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Abstract: The current research aims at identifying the level of job satisfaction and professional motivation in teachers, as
well as the examination of the role of their gender as a moderator variable in that relationship using a multi- group
structural equation modeling (SEM). The sample consisted of (221) teachers from Minia Governorate, Egypt. For data
collection, the researcher prepared two scales; the job satisfaction scale and the professional motivation scale and applied
them on the study sample after obtaining the approval of local ethical committee. Results revealed that all job satisfaction
dimensions and the overall degree of job satisfaction were within a moderate possession degree. Furthermore, the study
results demonstrated that the moderating role of the gender male- female did not differ in the relationship between job
satisfaction and professional motivation of teachers. In the light of the research results, a set of recommendations and
proposals presented aimed at increasing the level of job satisfaction and improving the professional motivation of teachers.
Keywords: job satisfaction, professional motivation, teachers- structural equation modeling.

نوع الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين
باستخدام نمذجة املعادلة البنائية متعددة املجموعات
رضا ربيع عبد الحليم
كلية التربية || جامعة املنيا || مصر
كلية التربية || جامعة األمير سطام بن عبد العزيز || اململكة العربية السعودية
 واختبار دور نوع الجنس كمتغير، والدافعية املهنية للمعلمين، هدف البحث إلى ال َتعرف على ُمستوى كل من الرضا الوظيفي:امللخص
 وتكونت العينة من.مؤثر (معدل) في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية باستخدام نمذجة املعادلة البنائية متعددة املجموعات
ُ
ً )221( مئتين واحد وعشرين
 والدافعية املهنية من إعداد، وقد ط ِّبق عليهم مقياسا الرضا الوظيفي،معلما ومعلمة من معلمي مدينة املنيا
 كما، وأسفرت النتائج عن أن جميع أبعاد الرضا الوظيفي والدرجة الكلية للرضا الوظيفي جاءت ضمن درجة امتالك متوسطة،الباحثة
ً أن الدرجة الكلية للدافعية املهنية جاءت
 وأكدت النتائج أنه ال تختلف العالقة بين الرضا الوظيفي،أيضا ضمن درجة امتالك متوسطة
 وفي ضوء نتائج البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات واملقترحات الهادفة،) إناث-والدافعية املهنية باختالف نوع الجنس (ذكور
.لزيادة مستوى الرضا الوظيفي وتحسين الدافعية املهنية للمعلمين
. نمذجة املعادلة البنائية- املعلمين- الرضا الوظيفي – الدافعية املهنية:الكلمات املفتاحية
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مقدمة البحث:
لقد أصبح النظر للمعلم في اآلونة األخيرة على أنه مركز مشكالت العملية التعليمية ومصدر حلولها في الوقت
ً
ً
أساسيا من محاور العملية التعليمية ،وهو الذي يقع على عاتقه مهمة إعداد بناة
محورا
نفسه؛ وذلك ألن املعلم ُيعد
املستقبل أال وهم الطالب الذين سيكون منهم الطبيب واملعلم واملهندس وعالم الفيزياء وعالم الكيمياء..الخ ،ولكي
ً
ً
مصدرا لها البد من األخذ في االعتبار مدى رضا الوظيفي؛
يكون املعلم مشاركا في مواجهة وحل املشكالت التربوية ال
ً
ً
حاسما في تحقيق األهداف التربوية ونجاح العملية التعليمية برمتها؛ فاملعلم الراض ي عن عمله
حيث ُيعد عامال
ينعكس رضا هذا على دافعيته املهنية ،واملعلم ذو الدافعية املرتفعة للعمل يكثف جهود إلنجاح العملية التعليمية
ً
ممتعا؛ حيث أنه يبدع في استخدامه الستراتيجيات وطرق التدريس،
وإدخال املتعة والسرور على طالبه ويجعل التعلم
وأوجه النشاط املختلفة ،ولديه القدرة على احتواء طالبه واملشاركة في حل مشاكلهم؛ مما ينعكس باإليجاب عليهم
وعلى العملية التعليمية برمتها.
ومما ال شك فيه أن أثمن أصول كل مجتمع أو منظمة مواردها البشرية؛ رأس املال البشري لتوليد تأثير
ملموس على التنمية االجتماعية واالقتصادية واالستثمار في التعليم والتدريب ،وهذا يعني أن املعلمين يحتلون ً
دورا
ً
مركزيا في املجال االجتماعي واالقتصادي وتنمية مجتمعاتهم ،وعلى الرغم من هذا الدور نجد أن تحفيز املعلمين
وإرضاءهم في صناعة التعليم محدود (.(Seniwoliba, 2013
واملعلمون هم أهم جانب من جوانب العملية التعليمية؛ مما لهم من دور في نمو الطالب والتطوير لكافة
جوانب هذ العملية ،والرضا الوظيفي يشكل أحد األسباب والدوافع لألداء املتميز للمعلم ،كما أنه أساس التوافق
النفس ي واالجتماعي للمعلم ومؤشر لنجاحه في مختلف جوانب حياته وأدائه ملهام مهنية (الثبيتي ،العنزي .)2014 ،وهو
رد فعل إيجابي وعاطفي تجا الوظيفة في مكان العمل .وهو مجرد نزعة نفسية للموظفين تجا عملهم Worrell, et al.,
) ،)2006وهو مجموع املشاعر واالتجاهات اإليجابية التي يبديها املعلم نحو املدرسة (شيتات.)2018 ،
ُ
كما تعد الحوافز من العوامل املهمة واملؤثرة في سلوك األفراد بصفة عامة واملعلمين بصفة خاصة؛ حيث
يمكن من خاللها تحسين بل وخلق الرغبة لديهم في األداء الجيد بل املتميز ،وهنا يأتي دور املؤسسات التربوية
والتعليمية في شحذ الدافعية لدى املعلمين عن طريق وضع النظم الفعالة والعادلة للحوافز إلثارة دافعيتهم املهنية،
مما يحقق لهم الشعور بالرضا عن مهنة التدريس.
مشكلة البحث:
أثناء تدريب املعلمين على بعض الدورات املقررة عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم لوحظ أن غالبية
هؤالء املعلمين لديهم عدم رضا وسخط كبير على مهنة التدريس ،ولوحظ انخفاض مستوى الدافعية لديهم ،وعدم
رغبتهم في بذل أي جهد لتنمية أنفسهم وتطويرها بحجة أنهم غير راضين عن مهنة التدريس .كما لوحظ أنه ثمة فرق
في ذلك بين املعلمين الذكور واملعلمين اإلناث ،لذلك جاءت فكرة البحث الحالي وهي محاولة ملعرفة أثر الجنس كمتغير
ً
ونظرا ألهمية الرضا الوظيفي في تحقيق
معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية لدى املعلمين.
التوافق املنهي والنفس ي وتأثير ذلك على الدافعية املهنية .لذلك كان من األهمية بحث مستوى الرضا الوظيفي
والدافعية املهنية لدى املعلمين وتحديد ذلك .حتى يتسنى للمسؤولين بالتربية والتعليم تقديم ما يدعم ويرض ي ويحفز
تلك الفئة التي تمسك بيدها زمام أمور أوالدنا الطالب الذين هم دعائم أمتنا دعائم املستقبل .وبهذا الصدد قد أشار
كل من) Toropova, et al ( 2020إلى أن مستوى مهنة التدريس يتراجع في بيئة العمل غير املرضية.
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كما تبين من خالل استقراء التراث النفس ي في حدود ما اطلعت عليه الباحثة ندرة الدراسات العربية
