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الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغربي بمدينة زليتن وعالقته 
 باالستمرار بالمهنة 

  *أ . سالمة انصير ديهوم           
 

 الملخص
حلة التعليم علمي مر دى مهدف هذا البحث إىل معرفة العالقة بني الرضا الوظيفي واالستمرار باملهنة ل

ى ضا الوظيفي لدتوى الر يف مس وأيضًا كشف الفروق ذات داللة إحصائية زلينت،يب مبدينة الثانوي بالفرع الغر 
 ،صصالتخ ،ل العلمياملؤه ،اجلنسمعلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى للمتغريات )

  :ئجهومن نتا ،قيق أهدافه استخدم املنهج الوصفيولتح ،اسم املدرسة( ،سنوات اخلربة

ملهنته  املعلم تقييم بعدو ملهنته  علمامل تقييم بُعدو  ،الرتبوي اإلشراف بُعدو  واإلدارة، املعلم بُعدأن مستوى . 1
 . ه وعطائهه بعملرضا املعلم عن وظيفته مرتبط باستمرار وهذا يشري إىل أن  ،متوسطةجاء بدرجة 

ة يب مبدينليم الثانوي بالفرع الغر مي مرحلة التعلدى معل واإلدارة املعلم بعدفروق دالة إحصائيًا على  . توجد2
 حلوافزا بُعد-الرتبوي فاإلشرا بُعد املقياس:أما بقية أبعاد  الذكور،زلينت حسب متغري اجلنس لصاحل 

 .ملهنته املعلم تقييم بُعد-االجتماعي لُبعدا-املدرسية البيئة بُعد-والرواتب

الفرع الغريب بلثانوي عليم امعلمي مرحلة الت الوظيفي لدى .ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا3
 سنوات اخلربة(. التخصص، العلمي،املؤهل  اجلنس،)متغريات مبدينة زلينت حسب 

 .زلينت الغريب، الفرع باملهنة،االستمرار  الوظيفي،الكلمات املفتاحية: الرضا 
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        سالمة انصير ديهوم .أ                                                      الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي 
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 المقدمة 
ة مربربن سربربتمرار باملهنربربجيربربة واالاحليربرباة ولربربه عالقربربة مباشربربرة باإلنتا يعتربربرب الرضربربا الربربوظيفي أحربربد مكونربربات السربربعادة عربربن

و ي عربن وظيفتربه ألربم الراضربويشكل عامال مهما للمعلم إذ يشعر بالسربعادة والراحربة النفسربيةي حيربث أن املع عدمه،
نربربه سربربوء تكيربربف عة فينربربتج مهنتربربه يقبربربل عليهربربا يف اربربة ونشربرباي ويكربربون سربربعيداً ومنتجربرباًي أمربربا عربربدم الرضربربا عربربن الوظيفربرب

صربربدق أنربربربا ب وجتعلربربه يقربربو  واالسربربربتياء،املعلربربم ويكربربون تربربربري متربربوازن انفعاليربربا وينهربربر الكثربربربري مربربن الضربربجر وامللربربل لربربدى 
 لست راضيا عن وظيفيت. 

ليربه ععبرباء امللقرباة كثربرة األلإن املعلم اليوم يعترب من أكثر الشخصيات بذال للجهد وتعرضرباً لررهرباق اجلسربدي 
 ى أكمل وجه.م هبا علبات ومهام ومهارات متعددة عليه القياولألاية اليت يقوم هبا وما يشمله من متطل

ى ذا التقسربربيم علربربيتوقربربف هربرب إن رضربربا املعلربربم يتمثربربل يف مشربرباعره وأحاسيسربربه وتوقعاتربربه اجتربرباه عملربربه وتقو ربربه لربربه كمربربا
الطمربربو   دما يكربربونمربربدى إدراكربربه للعائربربد مربربن عملربربه ومربربدى مناسربرببته ملسربربتوى حموحربربه وأحالمربربه ويتحقربربق الرضربربا عنربرب

 ( 20: 2017ن موفق وعبدالكرمي بن صايف، اه واحد.              )امليلود بوالعائد يف اجت

وبالتايل هم حباجربة إىل املزيربد مربن العنايربة والرعايربة  التعليمية،إن املعلمني هم العنصر األساسي يف جنا  العملية 
تعزيزهربا وتربوفري كافربة والبحث عن األسباب اليت تعيق نشاحهم من أجل التخلص منها وتدعيم املواقربف اإلاابيربة و 

وتساعد املعلمني على حتسني أدائهم وزيادة فعرباليتهم  التعليمي،اإلمكانات املادية واملعنوية اليت تزيد هذا النشاي 
 ،(1:  2012فربرباملعلم لربربه أدوار ومهمربربات ومسربربؤوليات مهمربربة يف العمليربربة التعليميربربة. )سوسربربن شربرباكر،  التدريسربربية،

بالعديربربربد مربربربن العوامربربل واملربربربؤ رات الربربربيت نيربربربتم حبالربربربة املعلمربربربني النفسربربربية واملاديربربربةي  ويتربربر ر الرضربربربا الربربربوظيفي لربربربدى املعلمربربربني
حيث تؤ ر السياسة التعليمية ومربا تقدمربه اإلدارة التعليميربة للمعلمربني مربن إمكانربات وحربوافز ماديربة ومعنويربة بشربكل  

من ممارسربات د قراحيربة  كما يؤ ر أسلوب اإلدارة املدرسية القيادي مبا ينتهجه  ،كبري على نشاي املعلمني وأدائهم
أو تسلطية على ممارسربات وسربلوا املعلمربني اربو العمربل وحتسربني األداءي حيربث  ثربل مربديرو املربدارس بربر م العنصربر 

ومربربا  ،املتفاعربربل بصربربورة مباشربربرة مربرب  املعلمربربني الربربيت تعتمربربد علربربى العربربد  واملسربرباواة ومراعربرباة شربربؤو م يف كافربربة ا ربرباالت
هرب  مربم. وتفربربرتر ننريربة عدالربربة العائربد يف تفسربريها للرضربربا الربوظيفي أن الفربربرد يقدمربه مربن زيربربادة وحتسربني يف النمربربو امل

ويتوقربف رضربرباه عربن مربربدى اتفرباق العائربربد الربذي حيصربربل عليربه مربربن  ،حيرباو  احلصربربو  علربى العائربربد أ نرباء قيامربربه بعمربل مربربا
ا وأ رهربربا عملربربه مبربربا يعتقربربد أن يسربربتحقه العائربربد، وهربربذا يؤكربربد مربربدى اخلدمربربة الربربيت تقربربدمها املؤسسربربة لألفربربراد العربرباملني هبربرب

على حسن أداء الفرد لوظيفته وخاصة املعلمنيي لذا فيعتقد " أن هناا ارتباحرباً عكسربيا بربني العائربد الفاقربد والعائربد 
الفعلي من جهة والرضا الوظيفي عن العمل من جهربة أخربرىي حيربث يقربوم الفربرد بعمليربة متوازنربة بربني عمليربة العائربد 

مبربربا يقدمربربه الفربربرد للمؤسسربربة يربربزداد الشربربعور بالرضربربا، وأي اخربربتال  ومربربا يقدمربربه الفربربرد للمؤسسربربة، فربرباذا تسربرباوى العائربربد 
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(، وكربربذل   1:  2012بربربالتوازن لصربرباحل املؤسسربربة يقلربربل الرضربربا الربربوظيفي ". ) سوسربربن شربرباكر ، 
ننرية ما سلو تعتربرب مربن أهربم الننريربات الربيت تبحربث يف الرضربا الربوظيفي، ووفقرباً لننريربة مربا سربلو فربان احلاجربات تربري 

تربربربوتراً وفقربربربداناً للتربربربوازن، ويعتقربربربد أن حاجربربربات اإلنسربربربان ال تنتهربربربي فكلمربربربا   اشربربربباع حاجربربربة املشربربرببعة تولربربربد عنربربربد الفربربربرد 
ظهربربرت حاجربربة أخربربرى، وقربربد رتربربب مربربا سربربلو تسلسربربل احلاجربربات كالتربربايل: حاجربربات فسربربيولوجية أساسربربية، احلاجربربة إىل 

ر التعليميربة األمن، احلاجة إىل احلب، احلاجة إىل التقدير، وحاجة حتقيق الذات، وقربد أكربد مربا سربلو علربى أن األحرب
الربربيت تكربربون فيهربربا فرصربربة كبربربرية إلشربربباع احلاجربربات اإلنسربربانية تزيربربد مربربن فاعليربربة أداء األفربربراد يف العمربربل ورضربرباهم عنربربه، 
ووفقاً مذه الننرية فان الفرد يسعى لتحقيق اإلنسانية  وإشباعها، وعندما يتم إشربباعها عنربد الفربرد فانربه يربؤدي إىل 

 (3 :2006ن، )حممد سليم وآخرو     زيادة الرضا لديه. 

