثر 555من   1.27 73.  2.58 73.  2.44 73.  2.67 68.  2.15 83.  
440 5054 الكمي  5077 450  5055 450  5055 400  5054 450  5055 400  

 
ت لفاراد عيناة ( وجود فرون ظاىرياة باين المتوساطات الحساابية لتااديرا11ُي حظ من جدوي )       

الدراسة عمى كي مجاي من مجا ت لداة الرضاا الاوظيفي وفاًاا لمتييارات الدراساة ولتحدياد الد لاة اضحصاا ية 
ويبااين (  Four way MANOVAليااذه الفاارون الظاىريااة  تاام تطبياان تحميااي التباااين الرباااعي الُمتعاادد )

 ( ذلك.11جدوي )
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 (55جدول )
ممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال من تحميل التباين الرباعي المتعدد ل
 الرضا الوظيفي، وفًقا لمتغيرات الدراسة أداة مجاالت

 

 مجموع المجال مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة
 اإلحصائية

 المؤهل العممي
 

.144 1.262 1.128 1 1.167 طبيعة العمل  
.123 1.111 1.456 1 2.123 راتب والمكافآتال  

.212 االدارة  1 151.  183.  712.  
.181 1.553 1.385 1 1.882 الرضا عن الذات  
.516 العالقة مع الزمالء  1 213.  256.  582.  

.781 1 1.672 العالقة مع أولياء االمور  1.111 258.  

سنوات 
 التدريس

 

*70505 2.183 1 5.477 طبيعة العمل  5570  
.164 1.184 1.113 1 1.117 الراتب والمكافآت  

.714 االدارة  1 312.  385.  518.  
.475 الرضا عن الذات  1 182.  215.  611.  
.267 العالقة مع الزمالء  1 178.  111.  711.  

.145 1.256 1.111 1 1.328 العالقة مع أولياء االمور  

 جهة االشراف
 

.174 طبيعة العمل  1 174.  133.  511.  
.124 الراتب والمكافآت  1 124.  163.  566.  

.187 1.637 1.174 1 1.174 االدارة  
.677 الرضا عن الذات  1 677.  766.  241.  
.373 العالقة مع الزمالء  1 373.  454.  342.  

.111 العالقة مع أولياء االمور  1 111.  111.  851.  

 الراتب الشهري
 

*40744 4.563 1 11.237 طبيعة العمل  5550  
*40554 4.521 1 11.154 الراتب والمكافآت  5550  

*50005 4.341 1 11.811 االدارة  5550  
.112 1.512 1.331 1 1.772 الرضا عن الذات  
.151 1.244 1.151 1 1.218 العالقة مع الزمالء  

.178 1.326 1.163 1 3.237 العالقة مع أولياء االمور  
.646 213 121.141 طبيعة العمل الخطأ    
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 المجال مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة
 اإلحصائية

.664 213 124.485 الراتب والمكافآت    
.721 213 141.611 االدارة    

.788 213 162.222 الرضا عن الذات    
.745 213 151.125 العالقة مع الزمالء    

.781 213 161.166 العالقة مع أولياء االمور    

المجموع 
 الُمعّدل

    555 5740544 طبيعة العمل
    555 5050554 لراتب والمكافآتا

    555 5540545 االدارة
    555 5450500 الرضا عن الذات
    555 5550544 العالقة مع الزمالء

    555 5450745 العالقة مع أولياء االمور
 

 ( ما يمي:11ي حظ من جدوي )       
يااار المسىاااي العمماااي لكبااار مااان لن قيماااة الد لاااة اضحصاااا ية لجميااا  مجاااا ت ا داة ووفااان متي -

(؛ مماااااا يااااادي عماااااى عااااادم وجاااااود فااااارون ذات د لاااااة α= 1.14مساااااتوى الد لاااااة اضحصاااااا ية )
( بااين المتوسااطات الحسااابية لتاااديرات α= 1.14إحصااا ية عنااد مسااتوى الد لااة اضحصااا ية )

 لفراد عينة الدراسة عمى جمي  مجا ت ا داة  ُتعزى لمتيير المسىي العممي.
 لااااة اضحصااااا ية لمجاااااي )طبيعااااة العمااااي( ووفاااان متيياااار ساااانوات التاااادريس بمياااات لن قيمااااة الد -

(؛ مماااا يااادي عماااى وجاااود α= 1.14(  وىاااي لقاااي مااان مساااتوى الد لاااة اضحصاااا ية )1.113)
( باااين المتوساااطات α= 1.14فااارون ذات د لاااة إحصاااا ية عناااد مساااتوى الد لاااة اضحصاااا ية )