واألجنبية التي تناولت العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين باستخدام متغير الجنس كمعدل
للعالقة بينهما؛ فمن خالل البحث لم تعثر الباحثة إال على دراسة ) ،(Gewasari, 2016ودراسة )سليمون وآخرون،
 .)2017قد حاوال دراسة العالقة بين الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز.
كما أن كل الفروض الخاصة بالجنس املتعلقة بمتغيري الرضا الوظيفي والدافعية املهنية كانت قاصرة على
ً
معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في كل متغير منهما على حد ؛ حيث إنه بالنسبة ملتغير الرضا الوظيفي نجد مثال
دراسة أحمد ( )2016بحثت الفروق بين الذكور واإلناث وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث.
وبالنسبة ملتغير الدافعية املهنية ،فنجد دراسة أبو عيشة ( )2019التي كان من أهم ما كشفت عنه من نتائج عدم
وجود فروق بين الذكور واإلناث في الدافعية املهنية للمعلمين عينة الدراسة .كما نجد أن الدراسات التي تناولت
البحث في الفروق بين الجنسين بالنسبة ملتغيرات الدراسة كانت ً
أيضا كانت متباينة في نتائجها.
أسئلة الدراسة:
من خالل ما سبق تتحدد مشكلة البحث في السؤالين اآلتيين:
 -1ما مستوى الرضا الوظيفي والدافعية املهنية لدى املعلمين عينة البحث؟
 -2هل تختلف العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين باختالف نوع الجنس (ذكور -إناث)
كمتغير معدل؟
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
 الكشف عن مستوى كل من الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين. الكشف عن داللة اختالف العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين باختالف نوع الجنس (ذكور-إناث) كمتغير معدل.
أهمية البحث:
تنقسم أهمية البحث إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية.
ا
أول -األهمية النظرية:
تنبع أهمية البحث النظرية من خالل النقاط التالية:
 -1تنبع أهمية البحث الحالي من أهمية املتغيرات التي تتصدى لدراستها ،متغير الرضا الوظيفي لدى املعلمين،
ً
كذلك الدافعية املهنية التي تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم إلفادة طالبهم؛ مما قد ينعكس بدور
أيضا على
دافعية هؤالء الطالب.
ُ
 -2تنبع أهمية البحث من أهمية الفئة التي يهتم بدراستها وهو معلم اليوم والغد واملستقبل والذي يعد املحرك
ً
ً
أساسيا من محاورها.
ومحورا
للعملية التعليمية
 -3تكتسب هذ الدراسة أهميتها من كونها من أوائل الدراسات التي تناولت الدور الذي يلعبه متغير نوع الجنس
كمتغير معدل للعالقة بين دافعية اإلنجاز والرضا الوظيفي.
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ا
ثانيا -األهمية التطبيقية:
 -1االستفادة من نتائج البحث الحالي في الوقوف على مستوى الدافعية املهنية والرضا املنهي لدى املعلمين ،ومن ثم
محاولة شحذهما.
 -2لعل إعداد مقياس للرضا الوظيفي ،ومقياس للدافعية املهنية لدى املعلمين .قد يفيد باحثين آخرين في دراسات
أخرى.
 -3من خالل ما سوف يسفر عنه البحث من نتائج سوف يتم تقديم توصيات للقائمين على البحث في املجال
التربوي باالستفادة من هذ النتائج في توجيه القادة التربويين لتوفير مسببات وعوامل الرضا الوظيفي للمعلمين
بما ينعكس على دافعيتهم املهنية ومن ثم ينعكس باإليجاب على الطالب.
مصطلحات البحث:
الرضا الوظيفي Job Satisfaction:
ُ
تعرفه الباحثة بأنه حالة ذاتية من القناعة والقبول والشعور باالرتياح ،تنشأ من خالل تفاعل الفرد مع بيئة
العمل وعن إشباع تلك البيئة لحاجاته ورغباته وطموحاته ،ويؤدي هذا الشعور باالرتياح إلى الثقة في منظومة
التعليم ومن ثم الوالء واالنتماء لها والشعور باإليجابية وزيادة الفاعلية في األداء لتحقيق أهداف هذ املنظومة
ُ
وغاياتها .ويعبر عنه إجر ً
ائيا بالدرجة التي يحصل عليها املستجيب في مقياس الرضا الوظيفي بأبعاد األربعة املعد من
قبل الباحثة.
الدافعية املهنية :Professional Motivation
ُ
تعرفها الباحثة بأنها الطاقة التي تدفع املعلم لبذل الجهد ،محاولة التميز في األداء ،واملثابرة في التغلب على
الصعاب للوصول بالطالب إلى أفضل مستوى ممكن من املهارات والقدرات .ويعبر عنها إجر ً
ائيا بالدرجة التي يحصل
ُ
عليها املستجيب في مقياس الدافعية املهنية بأبعاد التسعة املعد من قبل الباحثة.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ا
أول -اإلطار النظري.
الرضا الوظيفي:
تنبع أهمية الرضا الوظيفي من كونه ً
قادرا على التحكم والسيطرة على مقدار اإلنتاج والعمل للفرد في حالة
زيادته أو انخفاضه ،كما أن الرضا الوظيفي يمكن من أن يزيد من دوافع األفراد نحو عملهم ،مما يساعد على تصميم
بيئة عمل تسهم في االستغالل األمثل لقدرات العاملين والتغلب على مشاعر االستياء والتذمر لديهم ،ويساهم الرضا
الوظيفي في الحفاظ على جدية ومثابرة العامل وسالمة صحته النفسية والجسمية مما ينعكس على توافقه النفس ي
ومن ثم املنهي (تسعديت.)2012 ،كما أشارت دراسة ) )Caprara, et al 2006إلى أنه يمكن توقع الرضا الوظيفي من
خالل الكفاءة الذاتية للمعلمين ،وبالتالي فإن أثر ينعكس على الطالب.
ويتمثل الرضا الوظيفي في الشعور بالسعادة واالنتماء واالرتياح إلشباع الحاجات اإلنسانية وتطبيق األنظمة
اإلدارية بعدالة واالندماج مع العمل ومحتوى بيئة العمل مع الثقة والوالء واالنتماء للعمل )املنصور .)2016 ،وعرفه
حويحي) )2008بأنه عبارة عن إشباع لحاجات الفرد الفردية املعنوية واملادية من خالل العمل ،كما أنه االتجا
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اإليجابي للفرد نحو عمله ،وهو انعكاس ملدى اإلشباع الذي يستمد الفرد من عمله ،ولذلك فهو مرتبط بالحالة
النفسية التي يكون عليها الفرد والئه وانتمائه للمنظمة التي يعمل بها.كما أوضح زايد ) )2008أن الرضا الوظيفي هو
اإلشباع املعنوي والنفس ي واملادي الذي تحققه مهنة التعليم.
نستطيع مما سبق عرضه تحديد أهمية الرضا الوظيفي للمعلم:
نجد أن الرضا الوظيفي للمعلم يزيد من:
 الرغبة في التطوير املستمر للعملية التعليمية والتدريسية وتقديم كل ما هو جديد في مجال تخصصه. القدرة على التكيف مع بيئة العمل (املدرسة) بما فيها من طالب ومعلمين وإداريين ورؤساء في العمل. الرغبة املستمرة في اكتساب الخبرات والترقي الوظيفي واملنهي. الدافعية للعمل واألداء الجيد بل املتميز للعمل. الرغبة في املشاركة في األعمال املدرسية التطوعية. الرغبة في املشاركة في األنشطة الطالبية. الشعور بجودة الحياة العامة والصحية والنفسية واملهنية واالجتماعية.يؤكد شيتات) )2018أن الرضا الوظيفي للمعلم واملعلمة من أهم عوامل نجاح املؤسسة التربوية ،بل أنه
ُيعد من أبرز وأهم مؤشرات نجاح العملية التربوية في مجملها.
ولقد تباينت الدراسات واألبحاث في تناول متغير الرضا الوظيفي ،فهناك من الدراسات من درسه كمتغير
