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  :الملخص

وظیفي لدى معلمات ریاض األطفال من وجھة مستوى الرضا الھدفت الدراسة تعرف 
نظرھن في ضوء بعض المتغیرات، واستخدمت المنھج الوصفي، وطبقت استبانة من خمسة محاور 

 الرضا عن بیئة العمل وما یسودھا –الرضا عن طبیعة ومجال العمل (شملت أبعاد الرضا الوظیفي 
 –عن نظام األمان والترقي الوظیفي  الرضا – الرضا عن نظام الرواتب والمكافآت –من عالقات 

معلمة ریاض أطفال، تم توزیعھن وفق ) ٨٥٦(وتمثلت عینة الدراسة في ) الرضا عن نظام اإلدارة
وأسفرت النتائج عن أن المستوى اإلجمالي للرضا )  سنوات الخبرة– المؤھل –المحافظة (متغیرات 

للمحاور فإن مستوى الرضا الوظیفي الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال جاء منخفضًا، وبالنسبة 
جاء منخفضًا في جمیع المحاور عدا محوري بیئة العمل وما یسودھا من عالقات، ومحور نظام 
اإلدارة حیث جاء مستوى الرضا الوظیفي فیھن متوسطًا، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 

 فروق تعزى لمتغیر المؤھل في استجابات عینة الدراسة تعزى لمتغیر المحافظة بینما وجدت
لصالح ذوات المؤھل التربوي، وفروق تعزى لمتغیر الخبرة لصالح ذوات الخبرة األعلى، وفي 

ضرورة اھتمام اإلدارات التعلیمیة بدراسة : ضوء النتائج قدمت الدراسة بعض التوصیات، منھا
على تالشیھا، توفیر المعلمین والمعلمات والعمل األسباب المؤدیة لضعف الرضا الوظیفي لدى 

الحوافز المادیة والمعنویة المالئمة لمعلمات ریاض األطفال بما یرفع من الرضا الوظیفي لدیھن، 
زیادة فرص التفاعل والتواصل اإلیجابي بین عناصر المنظومة التعلیمیة بریاض األطفال بما یعزز  

أھیلیة وتنمویة مستمرة ضرورة عقد دورات ت من الدافعیة ویزید من الرضا الوظیفي لدیھن،
لمعلمات ریاض األطفال بما یمكنھن من التكیف مع عملھن من جھة ویرفع من أدائھن المھني من 

  .جھة أخرى بما یسھم في رفع مستوى الرضا الوظیفي لدیھن

  معلمات ریاض األطفال–الرضا الوظیفي : الكلمات المفتاحیة
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The  Job Satisfaction Level of Kindergarten Teachers in Egypt from 
Their Viewpoints in the Light of some Variables 

ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the level of job satisfaction among 
kindergarten teachers from their viewpoints in the light of some variables. 
The study made use of the descriptive method and administered a 
questionnaire consisting of five dimensions including (satisfaction with the 
nature and field of work - satisfaction with the work environment and the 
prevailing relationships - satisfaction with the system of salaries and 
bonuses - satisfaction with the system of safety and career promotion - 
satisfaction with the management system). The study sample consisted of 
(856) kindergarten teachers, distributed according to the variables of 
governorate, qualification and years of experience. The results of the study 
revealed that the total level of job satisfaction for kindergarten teachers was 
low, and the job satisfaction was low in all dimensions except the 
dimensions of work environment and the prevailing relationships and the 
management system dimension as the level of job satisfaction in such 
variables was average. The results also indicated that there were no 
differences in the responses of the study sample attributed to the variables 
of the governorate. However, there were differences due to the educational 
qualification variable and there were differences in the responses of the 
sample of the study attributed to the high experience variable. The study 
recommended that the educational departments should study the reasons 
leading to low job satisfaction among teachers (males & females) and work 
to overcome such problems. The study also recommended providing 
physical and morale incentives appropriate for the kindergarten teachers to 
increase their job satisfaction and increasing opportunities for interaction 
and positive communication among the elements of the educational system 
in kindergartens to enhance motivation and increase job satisfaction for 
them. A need to hold continuous training courses for kindergarten teachers 
was also recommended to enable them to adapt to their work on the one 
hand and increase their professional performance on the other hand, which 
contributes to raise the level of job satisfaction to them. 
Keywords: Job Satisfaction - Kindergarten Teachers 
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  :مةالمقد