ي )طبيعاااة العماااي(  ُتعااازى لمتييااار سااانوات الحساااابية لتااااديرات لفاااراد عيناااة الدراساااة عماااى مجاااا
التدريس  ولمعرفاة لصاالم مان تماك الفارون الدالاة احصاا ًيا؛ اساتخدم اختباار شايفيو لمماارناات 

 ( يبين ذلك.11البعدية والجدوي )
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 (55جدول )
نتائج اختبار شفيه لممقارنات البعدية لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال 

 بيعة العمل(، وفًقا لمتغير )سنوات التدريس()ط
 

 المتوسط سنوات التدريس
 الحسابي

 الفرق بين المتوسطين الحسابيين
 سنوات فأكثر 55من  سنوات 55أقل من  – 0من 

 *1.17 1.11 2.11 سنوات 4لقي من 
 *1.17  2.11 سنوات 11لقي من  – 4من 

   2.41 سنوات فككهر 11من 
 

( وجود فرن داي احصا ًيا باين تااديرات المعمماات ذوات سانوات التادريس 11من جدوي ) ُي حظ       
سانوات التادريس سانوات( ماارناة بتااديرات المعمماات ذوات  11لقاي مان  – 4سنوات  من  4)لقي من 

 سنوات فككهر(. 11سنوات فككهر( ولصالم تاديرات المعممات ذوات سنوات التدريس )م من  11)من 
لد لاااة اضحصاااا ية لجميااا  مجاااا ت ا داة ووفااان متييااار جياااة ا شاااراف لكبااار مااان لن قيماااة ا -

(؛ مماا يادي عماى عادم وجاود فارن ذي د لاة إحصاا ية α= 1.14مستوى الد لة اضحصا ية )
( باين المتوساطين الحساابيين لتااديرات لفاراد عيناة α= 1.14عند مستوى الد لاة اضحصاا ية )
 ة  ُيعزى لمتيير جية ا شراف.الدراسة عمى جمي  مجا ت ا دا

لن قيمااة الد لااة اضحصااا ية لمجاااي )الراتااب والمكافاا،ت  ا دارة( ووفاان متيياار الراتااب الشاايري لقااي  -
(؛ مما يدي عمى وجود فارون ذات د لاة إحصاا ية عناد α= 1.14من مستوى الد لة اضحصا ية )
لتاااديرات لفااراد عينااة الدراساااة  ( بااين المتوسااطات الحسااابيةα= 1.14مسااتوى الد لااة اضحصااا ية )

عمااى مجاااي )الراتااب والمكافاا،ت  ا دارة(  تُعاازى لمتيياار الراتااب الشاايري  ولمعرفااة لصااالم ماان تمااك 
 ( يبين ذلك.12الفرون الدالة احصا ًيا؛ استخدم اختبار شيفيو لمماارنات البعدية والجدوي )
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 (55جدول )
ت الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال نتائج اختبار شفيه لممقارنات البعدية لممتوسطا

 )طبيعة العمل، الراتب والمكافآت، االدارة(، وفًقا لمتغير )الراتب الشهري(
 

 المجال
 الراتب الشهري

 المتوسط
 الحسابي

 الفرق بين المتوسطين الحسابيين
أقل  – 555من 
 دينار 555من 

 555من 
 دينار فأكثر

 1.13 *1.31 2.16 دينار 555أقل من  طبيعة العمل
 1.17  2.38 دينار 555أقل من  – 555من 

   2.11 دينار فأكثر 555من 
الراتب 
 والمكافآت

 1.16 *1.34 1.11 دينار 555أقل من 
 1.17  1.55 دينار 555أقل من  – 555من 

   1.27 دينار فأكثر 555من 
 1.36 *1.41 2.11 دينار 555أقل من  االدارة

 1.13  2.62 دينار 555أقل من  – 555ن م
   2.58 دينار فأكثر 555من 

 

( وجاود فارن داي احصاا ًيا باين تااديرات المعمماات ذوات الراتاب الشايري 12ُي حظ من جادوي )       
 111لقااي ماان  – 111دينااار( ماارنااة بتاااديرات المعممااات ذوات الراتااب الشاايري )ماان  111)لقااي ماان 

 دينار(. 111لقي من  – 111يرات المعممات ذوات الراتب الشيري )من دينار( ولصالم تاد
 

 مناقشة النتائج والتوصيات

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما مستوى الرضا الاوظيفي لمعمماات ريااض األطفاال فاي 
 محافظة إربد؟