 منها:وتناولت هذا الموضوع العديد من الدراسات السابقة نذكر 

رحلة لرضا الوظيفي لدى معلمي املااملعنونة بربربربربربربرب  ،2006دراسة حممد سليم الزيود وآخرون الدراسة األولى )
لرضا الوظيفي ا لى درجةعدفت الدراسة إىل التعرف ه -:(الثانوية يف األردن وعالقة ذل  باالستمرار باملهنة

لى أ ر إىل التعرف ع ما هدفتك  ،هنةلدى معلمي املرحلة الثانوية يف حمافنة الزرقاء وعالقة ذل  باالستمرار بامل
ستمرار القة ذل  باالرقاء وعة الز بعض املتغريات يف درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية يف حمافن

 الدراسة:   توصلت إليهاائج اليتالنت العبء الدراسي( ومن بني ،ربة التعليميةاخل ،املؤهل العلمي ،باملهنة )اجلنس

ت: وسطة يف جماالكانت مت  ن درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف حمافنة الزرقاءأ-
: ضعيفة يف جمايل كانتني  حيف  ، ياألكادواإلشراف  املدرسية،والبيئة  االجتماعي،والبعد  ملهنته،تقييم املعلم 

نس زى ملتغريي اجلائية تعلة إحصوأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دال والرواتب،واحلوافز  واإلدارة،املعلم 
 ملية. ربة العي واخلووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي: املؤهل العلم الدراسي،والعبء 

لتننيمي لتزام ارب  الرضا الوظيفي وعالقته باالاملعنونة بربربربربربربربرب 2008مبان )دراسة إيناس فؤاد نواوي فل الدراسة الثانية
دفت الدراسة إىل ه -:(مةة املكر نة مكلدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات بادارة الرتبية والتعليم مبدي

 ،اتشرفات الرتبويوامل نيرتبويالتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى االلتزام التننيمي لدى املشرفني ال
 ،ياتشرفات الرتبو يني وامللرتبو اوكذل  التعرف على العالقة بني االلتزام التننيمي والرضا الوظيفي للمشرفني 
 ،مل:)اجلنسصية وتشالشخ والوقوف على عالقة كل من االلتزام التننيمي والرضا الوظيفي ببعض املتغريات

أهم  ومن ،ة املكرمةيات مبكلرتبو اية( للمشرفني الرتبويني واملشرفات احلالة االجتماع ،التخصص ،املؤهل العلمي
 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: 

 



 
 

        سالمة انصير ديهوم .أ                                                      الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
288 

 

 ننيمي. جود عالقة ارتباحية إاابية متوسطة بني الرضا الوظيفي بربعاده وااللتزام التو  -

رفني الرتبويني ى املش( يف درجات الرضا الوظيفي لد0.5جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و  -
 كور. واملشرفات الرتبويات تبعا للتخصص لصاحل التخصصات العلمية واجلنس لصاحل الذ 

ريس يف لوظيفي بني أعضاء هيئة التدالرضا ا املعنونة بربربربرب 2012دراسة الطاهر أمحد حممد علي الدراسة الثالثة )
وى الرضا ديد مستالتعرف على حت راسة إىلهدفت الد -:(اجلامعات احلكومية السودانية: دراسة ميدانية

 بعض املتغرياتستوى و ذا املواختبار العالقة بني ه ،الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية
رف على والتع ،حلكوميةامعات ا اجلاالدارية والنفسية واالجور واحلوافز ومتغري التدريب ألعضاء هيئة التدريس يف

ومن  ،الوظيفي ى الرضااصر علحتقق الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وتر ري هذه العنأهم العناصر اليت 
 بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: 

 دى أعضاء هيئةلوظيفي لن اإلجراءات اإلدارية يف اجلامعات احلكومية واليت ما عالقة مباشرة بالرضا اإ-
ز ند اجلهاعرضا للكشف عن أسباب عدم حتقق هذا ال التدريس حتتاج إىل مراجعة موضوعية وواعية

 لدى هذه املؤسسات االكاد ية.  األكاد ي

كاساً عضو هيئة انع لذي يعطيان العوامل املالية املتعلقة بالرواتب واألجور واحلوافز مل تصل بعد إىل احلد إ-
  األجرة.داخلياً بالرضا او حجم العمل الذي يقوم به ومقدار 

ست باملستوى افية وليحلكومية تري كامل النفسية اليت نييئي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات إن العوا-
  به.املطلوب الذي اعل من العضو مقباًل على عمله ومتمسكاً 

القة حفيز والرضا الوظيفي والعاملعنونة بربربرب درجة الت 2015دراسة ناجح راضي علي معاين الدراسة الرابعة )
رف تعهدفت إىل ال -:(ربيةة الغة ننر مدراء املدارس احلكومية الثانوية يف حمافنات مشا  الضفبينهما من وجه

ا  يف حمافنات مش لثانويةمية اعلى درجة التحفيز والرضا والعالقة بينهما من وجهة ننر مديري املدارس احلكو 
 ،ل العلمياملؤه ،جلنساثل ر بعض متغريات الدراسة مكما هدفت أيضا إىل التعرف على أ   ،الضفة الغربية
رجة استجابة  د وجود سة إىلوفيما يتعلق بالرضا الوظيفي أشارت نتائج الدرا ،مستوى الدخل ،سنوات اخلربة
 ى الدرجة الكلية للرضا الوظيفي.كبرية عل

أ ره على املعنونة  بربربربربرب الرضا الوظيفي و   2017دراسة امليلود بن موفق وعبدالكرمي بن صايف الدراسة الخامسة )
عاجلت هذه  -:(أداء املعلم دراسة مقارنة بني املعلم يف املدرسة العمومية واملعلم يف املدرسة اخلاصة بوالية اجللفة

يف دراسة مقارنة بني املعلم يف املدرسة العمومية واملعلم الوظيفي وأ ره على أداء املعلم "الدراسة موضوع الرضا 
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دفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي " وهاملدرسة اخلاصة يف والية جلفة
 لدى املعلم حو  وظيفته وذل  من جوانب مادية ومعنوية واجتماعية وأسرية وحماولة ربطها بردائه يف عمله. 

 مشكلة البحث
دينة يب مبالفرع الغر بلثانوي اعليم س / ما العالقة بني الرضا الوظيفي واالستمرار باملهنة لدى معلمي مرحلة الت

 زلينت؟

   -اآلتية: يسعى البحث إىل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية      

 ؟ة زلينتمبدين لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب ( ما مستوى الرضا الوظيفي1

 ينت؟ دينة زلغريب مبمعلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع ال لدىباملهنة ( ما مستوى االستمرار 2

الفرع الغريب ثانوي بليم اللدى معلمي مرحلة التع (هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي3
 مبدينة زلينت تعزى للجنس؟

الفرع الغريب ثانوي بليم اللدى معلمي مرحلة التع (هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي4
 مبدينة زلينت تعزى للمؤهل العلمي؟

الفرع الغريب بلثانوي عليم الدى معلمي مرحلة الت توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي ( هل5
 مبدينة زلينت تعزى للتخصص؟

الفرع الغريب ثانوي بليم اللدى معلمي مرحلة التع (هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي6
 مبدينة زلينت تعزى لسنوات اخلربة؟ 

الفرع الغريب ثانوي بليم اللدى معلمي مرحلة التع وجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي(هل ت7
 مبدينة زلينت تعزى السم املدرسة؟ 
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  -البحث: أهداف 
الغريب  لثانوي بالفرعتعليم اة الالتعرف على العالقة بني الرضا الوظيفي واالستمرار باملهنة لدى معلمي مرحل

 .زلينتمبدينة 

 -اآلتية: يهدف البحث إىل حتقيق األهربربربربداف 

   زلينت.ة  مبدينالغريب لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع (التعرف على مستوى الرضا الوظيفي1

 دينة زلينت. غريب مبلفرع المعلمي مرحلة التعليم الثانوي با لدىباملهنة (التعرف على مستوى االستمرار 2

ثانوي عليم الحلة التلدى معلمي مر  ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي(الكشف عن الفروق 3
 بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى للجنس.