مستقل يؤثر في غير من ملتغيرات مثل :دراسة الريح ) )2018التي حاولت التعرف على الرضا الوظيفي لدى معلمي
مرحلة التعليم األساس ي وأثر في تحسين األداء املنهي في مدارس الجودة على عينة قوامها ثالثون(ً )30
معلما ومعلمة
وكشفت النتائج عن أن مستوى الرضا الوظيفي مرتفع ،كما توصلت لوجود عالقة ارتباطية بين الرضا الوظيفي
واألداء املنهي ،كما نجد من درسه كمتغير تابع يتأثر بغير من املتغيرات كنظام الحوافز ونمط القيادة والترقي في
الوظيفة .فنجد دراسة زايد ) )2008هدفت للكشف عن مستوى الرضا الوظيفي ملعلمي ومعلمات التربية الرياضية
العاملين باملدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان؛ حيث هدفت إلى التعرف على أثر متغيرات الجنس
واملؤهل وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية على مستوى الرضا الوظيفي على عينة قوامها مئة واحد وثالثون ()131
ً
معلما ومعلمة .وتوصلت إلى أن  36باملائة من أفراد العينة لديهم مستويات جيدة من الرضا الوظيفي ،كما كشفت
النتائج أن ذوي الخبرة األعلى يظهرون مستوى أعلى من الرضا الوظيفي من ذوى مستوى الخبرة األقل.
الدافعية املهنية للمعلم:
دافعية املعلم هي التي تحفز بدورها دافعية الطالب للتميز العلمي ،فإذا انخفضت دافعية املعلم أثر ذلك
بالسلب على دافعية املتعلم؛ فاملعلم هو املثل األعلى والقدوة واملحفز للطالب في التحصيل واإلنجاز ،لذلك وجب
االهتمام باملعلم ومحاولة زيادة دافعيته وذلك بإزالة املسببات التي تؤدي لتدني الدافعية حتى ال يتأثر الطالب ً
سلبا
مما قد يؤثر على املجتمع برمته )أبو عيشة.)2019 ،
كما أوضح حسين ) )2016أن الدافعية املهنية للمعلم من العناصر املؤثرة في األداء املنهي للمعلم؛ فكلما
ارتفعت دافعيته املهنية استطاع التدريس بكفاءة كلما انعكس ذلك باإليجاب على طالبه بصفة خاصة وعلى التعلم
املدرس ي بصفة عامة.
ً
ينظر إلى الدافع بشكل عام على أنه تلك الطاقة أو الدافع الذي يدفع األفراد إلى فعل ش يء ما إال أنه نظرا
لتعقد هذا املفهوم ،قد نجد أنه ال يوجد إجماع على تعريف واحد لفهم الدافعية ولذلك ،كان الباحثون انتقائيين في
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تناولهم لهذا املفهوم إلى حد ما من خالل تطبيق مجموعة معينة من نظريات الدافعية )(Williams& Burden, 1997
؛ حيث ميز بين جانبين من جوانب الدافعية :الشروع بالدافعية (بدء الدافعية) والذي يهتم بأسباب القيام بفعل ما،
واتخاذ القرار لفعل ش يء ما والحفاظ على تلك الدافعية التي تشير إلى الجهد املبذول لالستمرار واستدامة فعل ش يء
ما.
وحدد(ُ Dörnyei &Ushioda (2011بعدين لتعريف الدافعية يتفق عليهم معظم الباحثين :اتجا وحجم
ُ
السلوك البشري .و ً
فقا لذلك ،تحدد الدافعية السبب الذي يجعل األفراد يقررون القيام بش يء ما ،ومدى استعداد
األفراد للحفاظ على النشاط ،ومدى صعوبة متابعتهم لهذا النشاط.
وأوضح خليفة ،عبد هللا )2018( ،أن مفهوم الدافعية يحتوى على شقين أساسيين هما:
 الشق األول :هو النشاط العام أو الطاقة العامة. الشق الثاني :هو استقطاب هذا النشاط العام في اتجا بعينه بحيث يتم توظيفه لخدمة هدف بعينه بعدأن كان ً
عاما وغير محدد.
وقد أشار ماكيالند إلى أن الدافعية عبارة عن تكوين فرض ي يعني شعور الفرد املرتبط باألداء التقييمي؛
حيث ينافس الفرد ليصل إلى ما يريد .وهذا الشعور يعكس مكونين أساسين هما :الرغبة في النجاح والخوف من
الفشل خالل سعي الفرد لبذل أقص ى جهد وكفاحه من أجل النجاح والوصول لألفضل وتفوقه على اآلخرين
)سمارة ،سمارة ،السالمات.)2012 ،
أما بشأن دافعية املعلم ،فقد عرفها ( Sinclair)2008بأنها ذلك العامل الذي يحدد ما يجذب األفراد إلي
التدريس ،ومدة بقائهم في مقررات تعليم املعلمين األولى ،ومن ثم في مهنة التدريس ،ومدي انخراطهم في مقرراتهم
كم الجهد املبذول من قبل املعلم وفي مثابرته واستمرار
ومهنة التدريس .هي الرغبة في األداء الجيد والتي تنعكس في ِّ
في تـأدية أدوار وفي تقديمه ألفضل ما يمتلك من مهارات وقدرات (أحمدي.)2017 ،وفي هذا الصدد ،سلط كل
من( Dörnyei &Ushioda (2011الضوء على بعدين لدافعية املعلم بناء على مفاهيمهم حول الدافع ،وهما الدافعية
للتدريس والدافعية للبقاء في املهنة .وتوصلت مراجعة األدبيات التي قام بها الباحثان إلى استنتاج مكون من أربعة
جوانب مميزة لدافعية املعلم :الدافعية الداخلية البارزة وثيقة الصلة باالهتمام املتأصل في التدريس ،التأثيرات
السياقية االجتماعية املتعلقة بتأثير الظروف والقيود الخارجية ،البعد الزمني مع التركيز على االلتزام مدي الحياة،
والعوامل املثبطة للهمم الناجمة عن التأثيرات السلبية.
العوامل املؤثرة في الدافعية املهنية للمعلم:
 -1الدافعية الذاتية :التي تؤثر في اختيار الفرد واتخاذ للقرار.
 -2الحالة املزاجية :حيث تتباين قدرة األفراد على تحمل معوقات العمل؛ حيث إن املعوقات املتزايدة قد تؤدي
لنتائج سلبية .كما أن هناك معوقات تكون أحداث مفاجئة وفيها تكون فرص الفرد على االختيار ضعيفة كما أنها
ً
تكون غير واضحة ونتائجها غير مؤكدة على الرغم من أن تأثيراتها طويلة األجل ،وكلما كان الحدث مؤملا زاد تركيز
الفرد عليه وهنا يكون ً
معيقا للعمل.
ً
نفسيا عندما ال يكون هناك توافق بين طبيعة العمل الذي يقوم به الفرد
 -3املتغيرات النفسية :يحترق الفرد
وطبيعته ،وكلما زاد هذا االختالف زاد االحتراق النفس ي الذي يواجهه الفرد في عمله.
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ً
 -4مستوى التفاؤل والتشاؤم :األفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من التفاؤل يكونون أكثر تخطيطا وتكون
دافعيتهم املهنية مرتفعة ،ويكونون حاسمين فيما يتعلق بأهدافهم املهنية .أما مرتفعو التشاؤم تكون دافعيتهم
ً
حسما فيما يتعلق بأهدافهم املهنية.
املهنية منخفضة وأقل
 -5دافعية األفراد تتأثر بخبراتهم املدرسية التي يمرون بها مع املعلمين واألقران؛ حيث تؤثر في املهارات املهنية للفرد
وفي اختياراته املهنية فيما بعد.
 -6التنشئة الجتماعية :حيث إن مستوى دافعية الفرد املهنية يتأثر بالزيادة والنقصان حسب ما يجد الفرد من
احترام في األسرة وإعطاء للثقة في قدراته ومهاراته اهتماماته من عدمه؛ والذي يؤثر فيما بعد على توافقه
ً
املنهي(.نقال عن محمد ،حجازي.)2017 ،
ويوضح (حسين )2016 ،تنوع مصادر ضغوط العمل التي يواجهها املعلم في مجال التدريس والتي بدورها تؤثر
على الدافعية املهنية لديه منها:
 ضعف الكفاءة املهنية للمعلم. الدخل غير الكاف ملواجهة متطلبات الحياة. عدم الشعور باألمن الوظيفي وعدم وضوح فرص الترقي. سوء عالقات املعلم مع الرؤساء والزمالء في العمل. صراع وغموض الدور املنهي للمعلم.وألهمية الدافعية املهنية للمعلم في املجال التربوي نجد أن هناك دراسات اهتمت ببحثها مثل :دراسة