 –فاي محافظاة إرباد لشارت النتا ج إلى لن مستوى الرضا الوظيفي لمعمماات ريااض افطفااي        
( حياث جاا  1.56(  وانحاراف معيااري مااداره )2.23كان متوسطًا  وذلك بمتوسط حسابي مااداره )

المجاااي الخااامس الع قااة ماا  الاازم   فااي المرتبااة افولااى بمسااتوى عاااٍي  هاام جااا  مجاااي الرضااا عاان 
فاي المساتوى افخياار  الاذات فاي المرتباة الهانيااة وبمتوساط حساابي عاااٍي  وجاا  مجااي الراتاب والمكافاا،ت

( التاي توصامت دراساتو إلاى لن مجااي الراتاب 1112بمستوى متدني  وىذا يتفان ما  دراساة الشاريفات )
 الزم  واضدارة المباشرة لقي مصادر الرضا عن العمي  ولن مستوى رضا المعممات في مجاي الع قة م  
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 كان بدرجة كبيرة.
ًا بسااابب اخااات ف افولوياااات والحاجاااات التاااي ويفسااار الرضاااا الاااوظيفي لممعمماااات بكناااو متوساااط 

تسااااعى المعممااااات ضشااااباعيا وتحايايااااا ماااان خاااا ي مجاااااي العمااااي عمااااى اخاااات ف مااااسىميم العممااااي 
وخبااراتين  وليضااًا ا خاات ف فااي اسااتجابات المعممااات فاابعض المعممااات ياارون لن الراتااب مناسااب 

واساتارار وظيفاي  وىنااك مان تارى ويوفر ليا ما تحتاجو من التزامات  ويوفر مكاناة اجتماعياة جياده 
عكس ذلك افمر الذي ينعكس بشكي مباشر عمى مدى رضاىن عان العماي وبالتاالي تاش باضحبااط 
تجاااه مينتيااا ويااسدي إلااى التفكياار بتاارك العمااي فااي رياااض افطفاااي والبحااث عاان فرصااة تمبااي طمااوح 

( والزيااودي والزعمااوي 1117وتتفاان ىااذه النتيجااة ماا  نتااا ج دراسااتو الشاارايدة ) –ومتطمبااات تمااك الف ااة 
( حيث لشارت الدراسات إلى لن درجة الرضا الوظيفي جا ت بدرجة متوسطة كما بينت لن 1117)

ىناااك مجموعااة ماان العوامااي المااسهرة فااي الرضاااا الااوظيفي مرتبطااة بالراتااب والمكافاا،ت والع قااة مااا  
الجعنيناااي وبناااي سااا مة الااازم   وكيفياااة العماااي  بينماااا تختماااف نتيجاااة الدراساااة الحالياااة عااان نتيجاااة 

 ( التي لشارت نتا ج ىذه الدراسة لن رضا المعممين والمعممات جا ت لقي من المتوسط.1111)
لشارت بعض الدارسات إلاى لن ىنااك عواماي ر يساة إذا تام تحاياياا تاسدي إلاى رفا  مساتوى الرضاا  

ي ماان لىام العوامااي التااي الاوظيفي ورفاا  الااروح المعنوياة بشااكي  ولىاام العواماي الرواتااب وظااروف العماي فياا
تااسدي إلااى زيااادة الرضااا لااديين  وجااا ت نظريااة ماساامو لن إشااباع حاجااات الموظااف   يااسدي إلااى زيااادة 

 إنتاجيتو وتحسين مستوى لدا و فحسب بي يسدي ليضًا إلى رف  معنوياتو.
 

( α0.05ولإلجابة عمى السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى داللاة )
محافظاة أرباد بين المتوسطات الحسابية لمستوى الرضا الاوظيفي لادى معمماات ريااض األطفاال فاي 

 تعزى لمتغيرات الدراسة0
لما فيما يتعمن بمتيير سنوات التدريس فاد لشارت نتاا ج الدراساة الحالياة لن ىنااك فروقاًا ذات  

سانوات(  11لصاالم سانوات التادريس )لكهار مان  (α = 0.05)د لة إحصا ية عناد مساتوى الد لاة 
سنوات( وجا ت النتا ج لصالم المعممات ذوي  4عمى حساب زم  ين وذي الخبرة الاميمة )لقي من 