لثانوي تعليم احلة اللدى معلمي مر  (الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي4
 بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى للمؤهل العلمي.

لثانوي تعليم احلة اللدى معلمي مر  ف عن الفروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي(الكش5
 بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى للتخصص.

لثانوي تعليم احلة اللدى معلمي مر  (الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي6
 . خلربةمبدينة زلينت تعزى لسنوات ابالفرع الغريب 

لثانوي تعليم احلة اللدى معلمي مر  (الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي7
 بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى السم املدرسة.

 أهمية البحث:
 -الننرية: األاية  أواًل:

للمعرفة  ايل فيه إ راءي وبالتملهنةستمد البحث أايته يف تناوله موضوع الرضا الوظيفي وعالقته باالستمرار باي -
 ذل .الننرية  موعة من األسباب والعوامل اليت تؤدي إىل 

ربرباة النروف ملراعربرب د يفيد املستفيدون ذوي االختصربرباص يف التعرف على تل  األسباب والعوامل سعياً ق -
 ولوض  حلو  واقرتاحات مناسبة إن وجدت عراقيل حتو  دون ذل .
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ارسة الرضا الوظيفيي حبيث ترخذ اجتاهًا علميًا حديثًا إذا ارتبطت با تمعات االهتمام بد -
 التعلمية.واليت أخذت برسباب حتسني وتطوير العملية التعليمية  املعاصرة،

 -التطبيقية: األهمية  ثانياً:
 قد:تكمن األاية التطبيقية للبحث احلايل يف أنه      

وذل   لرضا الوظيفييرف على ايف جما  الرتبية وعلم النفس يف التع املهتمنيقد تفيد نتائج البحث الباحثني و  -
 أكثر. فزهم فيهوحت يف معرفة األسباب اليت تشج  املعلمني يف االستمرار باملهنة وتدفعهم للعمل

هنةي الستمرار باملالقته باضافة حبث أخر جديد إىل األحباث املختلفة اليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي وعإ -
ضاع هيئة تحسني أو لفضل وذل  من أجل إعداد املؤسسات الرتبوية مبعلومات تسهم يف بناء اسرتاتيجية أ

 التدريس.

عد مكملة جوانب ت د يفتح هذا البحث ا ا  للقيام ببحوث أو دراسات أخرى تتناو  هذا املوضوع منق -
 مذا املوضوع. 

 حدود البحث
 هنة.ار باملالستمر حلايل على تناو  الرضا الوظيفي وعالقته بااقتصر البحث ا املوضوعية:احلدود 

 .2018_  2017العام الدراسي  الزمانية:احلدود 

 الغريب مبدينة زلينت. الثانوية بالفرع املكانية: املدارساحلدود 

  2018 _ 2017ي الدراس الغريب مبدينة زلينت للعام الثانوية بالفرعمعلمو املدارس  البشرية:احلدود 

 مصطلحات البحث
شباع حاجاته تيجة إلسعادة نهو إحساس داخلي لدى الفرد يتمثل يف شعوره باالرتيا  وال الرضا الوظيفي:  

ليه ليه عله ملا مترد وتقبا الفوالذي ينتج عنه نوع من رض ،  مزاولته للوظيفة اليت يعمل هباورتباته من خال
ؤ ر لعوامل اليت تان مجي  فرد عوهذا يع  رضا ال ،كون كلياً وهذا الشعور إما أن ي ،وظيفته من واجبات ومهام

د عن جوانب ضا الفر ع  ر يوهذا  ،يكون هذا الشعور جزئياً أو أن  ،يف مشاعره او وظيفته ومدى تعلقه هبا
                                       الجتماعية.   املكانة ار عن كرن يكون الفرد راضيا عن )الراتب( ويف نفس الوقت تري را  ،معينة دون األخرى

  (6 :2014 ،بن زيدان )خربربربالد
 



 
 

        سالمة انصير ديهوم .أ                                                      الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
292 

حمصلة الشعور بالراحة والسرور اليت تسهم يف حتقيق االستقرار النفسي يف العمل  الرضا الوظيفي:
ل( لدى معلمي املدارس ضمن ا االت التالية: اإلدارة التعليمية واحلوافز والرواتب والبيئة املدرسية )ظروف العم

ويقاس الرضا عن املهنة بالعالمة الكلية اليت حيصل  ملهنته،واإلشراف الرتبوي والبعد االجتماعي وتقييم املعلم 
 ،)حممد سليم وآخرون            خدم يف البحث.          عليها املعلم بعد استجابته على املقياس املست

2006: 10      ) 

والذي  سة،باملؤس   عملهلة الشعور الذي يشعر به الفرد من خالبرنه حمص أيضاً:الرضا الوظيفي ويعرف  
 لذي حيصل عليهاألجر او  لها،يشغيتكون من جمموعة من االجتاهات اليت يكو ا الفرد عن حبيعة الوظيفة اليت 
ة ننميت تقدمها املدمات الن اخلوعن فرص الرتقية املتاحة وعن عالقاته م  جمموعة العمل اليت ينتمي إليها وع

 (      1 :2012 ،سوسن شاكر)                            له.                                           

                                                                بر ا الدرجات اليت يتحصل عليها املبحوث يف أداة البحث.      :جرائياً إويعرف 

 و الليسربربانس أوأا يقابلهربربا مربربهربربم املعلمربربون املتحصربربلون علربربى شربربهادة معهربربد املعلمربربني أو  لثانويــة:امعلمــو المرحلــة 
 . وظيفة املعلم أو وظيفة إداري يف إحدى مدارس التعليم الثانوي س ويشغلو البكالوري

عربربربات حربربرباق باجلامنهربربربا لاللتمهربربربي املرحلربربربة الربربربيت تلربربربي مرحلربربربة التعلربربربيم األساسربربربي وتؤهربربربل املتخربربربرج  :الثانويـــةالمرحلـــة 
 يا.   ومدة الدراسة هبا  الث سنوات حسب ننام التعليم يف ليب يعادما،املختلفة أو ما 

لغربرب ا أبوجريربدة ومربن حملربةلشربرق هي املنطقربة الواقعربة يف اجلربزء الغربريب مربن مدينربة زليربنت حيربدها مربن ا الغربي:الفرع 
 حملة كعام ومن الشما  البحر املتوسط ومن اجلنوب ب  وليد.   

 حربربرابلس،عاصربربمة الليبيربربة كربربم عربربن ال  152تقربرب  مدينربربة زليربربنت يف مشربربا  تربربرب ليبيربربا علربربى بعربربد حربربوايل  :ليــتنز مدينــة  
ينربة دمومربن اجلنربوب  مصربراتة،ومربن الشربرق مدينربة  اخلمربس،وحيربدها مربن الغربرب مدينربة  املتوسربط،وتطل علربى البحربر 

 ب  وليد. 

   .      بحثته لطبيعة الملالءمالتحليلي ننراً  املنهج الوصفيالباحثة  استخدمت البحث:منهج 

 البحث:مجتمع 
 - 2017) لدراسيللعام ا لينتالغريب مبدينة ز  الثانوية بالفرع معلمي املدارسمشل جمتم  البحث مجي       

 معلماً ومعلمة. (273)والبالغ عددهم  التخصصات،مبختلف  (2018
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البحث:عينة   

ومعلمة.( معلم 55)ي ينة العشوائية الطبقية أ( بطريقة الع20%  اختيار عينة البحث بنسبة )       

 البحث:أدوات 
  -اآلتية: البحث األداة  الباحثة يفاستخدمت 

، و  2006نة آخرون سون و مقياس الرضا الوظيفي وعالقته باالستمرار باملهنة من تطوير حممد سليم الزي
علم النفس يف و لرتبية سم اقخصصني يف تقنينه على البيئة الليبيةي وذل  بعد عرضه للمحكمني على أساتذة مت

ياس كذل  خض  املقو  هونة،برت نة وأيضًا يف كلية اآلداب جامعة الزيتو  ،اآلداب اجلامعة االسالمية زلينت كلية
 للتوزي  على عينة استطالعية. 