(الفضلي )2013 ،التي هدفت لتحديد مستوى الدافعية املهنية لدى معلمات رياض األطفال في ضوء بعض املتغيرات
الذاتية على عينة قوامها خمسمائة وثالث وستون ( )563معلمة ،وتوصلت النتائج إلى ارتفاع مستوى الدافعية لدى
عينة الدراسة ،كما أشارت إلى ارتفاع مستوى املعلمات األكثر خبرة .وارتفاع مستوى املعلمات األكثر مشاركة
بالدورات.
وحاولت دراسة حسين ( )2016بحث مستوى الدافعية املهنية لدى معلمي الرياضيات على عينة قوامها
ً
مائتان وثالثة عشر (ً )213
ً
ومعلما من تسع دول (سلطنة عمان –مصر -العراق -السعودية -لبنان -
طالبا ومشرفا
فلسطين -املغرب -البحرين -االمارات) ومن أهم ما كشفت عنه النتائج أن مستوى الدافعية املهنية جاء ما بين
متوسط إلى مرتفع لدى عينة البحث ،كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق في الدافعية املهنية تعزى للجنس أو
املؤهل الدراس ي أو املرحلة التعليمية التي يتم التدريس بها أو الدولة.
وهدفت دراسة أبو عيشة( )2019للكشف عن درجة الدافعية لدى املعلمين العاملين في وزارة التربية
والتعليم على عينة قوامها أربعمائة وسبع (ً )407
معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن درجة الدافعية لدى املعلمين
متوسطة ،مع عدم وجود فروق في الدافعية للمعلمين تعزى للجنس أو الخبرة
أو املؤهل الدراس ي.
وبحثت دراسة الطلحي )2018( ،العالقة بين املناخ املدرس ي ودافعية اإلنجاز لدى املعلمين في املدارس التابعة
ملكتب التعليم على عينة قوامها مائة وأربعة وثالثون (ً )134
معلما من معلمي مدارس التعليم العام التابعة ملكتب
التعليم ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير دافعية اإلنجاز
تعزى ملتغير التخصص أو املؤهل الدراس ي أو سنوات الخبرة ،كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين
درجات افراد العينة في دافعية اإلنجاز واملناخ املدرس ي.
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واهتمت دراسة سمارة ) )2012بالكشف عن درجة تقدير معلمي املرحلة األساسية الدنيا لذواتهم وعالقتها
بدافعية اإلنجاز على عينة قوامها ثمانية وثالثون (ً )38
معلما ومعلمة .وأظهرت النتائج أن تقدير املعلمين لذواتهم كان
ً
ً
مرتفعا.
مرتفعا ،كما أوضحت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي املرحلة األساسية كان
كما هدفت دراسة القطيش ،الشرفات) )2017للتعرف على مستوى دافعية اإلنجاز ملعلمي الصفوف األولى
ً
معلما ومعلمة .وقد أشارت
في مدارس البادية الشمالية الشرقية على عينة قوامها مائة وثمانية وسبعون ()178
ً
النتائج إلى أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة كان متوسطا.
عالقة الرضا الوظيفي بالدافعية املهنية للمعلم:
ً
نظرا ألن التحديات النفسية التي يواجهها املوظف وبخاصة املعلم تؤثر على أدائه واستقرار الوظيفي حيث
إنه ال يمكن الفصل بين االنفعاالت النفسية وانعكاساتها اإليجابية أو السلبية على أداء الفرد لعمله ،ومن أهم
العوامل النفسية التي اهتمت الدراسات ببحثها هي الرضا الوظيفي ملا له من عالقة وأثر كبير في تحسين أداء الفرد
واإلنجاز وتعتبر العوامل النفسية من الركائز األساسية التي يعتمد الفرد عليها في متابعته إلنجازاته واجباته الوظيفية
بقدر رضا عن تحقيق أهدافه فيها حيث إن الرضا الوظيفي هو شعور الفرد الداخلي الذي يعطيه الدافعية لإلنجاز
والعمل)أبوشهاب ،جبران.)361 ،2020 ،
أشارت تسعديت( )2012إلى أن الرضا املنهي يمكن أن يتحكم في سلوك املوظف وبالتالي إنتاجه؛ حيث أدلت
الدراسات التي بحثت مشكلة الرضا الوظيفي في مجال التعليم أن إنتاج املوظف يتأثر بمعنوياته أي رضا املنهي
بمقدار قد يصل إلى أكثر من الضعف عما لو كانت معنوياته منخفضة.
على الرغم من أهمية الرضا الوظيفي في تحقيق التوافق النفس ي واملنهي ودور الفعال في نجاح أو فشل
العملية التعليمة برمتها إال أننا نالحظ أنه لم يحظ بقدر مناسب من الدراسة التي تتفق مع دور وأثر الفعال في
الدافعية املهنية للمعلم ،مما ينعكس بدور على دافعية املتعلم؛ فقد يكون املعلم مجتهدا ولديه دافعية لإلنجاز ولكن
ً
ً
ً
ً
وجسميا وليس لديه الرغبة أو القدرة لبذل أي جهد ،فالطالب
نفسيا
مهموما فيكون منهكا
شعور بعدم الرضا يجعله
يحتاج إلى معلم سعيد وراض ي أكثر من احتياجه ملعلم مهتم؛ حيث إن املعلم السعيد يستطيع أن يهتم ويعمل بجد
ويثابر من أجل تذليل الصعاب على عكس املعلم املهتم ولكنه غير سعيد ال يستطيع عمل أي ش يء.
وهنا نجد قلة الدراسات التي بحثت العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلم فلم تعثر الباحثة
إال على دراسة ) District &Gewasari (2016التي هدفت ملعرفة أثر مبادئ وكفاءة القيادة التربوية والثقافة التنظيمية
باملدرسة والرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز للمعلمين في أداء معلمي املدرسة الثانوية في ديلي على عينة قوامها مائتان
ً
معلما ،واستخدمت الدراسة تحليل املسار ملعرفة التأثير املباشر وغير املباشر للمتغيرات
وأربعة وثمانون ()284
الخارجية على املتغيرات الداخلية .وأهم ما كشفت عنه الدراسة من نتائج أن كفاءة القيادة التربوية والثقافة
التنظيمية والرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على أداء املعلم .ودراسة سليمون
وآخرون) )2017التي هدفت للكشف عن مستوى دافعية اإلنجاز وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الفنية
ً
وأيضا معرفة أثر التفاعل بين املتغيرات املستقلة ومستوى الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز،
في مدينة طرطوس،
ً
ً
وكشفت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى عينة الدراسة كان متوسطا .وأيضا مستوى الرضا الوظيفي ،كما
كشفت عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دافعية اإلنجاز والرضا الوظيفي لدى املعلمين .ودراسة أحمد
) )2016التي بحثت العالقة بين الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز كما بحثت مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمين
بمرحلة األساس بمؤسسة الخرطوم للتعليم الخاص على عينة قوامها مائة وخمسة (ً )105
معلما ومعلمة .وتوصلت
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النتائج إلى عدم وجود عالقة بين الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز ،كما كشفت النتائج أن درجة الرضا الوظيفي لدى
عينة الدراسة مرتفعة.
فروض البحث:
ً
صاغت الباحثة الفروض التالية بغية التحقق منها منهجيا باألساليب املالئمة ،لتحقيق أهداف البحث وهي
كتالي:
ُ
ً
 يظهر املعلمون عينة البحث مستوى مرتفعا في الرضا الوظيفي والدافعية املهنية. ال تختلف العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين باختالف نوع الجنس (ذكور -إناث) كمتغيرمعدل .والشكل ( )1يوضح نموذج الدراسة كتالي:
المتغير المعدل
الجنس