ماارناة ما  المعمماات ذوي الخبارة الاميماة وذلاك سابب  (سنوات 11سنوات التدريس العالية )لكهر من 
قدره لكبر عمى التكيف م  الظروف  والعمي لطوي مادة لن المعممات افكهر سنوات التدريس لديين 

دراكياااا لمخطاااا  والتاااي تاااا   فكمماااا زادت سااانوات التااادريس المعمماااة ازدادت تمكناااًا مااان لدا  عممياااا وا 
 ليضًا كما لن سنوات التدريس تزيد المعممة استارارًا في عمميا والتكيف م  ظروف المينة.
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(  في حين 1117( وزايد )1111س مة والجعنيني ) وتتفن نتا ج ىذه الدراسة م  دراسة بني 
( حيث لشارت نتاا ج ىاذه الدراساة 1112) Papadopoulاختمفت نتيجة الدراسة الحالية م  نتيجة 

لعاادم وجااود فاارون دالااة احصااا يًا لمتوسااطات رضااا المعممااين والمعممااات وفاااًا لخباارتيم التعمميااة  فااي 
 وات التدريس لخبرة.حين لشارت الدراسة الحالية لوجود لهر لسن

لما فيما يتعمن بمتييار الراتاب الشايري فااد لشاارت نتاا ج الدراساة الحالياة إلاى لن ىنااك فارون  
( باين المتوساطات الحساابية لصاالم α=  1.14ذات د لة احصا ية عند مساتوى الد لاة اضحصاا ية )

الشايري لقاي ذوات الراتاب ( ماارناة بتااديرات المعمماات 111 – 111المعممات ذوات الراتب الشايري )
( ويعزى السبب في ذلك إلاى لن المعمماة تتمناى لن تحصاي عماى الراتاب الاذي يحاان لياا 111من )

 العيش الكريم وفسرتيا ويعزز ليا مستابً  آمنًا  وبالتالي يحان الرضا الوظيفي.
ع حاجااتيم ويحان لين حياة ىاد ة وم  مة تمامًا  عمى العكاس ممان   يجادن فاي ميناتيم إشابا 

( التي اشارت لوجود لهر كبيار لمتييار الراتاب فاي 1111المختمفة وتتفن ىذه الدراسة م  دراسة آرمر )
( حيااث لظياارت 1112تحاياان الرضااا الااوظيفي لممعممااات وتختمااف ىااذه النتااا ج ماا  دراسااة الشااديفات )

 معممات.نتا ج تمك الدراسة لن مجاي الراتب من لقي مصادر تحاين الرضا الوظيفي لدى ال
لما فيما يتعمن بمتيير جية اضشراف لشارت نتا ج إلى عدم وجود فرون ذات د لاة إحصاا ية  

( بين المتوسطات الحسابية ويمكن تفساير ذلاك إلاى لن α=  1.14عند مستوى الد لة اضحصا ية )
ا المعممااات سااوا  كاناات جيااة اضشااراف حكوميااة لو خاصااة   تااكهير عمااى لدا ياان فااي عممياان ويباادو 

 واضم لن التكهير في الرضا الوظيفي يعود لمتييرات لخرى كالرواتب والمسىي العممي والخبرة.
 

 :التوصيات
إجرا  مزيد من الدراسات عمى معممات رياض افطفاي بالمممكة افردنية الياشمية  نظارًا لاماة  -

 الدراسات المتعماة بين.
ة وفنيااة  لمساااعدة المعممااة عمااى تزويااد رياااض افطفاااي بكااي مااا تحتاااج ماان امكانااات لوجسااتي -

 الايام بدروىا عمى الوجو افكمي ومن هم رضاىا مينيًا.
توعية معممات الروضاة بحااوقين التاي تارتبط بطبيعاة عمميان  ولايكن ذلاك مان خا ي برناامج  -

 افعداد الذي يادم لين قبي ا لتحان بالخدمة.
ين المينياة  افمار الاذي يانعكس عمي تنمية مينية شاممة لمعممات الروضة تساتيدف رفا  كفاا ت -

 إيجابًا عمى رضاىن الميني.
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 تحفيز المعممات من خ ي تكريم اضدارة ليان ولشااركين فاي النشااطات ال منيجياة عماى مساتوى -
 اضقميمي.

 

 :املراجع
 

 المراجع بالمغة العربية:
 ( .إدارة الموارد البشرية  الااىرة: دار النيضة العربي1111إبراىيم  الفار .).ة 
 ( .الرضا الوظيفي لادى معمماي المادارس الخاصاة1111بني س مة  امتياز والجعنيني  نعيم .) 