 والثبات:الصدق 
علم من م 20 عددها استطالعية بلغ عينة على بتطبيقه البحث وذل  مقياس وصدق  بات حساب  

و بات املقياس باستخدام معامل  صدق من التحقق   ،انوي بالفرع الغريب مبدينة زلينتمعلمي مرحلة التعليم الث
 الفا كرو نباخ. معادلة وأسلوب الذايت،الصدق 

 ،%85س البحث بلغت الذايت ألبعاد مقيا الصدق معامل أن قيمة (،1)رقم بينت النتائج يف اجلدو  
اخ ألبعاد مقياس البحث الفا كرو نب معادلة أسلوب الثبات باستخدام   حساب الثبات معامل من وللتحقق

 %.72 جتاوزتوبينت النتائج أن قيمته 

بلغ مؤشر الثبات و  ،%77مقياس البحث بلغ تقريبا  الصدق لكلبصفة عامة بينت النتائج أن مؤشرات 
ت الثبا نمرجة عالية س البحث يتمت  بدوهي مؤشرات عالية وهذا يد  على أن مقيا ،%88ملقياس البحث 

 البحث. ألترار مقبولةوالصدق 
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 الصدق والثبات لمقياس البحث (: نتائج1جدول )
 معامالت الثبات معامالت الصدق أبعاد المقياس ت
 0.765 0.875 بُعد املعلم واإلدارة 1
 0.739 0.860 بُعد اإلشراف الرتبوي 2
 0.727 0.853 بُعد احلوافز والرواتب 3
 0.735 0.857 بُعد البيئة املدرسية 4
 0.734 0.857 الُبعد االجتماعي 5
 0.741 0.861 بُعد تقييم املعلم ملهنته 6

 0.768 0.876 لكل املقياس

 حصائية المستخدمة في البحث:األساليب اإل
ئج البحث   ىل نتاللوصو  إو  ،(SPSS)اإلحصائية  احلزمة برنامج حريقبيانات البحث عن    حتليل

 .املتوسطات2 بات و الصدق ومعامل الفا كرو نباخ..معامل الث1 -استخدام الوسائل اإلحصائية األتية:
التائي  . االختبار6للعينة الواحدة. التائي . االختبار5النسبية  االوزان .4 املعيارية . االارافات3احلسابية.  
 شفيه. . اختبار9يفني. ل . اختبار8حتليل التباين.  . اختبار7لعينتني. 

  عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث:

م مرحلة التعلي معلمي ىهنة لدباملستمرار الرضا الوظيفي والرتبة باال بينعالقة هل توجد التساؤل الرئيسي: 
 الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت؟

األوزان النسبية لكل بُعد و  و نيالستجابات املبح احلسابية املتوسطات   حساب السؤا  هذا على ولرجابة
م االختبار التائي ملعرفة كذل  استخد  ككل، باملهنة وللمقياسالرضا الوظيفي واالستمرار  من أبعاد مقياس
 يبني النتائج.  (2) واجلدو  ما،الداللة االحصائية 

 الرتبوي، اإلشراف وبُعد ة،اإلدار و  املعلم أن مستوى بُعد والثاين،يتبني من النتائج ومن إجابة التساؤ  األو  
 عدبُ ن مستوى ي وكذل  تبني أملهنته جاء بدرجة متوسطة بناًء على استجابات املبحو ني املعلم تقييم وبُعد
 عملهبستمراره با يفته مرتبطوهذا يشري إىل أن رضا املعلم عن وظ متوسطة،ملهنته جاء بدرجة  املعلم تقييم

ن رضا املعلم ع ىل درجةإذل   والرواتب كانت بدرجة قليلة ورمبا يعود وفيما يتعلق جبوانب احلوافز وعطائه،
 .للمعلم لعلميةوعدم مناسبة املرتب م  الدرجة ا الرتقية،احلوافز املالية وترخر يف قرارات 
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية للرضا الوظيفي  (:2جدول )
 ةوعالقته باالستمرار بالمهن

عدد  األبعاد ت
املتوسط  العدد الفقرات

 احلسايب
االاراف 
 املعياري

قيمة 
درجة  الوزن النسيب الداللة االحصائية االختبار

 الرتتيب الرضا

 دالة عند مستوى 34.115 8.1867 37.321 56 11 بُعد املعلم واإلدارة 1
 1 متوسطة 0.679 " 0.01" 

بُعد االشراف  2
 دالة عند مستوى 29.693 6.7956 26.964 56 8 الرتبوي

 2 متوسطة 0.674 " 0.01" 

بُعد احلوافز  3
 دالة عند مستوى 28.125 9.2174 34.642 56 14 والرواتب

 6 قليلة 0.495 " 0.01" 

 دالة عند مستوى 26.345 6.6903 23.553 56 8 بُعد البيئة املدرسية 4
 5 قليلة 0.589 " 0.01" 

 32.844 6.0786 26.678 56 9 الُبعد االجتماعي 5
 دالة عند مستوى

 4 قليلة 0.593 " 0.01" 

6 
بُعد تقييم املعلم 

 31.850 7.6905 32.732 56 10 ملهنته
 دالة عند مستوى

 3 متوسطة 0.655 " 0.01" 

 دالة عند مستوى 44.343 30.6959 181.892 56 60 لكل املقياس 7
 "0.01 " 

 - متوسطة 0.606

انوي ي مرحلربة التعلربيم الثربمعلمرب باملهنربة لربدىباالسربتمرار  الربوظيفي وعالقتربهالرضربا  سربتوىم مربا -االول: التسـاؤل 
 بالفرع الغريب مبدينة زلينت؟

عد واألوزان النسبية لكل بُ  الستجابات املبحو ني احلسابية املتوسطات   حساب السؤا  هذا على ولرجابة
م االختبار التائي ملعرفة كذل  استخد  ككل، ياسالرضا الوظيفي واالستمرار باملهنة وللمق من أبعاد مقياس

 من أقل) النسيب الوزن بلغ  إذاالوزن النسيب الوظيفي حبسبالرضا  وسيتم حتديد مستوى ،الداللة االحصائية ما
فوق  ( (0.79-0.70متوسطة،( 0.69-0.60) املتوسطة،حتت  0.59) -0.50 و)من ،قليل (0.50
 النتائج:يبني  التايل واجلدو  جداً  ةوأكثر( عالي 0.90) عالية،( 0.89-0.80) املتوسطة،

احلسايب لدرجات كل بُعد من أبعاد مقياس الرضا  املتوسط جند أن (،2املبينة يف جدو  رقم ) للنتائج وفقاً 
قيمة االختبار و  (،9.2-6.0( بااراف معياري تراو  ما بني )37.3-23.5الوظيفي تراوحت ما بني )
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وهذا يشري إىل  (،0.000( مبستوى الداللة االحصائية يساوي )34.1-26.3تراوحت بني )
 الرضا الوظيفي على مجي  األبعاد يعترب متوسط. أن مستوى

دى ألوىل يف درجة الرضا لامتوسط حيث احتل املرتبة  واإلدارة املعلم بُعديتبني من النتائج أن مستوى 
 اإلشراف بُعداحتل و  ،%68 قريباتلينت مبتوسط نسيب بلغ معلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب مبدينة ز 

الثة الث املرتبة ملهنته املعلم تقييم بُعد بينما احتل ،%67رضا مبتوسط نسيب بلغ تقريبًا املرتبة الثانية من ال الرتبوي
 بُعدعلى بقية األبعاد:  الرضا الوظيفي قليلة يف حني  كانت درجة مستوى ،%66مبتوسط نسيب بلغ تقريبا 

%على 59 ،%58 ،%50غ تقريبا مبتوسط نسيب بل االجتماعي الُبعد ،املدرسية البيئة بُعد ،والرواتب احلوافز
 التوايل.