المتغير التابع

المتغير المستقل

الدافعية المهنية

الرضا الوظيفي

شكل ( )1نموذج دور نوع الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية
حدود البحث:
تتحدد حدود البحث الحالي فيما يلي:
 الحدود املوضوعية :اقتصر هذا البحث على نموذج املعادلة البنائية متعددة املجموعات لتحديد دور نوع
الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية ،ولذلك انحصرت نتائجها بهذين
املفهومين.
 الحدود البشرية :معلمي مدينة املنيا.
 الحدود املكانية :مدينة املنيا.

 -3منه ــجية البحث وإجراءاته
منه ــجية البحث
اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في هذ الدراسة؛ حيث إنه هو املنهج املالئم لطبيعة الدراسة
الحالية ،والذي يتم من خالله جمع املعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة ،ومن ثم توصيفها وتحليلها.
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عينة البحث:
عينة تقنين أدوات الدراسة :تكونت عينة تقنين أدوات الدراسة من مئتين (ً )200
معلما ومعلمة ( 90ذكور
 110 +إناث) من معلمين مدينة املنيا .وذلك للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة الحالية حتى يمكن تطبيقها في
الدراسة األساسية.
عيـ ــنة الدراس ــة األساسية :تكونت عينة الدراسة األساسية من (ً )221
معلما ومعلمة بمدينة املنيا.
ا
ا
اعتداليا:
توزيع أفراد العينة األساسية توزيعا
قامت الباحثة بالتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد العينة قيد البحث في ضوء مقياس الرضا الوظيفي
والدافعية املهنية لدي املعلمين ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ( )1املتوسط الحسابي والوسيط والنحراف املعياري ومعامل اللتواء للعينة قيد البحث في مقياس
الرضا الوظيفي والدافعية املهنية للمعلمين (ن = )221
النحراف معامل
املتوسط
الوسيط
البعد
املعياري
اللتواء
الحسابي
 0.213.08
24.00
23.78
الصبر واملثابرة
0.34
3.51
17.00
17.40
تحمل املسئولية في العمل
0.19
3.27
18.00
18.20
الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار
0.05
2.60
16.00
16.04
السعي للتفوق والنجاح
 0.542.20
16.00
15.61
التخطيط للمستقبل
الدافعية
املهنية
0.73
2.69
13.00
13.65
املكافآت املادية واملعنوية
 0.012.98
20.00
19.99
التغلب على الصعوبات والعواقب
0.35
3.18
15.00
15.37
املنافسة
0.32
1.92
12.00
12.21
السرعة والدقة في أداء األعمال
0.05
16.02
152.00
152.25
الدرجة الكلية
 0.149.44
48.00
47.57
اإلدارة التربوية
1.32
4.55
14.00
16.00
املادي
الرضا
املعنوي
 0.723.96
24.00
23.05
الوظيفي
0.22
3.40
13.00
13.24
االجتماعي
0.16
16.77
99.00
99.87
الدرجة الكلية
يتضح من جدول ( )1ما يلي:
تراوحت قيم معامالت االلتواء للعينة قيد البحث في مقياس الرضا الوظيفي والدافعية املهنية لدى معلمي
مدينة املنيا ما بين ( )1.32 ،0.72 -أي أنها انحصرت ما بين ( )3+ ،3 -مما يشير إلى أنها تقع داخل املنحنى االعتدالي،
ً
ً
اعتداليا.
توزيعا
وبذلك تكون العينة موزعة
أدوات البحث:
استخدمت الباحثة في جمع بيانات البحث ما يلي:
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ا
أول -مقياس الرضا الوظيفي:
بعد االطالع على الدراسات السابقة ،والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب حول الرضا الوظيفي،
وما توافر من مقاييس في هذا املجال قامت الباحثة ببناء مقياس مقسم ألربعة أبعاد كأداة لتحقيق أهداف هذ
البحث ،وقد مر إعداد املقياس بالخطـوات اآلتية:
 االطالع على األطر النظرية العربية واألجنبية واملقاييس التي تناولت الرضا الوظيفي وتم االستفادة من عدةمقاييس مثل مقياس ) Pepe, et al(2017الذي يتكون من ثالثة أبعاد هي :الرضا عن الزمالء في العمل  -الرضا
عن سلوك الطالب -الرضا عن أولياء األمو ،ومقياس منصور ) )2010الذي يتكون من ستة أبعاد هي :طبيعية
العمل ،ظروف العمل ،أنظمة الحوافز والترقيات ،العالقة مع املسؤولين ،أنظمة الرواتب ،العالقة مع
الزمالء.
تم صياغة عدد من العبارات وهو ثالث وثالثون ( )33عبارة قبل التحكيم منها السالبة ومنها املوجبة ،وتم
تصنيفهم في أربعة أبعاد هي( :اإلدارة التربوية  -العائد املادي –العائد املعنوي –العائد االجتماعي) .مع وجود خمسة
بدائل أمام كل عبارة ،يختار الطالب من بينهم ما يتناسب مع وجهة نظر  ،ودرجاتها كالتالي 5( :تنطبق ً
دائما – 4
ً
ً
ً
أحيانا  2 -تنطبق ً
نادرا 1 -ال تنطبق أبدا).
تنطبق غالبا 3 -تنطبق
تم التأكد من الخصائص السيكومترية ملقياس الرضا الوظيفي على النحو التالي:
صـدق املقيـاس
تم حساب صدق املقياس بثالث طرق مختلفة هي صدق املحتوى ،صدق التحليل العاملي ،واالتساق
الداخلي كمؤشر لصدق (عبارات املقياس).
صدق املحكميـن :تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة من السادة املحكمين من أساتذة
الصحة النفسية وعلم النفس التربوي وعددهم خمسة ( )5لتحديد مدى مالءمة تلك العبارات لقياس الرضا
ً
مناسبا من عبارات ،وقد أوص ى املحكمون بتعديل صياغة ثالث
الوظيفي للمعلمين ،وحذف وتعديل وإضافة ما يرونه
( )3عبارات.
طبق املقياس على عينة الدراسة االستطالعية مئتان (ً )200
معلما ومعلمة من معملي مدينة املنيا.
( )2الصدق العاملي:
لحساب صدق املقياس تم تطبيقه على عينة قوامها مائتان ( ،)200حيث تم إجراء التحليل
العاملي Factorial Analysisبطريقة املكونات األساسية Principal Componentوبعد التدوير أنتج تسعة ( )9عوامل
وبأخذ محك جيلفورد ( )0.3الختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار العبارات التي تشبعت على أكثر من عامل بقيم
غير متقاربة باختيار التشبع األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع عليها ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها
ً
األدنى ( ،)0.3كما تم حذف العبارات التي تحصل على تشبع أقل من ( )0.3وهذا يضمن ً
عامليا أفضل للعوامل،
نقاء
وفيما يلي وصف لتلك العوامل.
جدول ( )2التشبعات الدالة على العامل األول
التشبع
رقم العبارة
0.862
5
0.850
29
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التشبع
رقم العبارة
0.791
1
0.784
4
0.739
13
0.728
22
0.707
30
0.71
12
0.697
23
0.692
18
0.651
17
0.548
31
0.473
24
الجذر الكامن ( )6.80نسبة التباين ()%20.62
يتضح من الجدول ( )2أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )6.80وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%20.62وقد تشبع بهذا العامل ( )13مفردة .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (اإلدارة التربوية).
جدول ( )3التشبعات الدالة على العامل الثاني
التشبع
رقم العبارة
0.827
21
0.800
27
0.736
11
0.700
28
0.697
7
0.609
19
الجذر الكامن ( )3.71نسبة التباين ()%11.24
يتضح من الجدول ( )3أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.71وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%11.24وقد تشبع بهذا العامل ستة ( )6مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (العائد املادي).
جدول ( )4التشبعات الدالة على العامل الثالث
التشبع
0.784
0.746
0.698
0.653
0.620
0.602
الجذر الكامن ( )3.54نسبة التباين ()%10.74

رقم العبارة
20
26
8
32
16
3
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يتضح من الجدول ( )4أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.54وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%10.74وقد تشبع بهذا العامل ستة ( )6مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (العائد املعنوي).
جدول ( )5التشبعات الدالة على العامل الرابع
التشبع
رقم العبارة
0.767
15
0.766
9
0.647
25
0.626
33
الجذر الكامن ( )2.91نسبة التباين ()%8.81
يتضح من الجدول ( )5أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.91وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%8.81وقد تشبع بهذا العامل أربعة ( )4مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (العائد االجتماعي).
وقد تم استبعاد العبارات ( )14 ،10 ،6 ،2لحصولها على تشبع أقل من ( ،)0.3وبذلك بلغ عدد العبارات
النهائية ( )29عبارة.
( )3التساق الداخلي كمؤشر للصدق:
لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس قامت الباحثة بتطبيقه على عينة قوامها مائتان ( )200معلماً
ومعلمة ،حيث قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،
والجدول )6( ،يوضح النتيجة.
جدول ( )6معامل الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه (ن = )200
اإلدارة التربوية
معامل
رقم العبارة
الرتباط
**0.76
1
**0.76
4
**0.84
5
**0.79
12
**0.71
13
**0.73
17
**0.77
18
**0.67
22
**0.72
23
**0.46
24
**0.82
29
**0.78
30
**0.52
31

العائد املعنوي
معامل
رقم العبارة
الرتباط
**0.65
3
**0.75
8
**0.67
16
**0.81
20
**0.77
26
**0.69
32

العائد املادي
معامل
رقم العبارة
الرتباط
**0.71
7
**0.77
11
**0.67
19
**0.84
21
**0.80
27
**0.72
28

قيمة (ر) الجدولية عند مستوي (0.138 = )0.05
يتضح من جدول ( )6ما يلي:
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العائد الجتماعي
معامل
رقم العبارة
الرتباط
**0.84
9
**0.83
15
**0.73
25
**0.72
33

(0.181 = )0.01

نوع الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي
والدافعية المهنية للمعلمين باستخدام نمذجة المعادلة البنائية

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد السادس واألربعون ــ ديسمبر 2020م

ـتراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه ما بين( )0.84 :0.46وهى
ً
إحصائيا ،مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي للمقياس.
معامالت ارتباط دالة
ب ـ الثبات:
لحساب ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ،والجدول التالي ( )7يوضح ذلك.
جدول ( )7معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ للمقياس (ن = )200
معامل الفا
األبعاد
0.92
اإلدارة التربوية
0.84
العائد املادي
العائد املعنوي
0.81
0.78
العائد االجتماعي
0.81
الدرجة الكلية
يتضح من جدول ( )7ما يلي:
ً
إحصائيا مما يشير إلى ثبات املقياس.
ـتراوحت معامالت ألفا للمقياس ما بين ( )0.92 :0.78وهى معامالت دالة
املقياس في صورته النهائية
يتكون املقياس في صورته النهائية من تسع وعشرين ( )29عبارة موزعة على أبعاد املقياس األربعة والجدول
( )8يوضح توزيع العبارات على األبعاد األربعة كتالي:
جدول ( )8توزيع عبارات مقياس الرضا الوظيفي في صورته النهائية
ارقام املفردات
عدد املفردات
البعد
31 -30 -29 -24 -23 -22 -18 -17 -13 -12 -5 -4 -1
13
اإلدارة التربوية
28 -27 -21 -19 -11 -7
6
العائد املادي
العائد املعنوي
32 -26 -20 -16 -8 -3
6
33 -25 -15 -9
4
العائد االجتماعي
ا
ثانيا :مقياس الدافعية املهنية:
بعد االطالع على الدراسات السابقة ،والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب حول الرضا الوظيفي،
وما توافر من مقاييس في هذا املجال قامت الباحثة ببناء مقياس مقسم لتسعة أبعاد كأداة لتحقيق أهداف هذ
البحث ،وقد مر إعداد املقياس بالخطـوات اآلتية:
االطالع على األطر النظرية العربية واألجنبية واملقاييس التي تناولت الدافعية املهنية وتم االستفادة من عدة
مقاييس العربية منها واألجنبية ،وتم صياغة عدد من العبارات وهو أربعون ( )40عبارة قبل التحكيم منها السالبة
ومنها املوجبة ،وتم تصنيفهم في تسعة أبعاد هي( :الصبر واملثابرة -تحمل املسئولية في العمل -الثقة بالنفس والقدرة
على اتخاذ القرار -السعي للتفوق والنجاح -التخطيط للمستقبل -املكافآت املادية واملعنوية -التغلب على الصعوبات
والعواقب  -املنافسة  -السرعة والدقة في أداء األعمال) .مع وجود خمسة بدائل أمام كل عبارة ،يختار الطالب من
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ً
ً
بينهم ما يتناسب مع وجهة نظر  ،ودرجاتها كالتالي )5( :تنطبق ً
دائما – ( )4تنطبق غالبا  )3( -تنطبق أحيانا – ()2
ً
تنطبق ً
نادرا )1( -ال تنطبق أبدا.
تم التأكد من الخصائص السيكومترية ملقياس الدافعية املهنية على النحو التالي:
صـدق املقيـاس
تم حساب صدق املقياس بثالث طرق مختلفة هي صدق املحتوى ،صدق التحليل العاملي ،واالتساق
الداخلي كمؤشر لصدق (عبارات املقياس)
 -1صدق املحكميـن:
تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة من السادة املحكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم
النفس التربوي ومناهج وطرق التدريس علم النفس وعددهم خمسة ( )5لتحديد مدى مالءمة تلك العبارات لقياس
ً
مناسبا من عبارات ،وقد أوص ى املحكمون بعدم حذف أي من
الدافعية املهنية للمعلمين ،وتعديل وإضافة ما يرونه
عبارات املقياس مع تعديل صياغة خمس ( )5عبارات.
ً
طبق املقياس على عينة الدراسة االستطالعية مئتان ( )200معلما ومعلمة من معملي مدينة املنيا.
 -2الصدق العاملي:
لحساب صدق املقياس تم إجراء التحليل العاملي Factorial Analysisبطريقة املكونات األساسية Principal
Componentوبعد التدوير أنتج ( )9عوامل وبأخذ محك جيلفورد ( )0.3الختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار
العبارات التي تشبعت على أكثر من عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشبع األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع
عليها ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها األدنى ( ،)0.3كما يتم حذف العبارات التي تحصل على تشبع أقل من
ً
( )0.3وهذا يضمن ً
عامليا أفضل للعوامل ،وفيما يلي وصف لتلك العوامل.
نقاء
جدول ( )9التشبعات الدالة على العامل األول
التشبع
رقم العبارة
0.885
24
0.820
39
0.790
5
0.764
13
0.681
33
0.626
10
الجذر الكامن ( )3.81نسبة التباين ()%9.51
يتضح من الجدول ( )9أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.81وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%9.51وقد تشبع بهذا العامل ستة ( )6مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (الصبر واملثابرة).
جدول ( )10التشبعات الدالة على العامل الثاني
التشبع
رقم العبارة
0.841
12
0.791
2
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التشبع
رقم العبارة
0.784
27
0.747
37
0.719
38
الجذر الكامن ( )3.48نسبة التباين ()%8.70
يتضح من الجدول ( )10أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.48وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%8.70وقد تشبع بهذا العامل خمسة ( )5مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (تحمل املسئولية في
العمل).
جدول ( )11التشبعات الدالة على العامل الثالث
التشبع
رقم العبارة
0.851
25
0.786
30
0.763
16
0.724
34
0.721
18
الجذر الكامن ( )3.44نسبة التباين ()%8.60
يتضح من الجدول ( )11أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.44وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%8.60وقد تشبع بهذا العامل خمسة ( )5مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (الثقة بالنفس والقدرة
على اتخاذ القرار).
جدول ( )12التشبعات الدالة على العامل الرابع
التشبع
رقم العبارة
0.939
7
0.860
19
0.947
20
0.649
1
الجذر الكامن ( )3.26نسبة التباين ()%8.16
يتضح من الجدول ( )12أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )3.26وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%8.16وقد تشبع بهذا العامل أربعة ( )4مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (السعي للتفوق
والنجاح).
جدول ( )13التشبعات الدالة على العامل الخامس
التشبع
رقم العبارة
0.923
28
0.920
36
0.666
4
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التشبع
رقم العبارة
0.605
17
الجذر الكامن ( )2.73نسبة التباين ()%6.82
يتضح من الجدول ( )13أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.73وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%6.82وقد تشبع بهذا العامل أربعة ( )4مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (التخطيط للمستقبل).
جدول ( )14التشبعات الدالة على العامل السادس
التشبع
رقم العبارة
0.849
11
0.799
6
0.702
32
0.688
23
الجذر الكامن ( )2.59نسبة التباين ()%6.47
يتضح من الجدول ( )14أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.59وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%6.47وقد تشبع بهذا العامل أربعة ( )4مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (املكافآت املادية
واملعنوية).
جدول ( )15التشبعات الدالة على العامل السابع
التشبع
رقم العبارة
0.781
8
0.563
14
0.547
35
0.543
31
0.521
26
الجذر الكامن ( )2.56نسبة التباين ()%6.39
يتضح من الجدول ( )15أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.56وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%6.39وقد تشبع بهذا العامل خمسة ( )5مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (التغلب على
الصعوبات والعواقب).
جدول ( )16التشبعات الدالة على العامل الثامن
التشبع
رقم العبارة
0.774
29
0.741
9
0.716
40
0.620
21
الجذر الكامن ( )2.30نسبة التباين ()%5.74
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يتضح من الجدول ( )16أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.30وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%5.74وقد تشبع بهذا العامل أربعة ( )4مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (املنافسة).
جدول ( )17التشبعات الدالة على العامل التاسع
التشبع
رقم العبارة
0.853
15
0.802
22
0.420
3
الجذر الكامن ( )2.19نسبة التباين ()%5.48
يتضح من الجدول ( )17أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ( )2.19وأن نسبة التباين العاملي املفسر
( )%5.48وقد تشبع بهذا العامل ثالثة ( )3مفردات .وعليه تقترح الباحثة تسمية هذا العامل (السرعة والدقة في أداء
األعمال).
 -3التساق الداخلي كمؤشر للصدق:
لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،والجدول )18( ،يوضح النتيجة.
جدول ( )18معامل الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه (ن = )200
الصبر واملثابرة
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.82
5
**0.67
10
**0.80
13
**0.87
24
**0.72
33
**0.79
39
املكافآت املادية
واملعنوية
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.79
6
**0.89
11
**0.82
23
**0.65
32

تحمل املسئولية في
العمل
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.81
2
**0.88
12
**0.83
27
**0.79
37
**0.70
38
التغلب على الصعوبات
والعواقب
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.83
8
**0.58
14
**0.53
26
**0.65
31
**0.73
35

الثقة بالنفس والقدرة
على اتخاذ القرار
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.77
16
**0.72
18
**0.89
25
**0.84
30
**0.77
34
املنافسة
معامل
الرتباط
**0.77
**0.68
**0.79
**0.71

رقم
العبارة
9
21
29
40

قيمة (ر) الجدولية عند مستوي (0.138 = )0.05
يتضح من جدول ( )18ما يلي:
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السعي للتفوق والنجاح
رقم
العبارة
1
7
19
20

معامل
الرتباط
**0.69
**0.95
**0.89
**0.94

السرعة والدقة في أداء
األعمال
معامل
رقم
الرتباط
العبارة
**0.67
3
**0.90
15
**0.89
22

التخطيط للمستقبل
رقم
العبارة
4
17
28
36

رقم
العبارة

معامل
الرتباط
**0.82
**0.77
**0.85
**0.84

معامل
الرتباط

(0.181 = )0.01
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-

تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه ما بين ( )0.95 :0.53وهى
ً
إحصائيا ،مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي للمقياس.
معامالت ارتباط دالة

ب ـ الثبات:
لحساب ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،والجدول التالي ( )19يوضح ذلك.
جدول ( )19معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ للمقياس (ن = )200
معامل الفا
األبعاد
0.86
الصبر واملثابرة
0.86
تحمل املسئولية في العمل
0.85
الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار
0.89
السعي للتفوق والنجاح
0.83
التخطيط للمستقبل
0.79
املكافآت املادية واملعنوية
0.69
التغلب على الصعوبات والعواقب
0.71
املنافسة
0.76
السرعة والدقة في أداء األعمال
0.80