 .342 – 326(  1) 16في محافظة الزرقا   دراسات العموم التربوية  
 ( .اتجاىااات الفكاار التربااوي فااي مجاااي الطفولااة  مكتبااة الفاا ح لمطباعااة 1111باادر  ساايام .)

 والنشر  الكويت.
 ( الرضاااا الاااوظيفي وع قتاااو بااابعض المتييااارات 1117يخ  وشاااريد  عزيااازة. )خمياااي  جاااواد الشااا

 (.1) 5الديميرافية لدى المعممين  مجمة الجامعة اضس مية )سمسمة الدراسات اضنسانية(  
 ( جودة الحياة وع قتيا بكي من الرضا الوظيفي وقمن المستابي 1111خميس  ايمان لحمد .)

تمر العممااي الهالااث لكميااة العمااوم التربويااة بجامعااة جاارش  لاادى معممااات رياااض افطفاااي  المااس 
 .157 – 143تربية المعمم العربي وتكىيمو: رسى معاصرة  افردن  

 ( .دور الحصانة ورياض افطفاي  رسالة الخمايج العرباي  عادد 1881حسان  محمد حسن .)
 (. السنة السابعة الرياض  السعودية.11)

 ( .عمم نفاس ا1888زىران  حامد .)عاالم الكتاب لمطباعاة والنشار والتوزيا   الاااىرة  6لنماو  ط  
 مصر.

 ( .الرضاااا والاااو   الاااوظيفي قااايم 1111ساااميمان  محماااد لحماااد وىياااب  سوسااان عباااد الفتااااح .)
   عمان: زمزم ناشرون وموزعون.1ولخ قيات افعماي  ط

 ( .الرضا الوظيفي لمعممي ومعمماات مادارس البادياة ا1112شديفات  نجيب محمد .) لشامالية
 .211 – 176(  1) 8في افردن. مجمة المنارة  

 ( الرضااا الااوظيفي لهار نظريااة وتطبياااات عمميااة  ط1118الشارايدة  سااالم تيسااير .)عمااان: 1  
 دار المستابي لمنشر والتوزي .

 ( .إدارة السموك اضنساني في المنظمات الحديهة. ط1111عامر  سامم عبد المطمب .)الااىرة:1   
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 لمنشر والتوزي . مسسسة طبية
 ( .اضدارة بالحوافز التحفيز والمكاف،ت عمان: كنوز المعرفة لمنشر والتوزي .1116العاني  ىيم .) 
 ( .السموك الفعاي في المنظمات اضبراىيمية: الادوار 1113عبد الباقي  ص ح الدين محمد .)

 الجامعية.
 ( .اضشراف التربوي مفاىيمو ولساال1111عبد اليادي  جودت .)   يبو  الادار العممياة لمنشار والتوزيا

 دار الهاافة العممية  عمان  افردن.
 (  السااموك التنظيمااي فااي إدارة المسسسااات 1114فميااو  فااارون عبااده وعبااد المجيااد  الساايد محمااد  )

   عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزي  والطباعة.1التعممية  ط
 ( .السموك التنظيمي  مدخي بنا1112ماىر  لحمد .).الميارات. اضسكندرية: الدار الجامعية   
 ( الروضة وابداع الطفي  اضسكندرية: دار المعرفة الجامعية.1883منسي محمود عبد الحميم .) 
 ( .دالرضا الوظيفي لدى معممات رياض افطفاي الحكومية والخاصاة:1112اليابط  عبير .) 

 دراسة ماارنةد. دراسات عربية في التربية وعمم النفس.
 (. الرضاا الاوظيفي لمعمماات ريااض افطفااي بالمديناة المناورة. مجماة دراساات 1115يبة  زكريا. )ى

 (  مصر.68عربية في التربية وعمم النفس  العدد )
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 أمساء الّسادة حمكني أداة الدراسة

 
 مكان العمل الدرجة العممية صصالمؤهل والتخ االسم

 جامعة اليرموك لستاذ لصوي تربية الدكتور عبد الحكيم حجازي

 جامعة اليرموك لستاذ مناىج ولساليب تدريس    جوارنو الدكتور طارن  

 الجامعة افردنية لستاذ إدارة تربوية زيودي الدكتور محمد  

 عة اليرموكجام مشارك تربية ابتدا ية الدكتورة فاطمة سرور 

 جامعة البماا  التطبياية مشارك مناىج ولساليب تدريس  الدكتور ىيهم عيادات  

 جامعة البماا  التطبياية مشارك قياس وتاويم الدكتور وليد ىياجنو 

 
        