دينة فرع الغريب مبنوي بالعليم الثامعلمي مرحلة الت باملهنة لدى باالستمرارالرتبة  ما مستوىالتساؤل الثاني: 
 زلينت؟
عد واألوزان النسبية لكل بُ   نيالستجابات املبحو  احلسابية املتوسطات ب  حسا السؤا  هذا على ولرجابة    

م االختبار التائي ملعرفة كذل  استخد  ،ككل الرضا الوظيفي واالستمرار باملهنة وللمقياس من أبعاد مقياس
  النتائج.يبني  (2) واجلدو  ما،الداللة االحصائية 

وهذا  ،%66ت متوسطة بوزن نسيب مبتوسط نسيب كان ملهنته املعلم تقييم بُعديتبني من النتائج أن مستوى      
الجتماعي ستوى الُبعد اث كان محي ي يشري إىل أن املعلم يعتز ويفخر مبهنته وبرايتها وبراية مكا ا يف ا تم

 ائماً يسعى د ملوعليه فاملع الدولة،إضافًة لذل  فاملعلم يشعر حبب مهنته يف تعليم األجيا  وبناء  متوسط،
وبصفة  يطة،والبيئة احملم  ن ا تمقدير للعطاء واالستمرار يف العمل يف مهنته ملا ما هذه املهنة كل االحرتام والت

 باملهنة على مجي  األبعاد بدرجة متوسطة. باالستمرارالرتبة  عامة جاء مستوى
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يم الثانوي ة التعللمي مرحلمع لدىالوظيفي الرضا  يف مستوى)هل توجد فروق دالة إحصائية الثالث:التساؤل 

 بالفرع الغريب مبدينة زلينت حسب متغري اجلنس؟(
نس ل  بعد التركد من جتاوذ املستقلة،االختبار التائي للعينات  إجراء   السؤا  لرجابة على هذا    

جتانس بني جمموعات إىل أن هناا  ( تشري3ا موعات باستخدام اختبار ليفني والنتائج املبينة يف اجلدو  رقم )
 البحث. 

الة د واالدارة املعلم عدبُ االختبار على  ءنالحظ أن قيمة إحصا ،(3اعتمادًا على النتائج جدو  رقم)    
 ن هناا فروق دالة إحصائياً وهذا يشري إىل أ ،(0.01احصائيًا حيث كانت الداللة أقل من مستوى املعنوية )

اجلنس  سب متغريحدينة زلينت مبرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب لدى معلمي م واإلدارة املعلم بُعدعلى 
 بُعد-يالرتبو  اإلشراف بُعدس: ملقيالصاحل الذكور، يف حني بينت النتائج أن قيمة إحصاءه االختبار لبقية أبعاد ا

ليست دالة احصائيًا حيث   ملهنته املعلم يمتقي بُعد-االجتماعي لُبعدا-املدرسية البيئة بُعد-والرواتب احلوافز
ج أن جمتمعة اشارت النتائ وبصفة عامة لكل أبعاد املقياس ،(0.05كانت مجيعها أكرب من مستوى املعنوية )

وهذا يشري إىل أنه ال  ،(0.05قيمة االختبار ليست دالة احصائيًا حيث كانت أكرب من مستوى املعنوية )
دينة فرع الغريب مبنوي بالالثا ظيفي  لدى معلمي مرحلة التعليمتوجد فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا الو 

 زلينت حسب متغري اجلنس.
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 نتائج داللة الفروق في مستوى الرضا حسب متغير الجنس (:3جدول )

املتوسط  العدد اجلنس املقياس وأبعاده
 احلسايب

االاراف 
 املعياري

قيمة 
 مستوى الداللة االختبار

 بُعد املعلم واإلدارة
 "0.01دالة عند مستوى " 7.507 4.2784 45.100 20 كورذ 

   6.4498 33.000 36 إناث
بُعد االشراف 
 الرتبوي

 " 0.05تري دالة عند مستوى "  1.655 4.8283 28.900 20 ذكور
   7.5105 25.611 36 إناث

بُعد احلوافز 
 والرواتب

 " 0.05تري دالة عند مستوى "  -.780- 10.1837 33.350 20 ذكور
   8.7019 35.361 36 إناث

 بُعد البيئة املدرسية
 " 0.05تري دالة عند مستوى "  1.692 7.0073 25.550 20 ذكور
   6.3355 22.444 36 إناث

 الُبعد االجتماعي
 " 0.05تري دالة عند مستوى "  0.201 6.0253 26.900 20 ذكور
   6.1896 26.555 36 إناث

بُعد تقييم املعلم 
 نتهمله

 " 0.05تري دالة عند مستوى "  1.997- 7.3159 30.050 20 ذكور
   7.5823 34.222 36 إناث

 
لكل 
 املقياس

 " 0.05تري دالة عند مستوى "  1.470- 25.9144 189.900 20 ذكور
   32.5439 177.444 36 إناث

 

 اختبار
 
 ليفني

لكل 
 املقياس

بُعد تقييم 
املعلم 
 ملهنته

الُبعد 
 اعياالجتم

بُعد البيئة 
 املدرسية

بُعد احلوافز 
 والرواتب

بُعد 
االشراف 
 الرتبوي

 بُعد املعلم واإلدارة

0.172 0.273 0.197 0.589 0.849 0.837 0.288 
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معلمي مرحلة  الوظيفي لدىالرضا  يف مستوى)هل توجد فروق دالة إحصائية ل الرابع:التساؤ 
 (.العلمي؟ينت تعزى للمؤهل التعليم الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زل

نس ل  بعد التركد من جتاوذ املستقلة،االختبار التائي للعينات  إجراء   السؤا  لرجابة على هذا    
إىل أن هناا جتانس بني جمموعات  ( تشري4ا موعات باستخدام اختبار ليفني والنتائج املبينة يف اجلدو  رقم )

 البحث. 

حث ليست بار جلمي  أبعاد الببينت النتائج أن قيمة إحصاءه االخت (،4دو  رقم )اعتمادًا على النتائج ج   
ملقياس اولكل أبعاد  عامة،وبصفة  (،0.05دالة احصائيًا حيث كانت مجيعها أكرب من مستوى املعنوية )

 (،0.05نوية )وى املعن مستمجمتمعة أشارت النتائج أن قيمة االختبار ليست دالة احصائًيا حيث كانت أكرب 
 تعليم الثانويرحلة المعلمي م الوظيفي لدىوهذا يشري إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا 

 بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى للمؤهل العلمي.
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 ( : نتائج داللة الفروق في مستوى الرضا حسب متغير المؤهل العلمي4جدول )

املتوسط  ددالع املؤهل العلمي املقياس وأبعاده
قيمة  االاراف املعياري احلسايب

 مستوى الداللة االختبار

بُعد املعلم 
 واإلدارة

 "0.01دالة عند مستوى " 0.031 7.77817 37.5000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله
   8.27094 37.3148 2 جامعي

بُعد االشراف 
 الرتبوي

تري دالة عند مستوى "  0.098- 9.19239 26.5000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله
0.05 " 

   6.80591 26.9815 2 جامعي

بُعد احلوافز 
 والرواتب

تري دالة عند مستوى "  0.993 16.97056 41.0000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله
0.05 " 

   9.00842 34.4074 2 جامعي

بُعد البيئة 
 املدرسية

تري دالة عند مستوى "  0.095 8.48528 24.0000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله
0.05 " 

   6.71443 23.5370 2 جامعي

 الُبعد االجتماعي
تري دالة عند مستوى "  0.159- 8.48528 26.0000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله

0.05 " 
   6.08006 26.7037 2 جامعي

بُعد تقييم املعلم 
 ملهنته

تري دالة عند مستوى "  1.178 2.82843 39.0000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله
0.05 " 

   7.72584 32.5000 2 جامعي

 لكل املقياس
تري دالة عند مستوى "  0.565 53.74012 194.0000 54 دبلوم متوسط أو ما يعادله

0.05 " 
   30.29146 181.4444 2 جامعي

 

 اختبار
 ليفني

لكل 
 املقياس

الُبعد  بُعد تقييم املعلم ملهنته
 االجتماعي

بُعد البيئة 
 املدرسية

بُعد احلوافز 
 والرواتب

بُعد 
االشراف 
 الرتبوي

 بُعد املعلم واإلدارة

0.69
6 0.198 0.654 0.89 0.209 0.723 0.622 
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تعليم رحلة العلمي مم)هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي لدى : ؤل الخامسالتسا

 تعزى للتخصص؟(.الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت 
انس ل  بُعد التركد من جتوذ املستقلة،االختبار التائي للعينات  إجراء لرجابة على هذا التساؤ      

إىل أن هناا جتانس بني جمموعات  ( تشري5ا موعات باستخدام اختبار ليفني والنتائج املبينة يف اجلدو  رقم )
 البحث. 