الدرجة الكلية
يتضح من جدول ( )19ما يلي:
ً
إحصائيا مما يشير إلى ثبات
تراوحت معامالت ألفا للمقياس ما بين ( )0.89 :0.69وهى معامالت دالة
املقياس.
املقياس في صورته النهائية
يتكون املقياس في صورته النهائية من أربعين ( )40عبارة موزعة على أبعاد املقياس التسعة والجدول ()20
يوضح توزيع العبارات على األبعاد التسعة كتالي:
جدول ( )20توزيع عبارات مقياس الدافعية املهنية في صورته النهائية
ارقام املفردات
عدد املفردات
البعد
39 -33 -24 -13 -10 -5
6
الصبر واملثابرة
38 -37 -27 -12 -2
5
تحمل املسئولية في العمل
34 -30 -25 -18 -16
5
الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار
20 -19 -7 -1
4
السعي للتفوق والنجاح
36 -28 -17 -4
4
التخطيط للمستقبل
32 -23 -11 -6
4
املكافآت املادية واملعنوية
35 -31 -26 -14 -8
5
التغلب على الصعوبات والعواقب
40 -29 -21 -9
4
املنافسة
22 -15 -3
3
السرعة والدقة في أداء األعمال
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إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد التحقق من صدق وثبات مقياس الرضا الوظيفي ومقياس الدافعية املهنية وإعداد الصورة النهائية ،تم
التطبيق على أفراد العينة األساسية من مئتين واحد وعشرين (ً )221
معلما ومعلمة بمدينة املنيا وتم التطبيق بطريقة
جماعية .وقد تم استبعاد االستبيانات غير الصالحة أو غير مكتملة البيانات من التحليل اإلحصائي.
املعالجات اإلحصائية:
الختبار صحة الفروض تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSإلجراء املعالجة
اإلحصائية؛ حيث تم استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،وقد استخدمت الباحثة حزمة البرامج
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS V20فى تحليل نتائج البحث من خالل الحاسب اآللي ،كما تم استخدام برنامج
.Amos 22

 -4نتائج البحث ومناقشتها

ً
 نتائج التحقق من الفرض األول :ونصه" ُيظهر املعلمون عينة البحث مستوى
مرتفعا في كل من الدافعية املهنية
والرضا الوظيفي ".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألفراد العينة على
مقياس ي الرضا الوظيفي والدافعية املهنية ،ومن ثم حساب املستوى بعد تقسيم كل ُبعد إلى ثالثة مستويات (مرتفع
–متوسط -منخفض) ومقارنة املتوسط الحسابي باملتوسط الفرض ي ألفراد العينة على مقياس ي الرضا الوظيفي
ً
وأيضا للدرجة الكلية .والجدولين ( )21و()22التاليين يوضحان املتوسط
والدافعية املهنية لكل ُبعد على حد
الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد مقياس الرضا الوظيفي ،والدرجة الكلية ملقياس الدافعية املهنية.
جدول ( )21املتوسط الحسابي والنحراف املعياري ألبعاد مقياس الرضا الوظيفي
النحراف
املتوسط
املستوى
األبعاد
املعياري
الحسابي
متوسط
9.28
47.6.5
اإلدارة التربوية
متوسط
4.55
16.00
العائد املادي
العائد املعنوي
متوسط
3.96
23.04
متوسط
3.39
13.24
العائد االجتماعي
متوسط
16.76
99.86
الدرجة الكلية
جدول ( )22املتوسط الحسابي والنحراف املعياري للدرجة الكلية ملقياس الدافعية املهنية
النحراف
املتوسط
املستوى
األبعاد
املعياري
الحسابي
متوسط
16.02
152.10
الدرجة الكلية
ا
أول :يتضح من جدول ( )21أن درجة امتالك عينة البحث في كل أبعاد الرضا الوظيفي (اإلدارة التربوية -
العائد املادي –العائد املعنوي –العائد االجتماعي) جاءت متوسطة؛ حيث كانت على التوالي (-23.04 -16.00 -47.6.5
ً
 .)13.24كما أن مستوى عينة البحث في الدرجة الكلية للرضا الوظيفي جاء ً
أيضا متوسطا؛ بلغ املتوسط الحسابي
للدرجة الكلية .99.86
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وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة منصور ) ،)2010ودراسة شيتات) )2018؛ حيث كان مستوى الرضا
ً
الوظيفي متوسطا .في حين يختلف مع دراسة أحمد ) ،)2006دراسة الريح ) )2018ودراسة ) Demirtas(2010؛ حيث
توصلوا إلى أن درجة الرضا الوظيفي كانت مرتفعة ،وترجع الباحثة تباين الدراسات في مستوى الرضا الوظيفي إلى
اختالف البيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لتلك الدراسات ،والتي بدورها تنعكس على مستوى الرضا الوظيفي
للمعلمين.
ا
ثانيا :يتضح من جدول ( )22السابق أن درجة امتالك عينة البحث في الدرجة الكلية للدافعية املهنية جاء
ً
متوسطا فقد بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية  .152.10وقد يرجع ذلك إلى أن هناك العديد من الضغوط التي
يواجهها املعلم في العملية التعليمية والتي تجعل من مهنة التعليم مهنة غير مرغوبة فيها وغير مرضية ،مما قد ينعكس
على أداء ودافعيته ،وما يزيد من وطأة الضغوط هي كثرة األعباء اإلدارية التي تقع على كاهل املعلم وكثرة األعباء
التدريسية مثل :كثرة عدد الحصص وكثرة أعداد الطلبة في الفصول في نفس الوقت ،وقصر مدة الحصة ،وعدم
مناسبة الجهد املبذول مع العائد املادي الذي يتقاضا وما يحصل عليه من مكافآت سواء مادية أو معنوية ،ونجد
هنا أن الدافعية هي الفيصل حيث بإمكانها أن تجعل املعلم ً
قادرا على التغلب على كل ما يواجهه من صعوبات وتزيد
من قوة تحمله أو أن يشعر باالحتراق النفس ي ويستسلم للضغوط عندما تنخفض هذ الدافعية.
وتتفق هذ النتيجة مع ما جاءت به دراسة أبو عيشة ))2019؛ حيث توصلت إلى أن مستوى الدافعية
ً
املهنية لدى املعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم متوسط ،وأيضا دراسة العجمي ) )2019التي توصلت إلى أن
مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي عينة الدراسة متوسط ،في حين تختلف مع ما أظهرته نتائج دراسة Zareena, et
)al(2019؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن مستوى املعلمين عينة الدراسة منخفض .كما أشارت نتائج دراسة سمارة
ً
مرتفعا.
وآخرون ) ،)2012ودراسة الفضلي) )2013إلى أن مستوى الدافعية كان
 نتائج التحقق من الفرض الثاني :ونصه" ال تختلف العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية باختالف نوع
الجنس (ذكور –إناث) كمتغير معدل".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم:
ا
أول :التحقق من أنه يوجد تأثير مباشر للرضا الوظيفي على الدافعية املهنية باستخدام تحليل املسار.
والشكل ( )2التالي يوضح التأثير املباشر للرضا الوظيفي والدافعية املهنية.

الشكل ( )2نموذج تحليل املسار للعالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية.
جدول ( )23مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية (ن= )221
املؤشر

قيمة املؤشر

كاX22
درجات الحرية df

0
0
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القيمة التي تشير إلى أفضل
مطابقة

أن تكون كا 2غير دالة
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قيمة املؤشر

املؤشر
2

مستوى دللة كا
نسبة كاx2/df 2

جذر متوسط مربعات خطأ القتراب RMSEA

غير دالة
0

املدى املثالي
للمؤشر
5-1

القيمة التي تشير إلى أفضل
مطابقة
صفر 1 -

0.016

القيم التي تقل عن  0.08تدل على مطابقة جيدة

محك املعلومات
أليكيكAIC

للنموذج الحالي
للنموذج املشبع

6.00
6.00

أن تكون قيمة AICللنموذج الحالي أقل من أو
تساوي نظيرتها للنموذج املشبع

الصدق الزائف
املتوقعECVI

للنموذج الحالي

0.27
0.27

أن تكون قيمة ECVIللنموذج الحالي أقل من أو
تساوي نظيرتها للنموذج املشبع

للنموذج املشبع
مؤشر حسن املطابقة GFI
مؤشر حسن املطابقة املصححAGFI
مؤشر املطابقة املعياري NFI
مؤشر املطابقة املقارن CFI
مؤشر املطابقة النسبي RFI
مؤشر توكر ولويس TLI