بحث ليست ختبار جلمي  أبعاد البينت النتائج أن قيمة إحصاءه اال (،5)اعتماداً على النتائج جدو  رقم      
ملقياس جمتمعة لكل أبعاد ا عامة،وبصفة  (،0.05دالة احصائياً حيث كانت مجيعها أكرب من مستوى املعنوية )

ا وهذ (،0.05عنوية )ى املاشارت النتائج أن قيمة االختبار ليست دالة احصائيًا حيث كانت أكرب من مستو 
لفرع يم الثانوي باة التعلمرحل معلمي الوظيفي لدىيشري إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا 

 الغريب مبدينة زلينت تعزى للتخصص.
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 نتائج داللة الفروق في مستوى الرضا حسب متغير التخصص (:5جدول )

قيمة  سايباملتوسط احل االاراف املعياري العدد التخصص املقياس وأبعاده
 مستوى الداللة االختبار

 بُعد املعلم واإلدارة
 " 0.01دالة عند مستوى "  0.162- 37.1613 8.85474 31 أديب
   37.5200 7.45050 25 علمي

بُعد االشراف 
 الرتبوي

تري دالة عند مستوى "  0.270- 26.7419 7.76732 31 أديب
0.05 " 

   27.2400 5.50212 25 علمي

وافز بُعد احل
 والرواتب

تري دالة عند مستوى "  1.293 36.0645 9.41253 31 أديب
0.05 " 

   32.8800 8.83799 25 علمي

 بُعد البيئة املدرسية
تري دالة عند مستوى "  0.485- 23.1613 6.49152 31 أديب

0.05 " 
   24.0400 7.03254 25 علمي

 الُبعد االجتماعي
تري دالة عند مستوى "  0.089- 26.6129 6.65170 31 أديب

0.05 " 
   26.7600 5.41818 25 علمي

بُعد تقييم املعلم 
 ملهنته

تري دالة عند مستوى "  0.357 33.0645 8.78990 31 أديب
0.05 " 

   32.3200 6.21638 25 علمي

 
 لكل املقياس

تري دالة عند مستوى "  0.246 182.8065 34.34474 31 أديب
0.05 " 

   180.7600 26.12355 25 علمي
       

 اختبار
 ليفني

لكل 
 املقياس

بُعد تقييم 
 املعلم ملهنته

الُبعد 
 االجتماعي

بُعد البيئة 
 املدرسية

بُعد احلوافز 
 والرواتب

بُعد االشراف 
 بُعد املعلم واإلدارة الرتبوي

0.056 0.062 0.318 0.889 0.899 0.118 0.322 
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تعليم رحلة الممعلمي  الرضا الوظيفي لدى يف مستوىق دالة إحصائيًا )هل توجد فرو : التساؤل السادس

 (اخلربة؟الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى لسنوات 
 د التركدا موعات بُع جانسوذل  لتاختبار حتليل التباين االحادي  لرجابة على هذا التساؤ  سيتم إجراء

 .(6تائج اعتماداً على اجلدو  رقم )كما بينت الن  ليفني،منه باستخدام اختبار 
انت كًا حيث  حصائيانالحظ أن قيمة إحصاءه االختبار جلمي  أبعاد البحث ليست دالة  النتائج،من 
ن قيمة معة أشارت النتائج أأبعاد املقياس جمت عامة، لكلوبصفة  ،(0.05ا أكرب من مستوى املعنوية )مجيعه

يشري إىل أنه ال توجد  وهذا (،0.05أكرب من مستوى املعنوية )االختبار ليست دالة احصائيًا حيث كانت 
ينت ريب مبدينة زلفرع الغوي بالمعلمي مرحلة التعليم الثان الوظيفي لدىفروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا 

 تعزى لسنوات اخلربة.
 ( : نتائج داللة الفروق في مستوى الرضا حسب سنوات الخبرة6جدول )

املتوسط  العدد وات اخلربةسن أبعاد املقياس
 احلسايب

االاراف 
 املعياري

قيمة 
 الداللة االحصائية االختبار

 بُعد املعلم واإلدارة
 0.932 36.0833 9.22622 24 سنوات 10أقل من 

تري دالة عند مستوى " 
0.05 " 

   37.5200 7.33780 25 سنة 20إىل أقل من  10من 
   40.8571 7.19788 7 سنة فركثر 20

 بُعد االشراف الرتبوي
 

 0.996 27.7917 6.96562 24 سنوات 10أقل من 
تري دالة عند مستوى " 

0.05 " 
   25.6000 6.92820 25 سنة 20إىل أقل من  10من 

   29.0000 5.47723 7 سنة فركثر 20

 بُعد احلوافز والرواتب

 0.549 33.1667 9.71626 24 سنوات 10أقل من 
"  تري دالة عند مستوى

0.05 " 
   35.9200 8.38610 25 سنة 20إىل أقل من  10من 

10.9457 7 سنة فركثر 20
5 35.1429   

 بُعد البيئة املدرسية
تري دالة عند مستوى "  1.013 24.9583 6.59696 24 سنوات 10أقل من  

0.05 " 
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   22.2400 6.52738 25 سنة 20إىل أقل من  10من 
   23.4286 7.61265 7 سنة فركثر 20

 
 الُبعد االجتماعي

تري دالة عند مستوى "  0.853 27.4167 4.83571 24 سنوات 10أقل من 
0.05 " 

   26.7200 6.87095 25 سنة 20إىل أقل من  10من 
   24.0000 7.04746 7 سنة فركثر 20

بُعد تقييم املعلم 
 ملهنته

عند مستوى "  تري دالة 0.270 33.0833 6.53364 24 سنوات 10أقل من 
0.05 " 

   32.9600 7.80748 25 سنة 20إىل أقل من  10من 

11.3682 7 سنة فركثر 20
9 

30.7143   

 
 لكل املقياس

28.4222 24 سنوات 10أقل من 
8 

182.500
تري دالة عند مستوى "  0.021 0

0.05 " 

31.5891 25 سنة 20إىل أقل من  10من 
3 

180.960
0   

39.2701 7 سنة فركثر 20
3 

183.142
9   

 اختبار
 ليفني

لكل 
الُبعد  بُعد تقييم املعلم ملهنته املقياس

 االجتماعي

بُعد البيئة 
 املدرسية

بُعد احلوافز 
 والرواتب

بُعد االشراف 
 بُعد املعلم واإلدارة الرتبوي

0.116 0.132 0.434 0.909 0.339 0.453 0.322 

 تعليم الثانويرحلة المعلمي مًا يف مستوى الرضا الوظيفي لدى )هل توجد فروق دالة إحصائيالتساؤل السابع:
 املدرسة؟(بالفرع الغريب مبدينة زلينت تعزى السم 

د ا موعات بُع   لتجانسوذلاختبار حتليل التباين االحادي  التساؤ  سيتم إجراء هذا ىلرجابة عل     
 .(7قم )ادا على اجلدو  ر كما بينت النتائج اعتم  ليفني،التركد منه باستخدام اختبار 

دالة  واإلدارة املعلم بُعدن قيمة إحصاءه االختبار على أنالحظ  ،(7اعتمادًا على النتائج جدو  رقم )    
وهذا يشري إىل أنه هناا فروق دالة إحصائياً  ،(0.01احصائيًا حيث كانت الداللة أقل من مستوى املعنوية )

مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت حسب متغري اسم لدى معلمي  واإلدارة املعلم بُعدعلى 
لة أقل من دالة احصائيًا حيث كانت الدال والرواتب احلوافز بُعدوأن قيمة إحصاءه االختبار على  ،املدرسة
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 احلوافز بُعد وهذا يشري إىل أن هناا فروق دالة إحصائيًا على ،(0.05مستوى املعنوية )
 علمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغريب مبدينة زلينت حسب  متغري اسم املدرسة.لدى م والرواتب

 لبيئةا بُعد-الرتبوي إلشرافا بُعديف حني بينت النتائج أن قيمة إحصاءه االختبار لبقية أبعاد البحث:     
ا أكرب من مستوى مجيعهليست دالة احصائيًا حيث كانت  ملهنته املعلم تقييم عدبُ -االجتماعي لُبعد-املدرسية
الة ليست د يمة االختبارقلكل أبعاد املقياس جمتمعة أشارت النتائج أن  عامة،وبصفة  (،0.05املعنوية )

يف  وجد فروق دالة إحصائياً وهذا يشري إىل أنه ال ت (،0.05احصائيًا حيث كانت أكرب من مستوى املعنوية )
تغري اسم  حسب مة زلينتالثانوي بالفرع الغريب مبدين معلمي مرحلة التعليم الوظيفي لدىمستوى الرضا 

 املدرسة.

 ( : نتائج داللة الفروق في مستوى الرضا حسب اسم المدرسة7جدول )

املتوسط  العدد املدرسة أبعاد املقياس
 احلسايب

االاراف 
 املعياري

قيمة 
 الداللة االحصائية االختبار

 بُعد
 املعلم
 واإلدارة

 " 0.01دالة عند مستوى "  19.537 47.1250 3.44083 8 مدرسة الغويالت
   34.7143 3.81725 7 مدرسة االنتصار
   43.6000 4.61519 5 مدرسة اجلمعة املركزية
   43.8571 4.56175 7 مدرسة جابر بن حًيان
   25.0000 4.89898 8 مدرسة امعيتيقة
   35.2727 4.47417 11 مدرسة الزهراء
   35.700 6.12917 10 نت احلسنيمدرسة سكينة ب

 بُعد
 االشراف
 الرتبوي
 

 1.172 26.6250 3.50255 8 مدرسة الغويالت
تري دالة عند مستوى " 

0.05 " 
   22.7143 7.56559 7 مدرسة االنتصار
   28.8000 5.06952 5 مدرسة اجلمعة املركزية
   31.7143 5.12231 7 مدرسة جابر بن حًيان

   26.7500 7.32413 8 يقةمدرسة امعيت
   25.8182 7.67878 11 مدرسة الزهراء

   27.4000 7.93305 10 مدرسة سكينة بنت احلسني
 بُعد
 احلوافز

 " 0.05دالة عند مستوى "  2.642 24.6250 6.94751 8 مدرسة الغويالت
   34.5714 6.07885 7 مدرسة االنتصار
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   37.4000 8.32466 5 مدرسة اجلمعة املركزية والرواتب
   40.4286 7.23089 7 مدرسة جابر بن حًيان
   33.8750 7.82738 8 مدرسة امعيتيقة
   36.9091 9.18101 11 مدرسة الزهراء

   35.4000 11.0975 10 مدرسة سكينة بنت احلسني

 بُعد
 البيئة
 املدرسية
 

 1.142 26.7500 6.43095 8 مدرسة الغويالت
ستوى " تري دالة عند م
0.05 " 

   24.7143 5.21901 7 مدرسة االنتصار
   24.2000 6.57267 5 مدرسة اجلمعة املركزية
   25.1429 8.64925 7 مدرسة جابر بن حًيان
   18.8750 4.70372 8 مدرسة امعيتيقة
   23.7273 4.73478 11 مدرسة الزهراء

   22.3000 8.85751 10 مدرسة سكينة بنت احلسني

 
 الُبعد

 االجتماعي

تري دالة عند مستوى "  0.350 25.0000 4.98569 8 مدرسة الغويالت
0.05 " 

   25.7143 5.12231 7 مدرسة االنتصار
   28.4000 3.57771 5 مدرسة اجلمعة املركزية
   28.0000 8.32666 7 مدرسة جابر بن حًيان
   25.2500 4.33425 8 مدرسة امعيتيقة

   27.6364 5.83563 11 لزهراءمدرسة ا
   27.0000 8.67948 10 مدرسة سكينة بنت احلسني

 بُعد
 تقييم
 املعلم
 ملهنته

تري دالة عند مستوى "  2.189 25.6250 6.43512 8 مدرسة الغويالت
0.05 " 

   33.0000 8.24621 7 مدرسة االنتصار
   32.6000 4.97996 5 مدرسة اجلمعة املركزية

   33.2857 7.80415 7 جابر بن حًيانمدرسة 
   31.1250 5.71808 8 مدرسة امعيتيقة
   34.1818 7.15288 11 مدرسة الزهراء

   37.6000 8.57904 10 مدرسة سكينة بنت احلسني
تري دالة عند مستوى "  1.511 175.7500 15.5356 8 مدرسة الغويالت 
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 لكل
 املقياس

0.05 " 
   175.4286 30.9831 7 مدرسة االنتصار
   195.0000 14.6628 5 مدرسة اجلمعة املركزية
   202.4286 35.0706 7 مدرسة جابر بن حًيان
   160.8750 18.0193 8 مدرسة امعيتيقة
   183.5455 28.7484 11 مدرسة الزهراء

   185.4000 44.1014 10 مدرسة سكينة بنت احلسني

 اختبار
 ليفني

لكل 
الُبعد  عد تقييم املعلم ملهنتهبُ  املقياس

 االجتماعي
بُعد البيئة 
 املدرسية

بُعد احلوافز 
 والرواتب

بُعد االشراف 
 بُعد املعلم واإلدارة الرتبوي

0.06 0.483 0.153 0.069 0.62 0.071 0.829 

 اختبار شفيه: 
 بُعدالة إحصائياً على ق دتبني أن هناا فرو  (،7من خال  نتائج االختبار املتحصل عليها يف جدو  رقم )

متغري  لينت حسبز الفرع الغريب مبدينة بلدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي  الرواتبو  احلوافز بُعدو  واإلدارةاملعلم 
 بينة يفمقارنة كما هي بار املئج اختونتا لشفيه،وملعرفة لصاحل أي مدرسة   إجراء اختبار املقارنة  املدرسة،اسم 

 ت ما يلي:بين (،8اجلدو  رقم )

 المعلم لبعدبالنسبة  أواًل:
 جابر ومدرسة املركزية، ةاجلمع ومدرسة الغويالت، مدرسةم   االنتصارأن صاحل الفروق  يل إىل مدرسة  .1

 .حيان بن
 اجلمعة ومدرسة صار،االنت ومدرسة الغويالت، مدرسةأن صاحل الفروق  يل إىل مدرسة امعيتيقة م   .2

 .سكينة ومدرسة الزهراء، ومدرسة ان،حي بن جابر ومدرسة املركزية،
 بن جابر ومدرسة املركزية، اجلمعة ومدرسة الغويالت، مدرسةم   الزهراء مدرسةأن صاحل الفروق  يل إىل  .3

 .حيان
 بن جابر ومدرسة ملركزية،ا اجلمعة ومدرسة الغويالت، مدرسةم   سكينة مدرسةأن صاحل الفروق  يل إىل  .4

 .حيان
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 والرواتب الحوافز عدلببالنسبة  ثانياً:
 ومدرسة املركزية، اجلمعة مدرسةو  االنتصار، م  مدرسةالغويالت تبني أن صاحل الفروق  يل إىل مدرسة         
  سكينة. ومدرسة الزهراء، ومدرسة امعيتيقة،ومدرسة  حيان، بن جابر

 نتائج اختبار شيفيه (:8جدول )
 الداللة متوسط الفروق املدرسة البعد

 
 
 
 
 
 
 عدبُ 

 املعلم
 واإلدارة

 
 مدرسة االنتصار

 "0.01دالة عند مستوى " -12.41071-* الغويالت
 "0.01دالة عند مستوى " -8.88571-* اجلمعة املركزية
 "0.01دالة عند مستوى " -9.14286-* جابر بن حيان

 
 

 مدرسة امعيتيقة

 "0.01دالة عند مستوى " -22.12500-* الغويالت
 "0.01دالة عند مستوى " -9.71429-* االنتصار
 "0.01دالة عند مستوى " -18.60000-* اجلمعة املركزية
 "0.01دالة عند مستوى " -18.85714-* جابر بن حيان
 "0.01دالة عند مستوى " -10.27273-* الزهراء