1
0
1
1
0

صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -

1
1
1
1
1

0

صفر1 -

1

 يتضح من جدول ( )23أن نموذج تحليل املسار قد حاز على قيم جيدة ملؤشرات حسن املطابقة؛ حيث كانتقيمة كا 2غير دالة ،وقيم بقية املؤشرات وقعت في املدى املثالي لكل منها ،مما يدل على تطابق جيد للبيانات مع
ً
النموذج ،وقد تم اختيار هذ املؤشرات ألنها أقل اعتمادا على حجم العينة(Hu & Bentler, 1999), (Brown, .
)2014
جدول ( )24نتائج تحليل املسار الخاص بتأثير الرضا الوظيفي في الدافعية املهنية.
القيمة
املؤشر
الخطأ املعياري
0.064
*2.401
قيمة ت لتشبعات املسار
*0.160
معامل االرتباط البسيط
0.160
التأثير املباشر
 تشير تحليل نتائج جدول ( )24إلى تحقق صدق الجزء األول من الفرض الثاني ،ومطابقة النموذج البنائي املقترحملصفوفة االرتباط البسيط بشكل تام ،فقد اتضح وجود تأثير سببي مباشر موجب (مسار موجب) دال إح ً
صائيا
للمتغير املستقل الرضا الوظيفي على املتغير التابع الدافعية املهنية مقدار ( .) 0.160وقد يرجع ذلك نتيجة ألن
الفرد إذا وفر له العمل عوامل الرضا انعكس ذلك على دافعيته للعمل وبذل الجهد واملثابرة من أجل التغلب
على الصعاب .وتتفق هذ النتيجة مع ما جاءت به دراسة سليمون ،صبيرة ،معال ،وسليمان))2017؛ حيث أكدت
وجود عالقة ارتباطية دالة إح ً
صائيا بين الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز .وبذلك يمكننا التحقق من الجزء
الثاني من الفرض وهو دور الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية.
ا
ثانيا :استخدام نمذجة املعادالت البنائية متعددة املجموعات ملتغير نوع الجنس (ذكور -إناث) كمتغير معدل
في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية.
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والشكل ( )3التالي يوضح نوع الجنس (ذكور -إناث) كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية
املهنية.

شكل ( )3نموذج تحليل املسار لنوع الجنس (ذكور -إناث ) كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي
والدافعية املهنية.
جدول ( )25مؤشرات حسن املطابقة لنموذج تحليل املسار لنوع الجنس (ذكور -إناث ) كمتغير معدل في العالقة
بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية( .ن= )221
قيمة املؤشر

املؤشر

املدى املثالي للمؤشر

القيمة التي تشير إلى أفضل
مطابقة

للنموذج الحالي
كاX22
درجات الحرية df
2
مستوى دللة كا
نسبة كاx2/df 2
نموذج تأثير املتغيرات املستقلة على التابعة
كاX22
درجات الحرية df
2
مستوى دللة كا
نسبة كاx2/df 2
نموذج الرتباطات بين املتغيرات املستقلة و التابعة
كاX22
درجات الحرية df
2
مستوى دللة كا
نسبة كاx2/df 2
نموذج تباين البواقي
كاX22
درجات الحرية df
2
مستوى دللة كا
نسبة كاx2/df 2

2.587
3
غير دالة
0.862
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0.08

القيم التي تقل عن  0.08تدل على مطابقة جيدة

12.00

أن تكون قيمة AICللنموذج الحالي أقل من أو تساوي

محك املعلومات

للنموذج الحالي
عبد الحليم

0
0
غير دالة
0

2

أن تكون كا غير دالة
5-1

صفر 1 -

0.736
1
غير دالة
0.736
2.470
2
غير دالة
1.235
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قيمة املؤشر

املؤشر
أليكيكAIC

للنموذج املشبع

12.00

الصدق الزائف
املتوقعECVI

للنموذج الحالي

0.55
0.55

للنموذج املشبع
مؤشر حسن املطابقة GFI
مؤشر حسن املطابقة املصححAGFI
مؤشر املطابقة املعياري NFI
مؤشر املطابقة املقارن CFI
مؤشر املطابقة النسبي RFI
مؤشر توكر ولويس TLI

-

-

-

-

القيمة التي تشير إلى أفضل
املدى املثالي للمؤشر
مطابقة
نظيرتها للنموذج املشبع
أن تكون قيمة ECVIللنموذج الحالي أقل من أو تساوي
نظيرتها للنموذج املشبع

1
0
1
1
0

صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -
صفر 1 -

1
1
1
1
1

0

صفر1 -

1

جدول ( )26نتائج تحليل املسار الخاص بنموذج الذكور واإلناث كمعدل في العالقة بين الرضا الوظيفي
والدافعية املهنية
القيمة
النموذج
املؤشر
الذكور
0.092
الخطأ املعياري
0.091
اإلناث
الذكور
1.067
قيمة ت لتشبعات املسار
2.295
اإلناث
الذكور
111
التأثير املباشر
199
اإلناث
يتضح من جدول ( )25أن نموذج تحليل املسار قد حاز على قيم جيدة ملؤشرات حسن املطابقة؛ حيث كانت
قيمة كا 2غير دالة بالنسبة للنموذج الحالي ،وقيم بقية املؤشرات وقعت في املدى املثالي لكل منها ،مما يدل على
تطابق جيد للبيانات مع النموذج.
يتضح من جدول( )25وبعد مطابقة نموذج الذكور ونموذج اإلناث أن قيمة كا2غير دالة بالنسبة لنماذج
املقارنات الثالثة (تأثير املتغيرات املستقلة على التابعة ،واالرتباطات بين املتغيرات املستقلة ،وتباين البواقي )؛
حيث أن عدم داللة كا 2يؤكد ويعني املطابقة الكلية للنماذج الثالثة لنموذجي الذكور واإلناث .فيعني عدم
ً
إحصائيا .بمعني أنه يمكن
اختالف البيانات بين الذكور واإلناث في النماذج الثالثة .وهذا يعني أن الفرض دال
تعميم النموذج بين الذكور واإلناث تعمي ًما ً
كليا.
يتضح من الشكل ( )3دور الجنس كمتغير معدل في العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية ،ومدى تأثر
العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية في مستواها بمتغير الجنس (ذكور -إناث) ؛ حيث إن املتغير املعدل
هو متغير ثالث يعدل ويغير في العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع ( أبو  ،على ،عفيفي ،إسماعيل،
.)2020كما أن العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية ال تختلف باختالف نوع الجنس (ذكور -إناث)
كمتغير معدل.
والجدول ( )26يوضح أن العالقة بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية ال تختلف باختالف نوع الجنس (ذكور-
إناث) كمتغير معدل .وقد يرجع `ذلك إلى أن العوامل املؤدية للرضا الوظيفي لدى الذكور هي نفسها عند اإلناث
وكذلك بالنسبة للدافعية املهنية .كما أن األعباء واحدة واملسئوليات واحدة والصعوبات واحدة بالنسبة لكل من
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املعلم واملعلمة ،هذا ولم تعثر الباحثة على ما يؤيد أو يرفض صحة هذ النتائج وذلك لندرة الدراسات بهذا
الصدد.

توصيات البحث:
-

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توص ي الباحثة بما يلي:
تعزيز الرضا الوظيفي ومعالجة األسباب والعوامل التي تؤدي النخفاضه لدى املعلمين.
تعزيز الدافعية املهنية ومعالجة األسباب والعوامل التي تؤدي إلى انخفاضها لدى املعلمين.
عقد دورات لتنمية قدرات املعلم بما ينعكس باإليجاب على ثقته بنفسه؛ ومن ثم يعزز دافعيته املهنية.
وضع نظم وقواعد عادلة للحوافز والترقيات واإلعالن عنها.
التكريم الدوي للمعلمين املتميزين ،للرفع من الروح املعنوية لهم ،لزيادة الدافعية املهنية لديهم.

البحوث املقترحة:
 فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الدافعية املهنية وأثر في رفع الكفاءة املهنية لدى املعلمين. نمذجة العالقات السببية بين الرضا الوظيفي والدافعية املهنية والذكاء االجتماعي للمعلمين. -أثر الرضا الوظيفي للمعلمين على الرضا األكاديمي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراس ي للطالب.

قائمة املراجع:
ا
أول -املراجع بالعربية:
 أبو شهاب ،منذر ،وعلي ،جبران .)2020( .أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين الرضا الوظيفي وفق نظرية الذكاءالعاطفي لدى مديري املدارس في محافظة أربد .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،)3(28.
.385 -360
 أبو عيشة ،أماني .)2019( .درجة الدافعية لدى املعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم بمحافظة العاصمة.مجلة دراسات العلوم التربوية.409 -389 ،)2( 46.
 أبو  ،عماد الدين ،وعلي ،إدريس ،وعثمان ،عفيفي ،وإسماعيل ،منيرة .)2020( .مبررات اختيار املتغيراتالوسيطة واملعدلة في العلوم االجتماعية بالتطبيق على النية الريادية لدى طالب الجامعات السودانية .مجلة
العلوم االقتصادية والقانونية 30 ،)6( 4.يونيو.78 -62.
 أحمد ،أماني .)2016( .الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى معلمي مرحلة األساس بمؤسسة الخرطومللتعليم الخاص القيس /الخرطوم( .رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية التربية .جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا.
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