 "0.01دالة عند مستوى " -10.70000-* سكينة بنت احلسني

 
 الزهراء

 "0.01دالة عند مستوى " -11.85227-* الغويالت
 "0.01دالة عند مستوى " -8.32727-* اجلمعة املركزية
 "0.01دالة عند مستوى " -8.58442-* جابر بن حيان

 
 سكينة بنت احلسني

 "0.01دالة عند مستوى " -11.42500* الغويالت
 "0.01دالة عند مستوى " -7.90000-* اجلمعة املركزية

 "0.01دالة عند مستوى " -8.15714-* حيان جابر بن

 
 بُعد
 احلوافز
 والرواتب

 
 

 الغويالت

 "0.05دالة عند مستوى " -9.94643-* االنتصار
 "0.01دالة عند مستوى " -12.77500-* اجلمعة املركزية
 "0.01دالة عند مستوى " -15.80357-* جابر بن حيان
 "0.05" دالة عند مستوى -9.25000-* امعيتيقة
 "0.01دالة عند مستوى " -12.28409-* الزهراء

 "0.01دالة عند مستوى " -10.77500-* سكينة بنت احلسني
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 -يلي: من نتائج البحث ما 
ملهنته  املعلم تقييم بعدو ملهنته  علمامل تقييم بُعدو  ،الرتبوي اإلشراف بُعدو  واإلدارة، املعلم بُعدأن مستوى ( 1

 . عطائهبعمله و  رضا املعلم عن وظيفته مرتبط باستمرارهوهذا يشري إىل أن  ،سطةمتو جاء بدرجة 
ة يب مبدينليم الثانوي بالفرع الغر لدى معلمي مرحلة التع واإلدارة املعلم بعد( توجد فروق دالة إحصائيًا على 2

-والرواتب فزاحلوا بُعد-ويالرتب اإلشراف بُعد املقياس:أما بقية أبعاد  الذكور،زلينت حسب متغري اجلنس لصاحل 
 .ملهنته علمامل تقييم بُعد-االجتماعي الُبعد-املدرسية البيئة بُعد

الفرع الغريب بلثانوي اتعليم معلمي مرحلة ال الوظيفي لدى( ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا 3
 (.سنوات اخلربة التخصص، العلمي،املؤهل  اجلنس،)متغريات مبدينة زلينت حسب 

 التوصيات: 
لرتقية وصدور قرار ا يف حينه تمثل يف نزو  املرتبللمعلمنيي ألنه تذاء للجسد وهو امل )املرتب(الدعم املادي  -

الطالب  جه اجتاهو حسن أيف وقتهي ألن إشباع تل  احلاجة وتريها تساعد املعلمني للقيام بدورهم على 
 واملدرسة وا تم . 

دات وتقدمي الشها التكرمي ألنه تذاء الرو  وهو املتمثل يف )احلوافز( للمعلمنييالدعم املعنوي أو النفسي  -
لرضا لذي يشعرهم باااألمر  ،لطيبواالتحفيزية للجهود املتميزة يف العملي ألنه سيعود عليهم باأل ر اإلاايب 

  التعليمي.الوظيفي وكذل  تطوير فعالية أدائهم 

لطرفني اتعامل ما بني وحسن ال لعالقة بني اإلدارة املدرسية واملعلمنيا يق لزيادة الرضا الوظيفي للمعلمني تو  -
 ا.  رخذهوكذل  االحرتام املتباد  وكالً يعرف واجباته ومهامه ويؤديها وله حقوقه وي

 ضل. مني لألفتابعة املشرفني الرتبويني للعملية التعليمية لغرر حتسينها وتطوير أداء املعلم -

 تعلمية. ليمية الوتوظيفها للبيئة التع ة املدرسية الطبيعية واملادية وتسخريهااالهتمام بالبيئ -

 المقترحات:
املعلربربربم ج  جربربربراء حبربربربوث مما لربربربة أو مربربرب  متغربربربريات أخربربربرىي وذلربربرب  للتعربربربرف علربربربى العوامربربربل واألسربربربباب الربربربيت ال تشربربربإ -

 . خفيف من حدنياوالت تهايف مزاولة مهنة التعليم أو التدريسي وذل  إلااد احللو  ما ومعاجل االستمرار
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عرر قضايا ومشاكل املعلمني يف وسائل اإلعالم املتنوعةي وذل  إلبداء الرأي ومساع وجهات  -
  األو .الننر من كافة فئات ا تم ي ألن التعليم أساس بناء ا تم  وعماده 

  . ملشاركة يف الندوات واملؤمترات اخلاصة بالعملية التعليمية يف خمتلف جوانبهاا -

  :المراجع

ومية اجلامعات احلك الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس يف (،2012)الطاهر أمحد حممد علي  (1
جامعة السودان  والثقافة،م جملة العلو  ،2011 (20) 12جملد  منشورة(، )دراسة ميدانية،دراسة  السودانية:
 والتكنولوجيا.للعلوم 

يني  الرتبو ننيمي لدى املشرفنيالرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام الت ،(2008)( إيناس فؤاد نواوي فلمبان 2 
 جامعة أم شورة(،من تري اجستريمرسالة )املكرمة، واملشرفات الرتبويات بادارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة 

 اململكة العربية السعودية.  القرى،

ة بني داء املعلم دراسة مقارنأوظيفي وأ ره على الرضا ال (،2017)( امليلود بن موفق وعبد الكرمي بن صايف 3
معة جا منشورة(،ري اجستري تمالة )رس اجللفة،املعلم يف املدرسة العمومية واملعلم يف املدرسة اخلاصة بوالية 

 اجلزائر.  اجللفة،زيان عاشور 

دى عينة من ة الذات لالرضا الوظيفي وعالقته بفاعلي (،2014( خالد بن زيدان بن سليمان الزيدان )4
ة اململك ى،ر القأم  جامعة ورة(،منش)رسالة ماجستري تري  حائل،معلمي الرتبية اخلاصة مبراحل التعليم مبنطقة 

 العربية السعودية. 

تعليم بية والالرت  لرتبوية،اأاية الرضا الوظيفي للمعلمني يف العملية  (،2012.4.19( سوسن شاكر جميد )5
 org . ahewar.  M .www العلمي،والبحث 

الرضا الوظيفي لدى  (،2006) ( حممد سليم الزيون وسليم عودة الزيون وحممد صايل الزيود وتيسري اخلوالدة6
 معلمي املرحلة الثانوية يف األردن وعالقة ذل  باالستمرار باملهنة. 

ر مدراء ننهما من وجهة درجة التحفيز والرضا الوظيفي والعالقة بين (،2015)معاين ( ناجح راضي علي 7
 النجا ،جامعة  ،منشورة(  تري)رسالة ماجستري الغربية،املدارس احلكومية الثانوية يف حمافنات مشا  الضفة 

 فلسطني.  

 

 



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 
311 

Job satisfaction among secondary school teachers in 
the western region of Zliten city and its relationship to 

continuing the profession 
A. Salma Anser Dihoum* 

  

Abstract 
The aim of this research is to find out the relationship between job 
satisfaction and continuity of profession among secondary school 
teachers in the western region of Zliten, as well as to reveal statistically 
significant differences in the level of job satisfaction among secondary 
school teachers in the western region of Zliten due to the variables 
(gender, scientific qualification, specialization, years of experience, 
school name), and to achieve its goals use the descriptive curriculum, 
and its results include the following points:  

1. The level of teacher and management dimension, educational 
supervision, and the teacher's assessment of his profession and the 
teacher's assessment of his profession dimension came to an average 
degree, and this indicates that the teacher's satisfaction with his job is 
linked to his continuity of work and giving.  

2. There are statistically significant differences about the teacher and 
management of the teachers of the secondary school in the western 
region of the city of Zliten according to the gender variable in favor 
of males, while the rest of the dimensions of the measure: the 
dimension of educational supervision - the dimension of incentives 
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and salaries - the dimension of the school environment - the 
social dimension - the dimension of the teacher's assessment for his 
career, it turns out there's no statistical significant differences 
according to the gender variable. 

3. There are no statistically significant differences in the level of job 
satisfaction among secondary school teachers in the Western Region 
of Zliten city according to variables (gender, qualification, 
specialization, years of experience). 

Keywords: Job satisfaction, Career Continuity, Western Region, 
Zliten. 

 

 
 