ُیعدُّ الرِّضا الوظیفي موضوعًا مھمًا في المؤسسات الخاصة والحكومیة، وذلك الرتباطھ 
ورغم وضوح موضوع الرضا الوظیفي من . بموضوع األداء، واإلنتاجیة، والوالء التنظیمي

الناحیة النظریة، فإن ارتباطھ بكثیر من المتغیرات الداخلیة والخارجیة للمنظمة یجعلھ موضوعا 
  .ا ال یمكن التوصل لنتائج حولھ من دراسات تطبیقیة قلیلةمتغیر

وال شك أن تحقیق مستوى عال من الرضا الوظیفي أمر مھم بالنسبة للمنظمة؛ نظرًا 
مستوى الطموح واإلنتاجیة واألداء، ومعدل الغیاب، والحوادث، وإسھام : لتأثیراتھ الواضحة على

متعلقة بالعمل، وكذلك سلوك الفرد تجاه منظمتھ وعملھ األفراد في المشاركات الخارجیة واألنشطة ال
  ). ١٤: ٢٠٠٩فلمبان، (

غیر أنھ لیس .  ویعبر الرضا الوظیفي عن مشاعر وأحاسیس الموظف النابعة من نفسھ
باإلمكان الفصل بین ھذه المشاعر واألحاسیس وظروف العمل المحیطة بالعامل، باعتبار أن ھذه 

رجة الرضا الوظیفي باإلیجاب أو السلب، والرضا الوظیفي لیس الظروف لھا تأثیر كبیر في د
حصیلة عامل واحد فقط، بل ھو ناتج من تفاعل مجموعة من العوامل التي تتصل بالبیئة الداخلیة أو 

فكلما أشبعت االحتیاجات  الفرد وبیئة عملة،الخارجیة، وعلیة ترتبط ھذه العوامل في مجملھا بتركیبة 
  .لحصول على شعور ایجابي لدى الفرداألساسیة كلما تم ا

 التي المصادر المختلفة من الفرد علیھا یحصل التي اإلشباعات الوظیفة عن الرضا ویمثل
 منافع أو إشباع مصدر الوظیفة ھذه تمثل ما فبقدر وبالتالي یشغلھا، التي بالوظیفة تصوره في ترتبط
، ٢٠٠١الباقي،  عبد( بھا ارتباطھ التاليب ویزداد الوظیفة، ھذه عن رضاه یزید ما بقدر لھ كبیرة
٢١٠(. 

إلى أن نجاح الفرد في العمل یعتمد أساسًا على مدى ) ٢٠٠٧(وتشیر دراسة رمضان 
ارتباطھ ووالئھ لھ، وما یوفره العمل من إشباع لحاجاتھ ودوافعھ وتوظیف لقدراتھ، وإذا كانت 

لخبرة، فإنھا أیضًا دلیل على مقدار الكفاءة الوظیفیة نتاجًا لإلعداد المتخصص، والتدریب، وا
  .إحساس الفرد بالرضا عن عملھ

إن رضا الفرد عن العمل واالقتناع بھ یدفعھ إلى بذل أقصى الجھود إلنجازه، : ویمكن القول
فالرضا عن العمل یشكل دافعًا لإلنجاز، والعكس صحیح إلى حد كبیر؛ لذلك فإن عطاء الفرد 

رضاه عن عملھ، وإحساسھ بالنجاح والتقدم فیھ، ویزداد ھذا العطاء وكفاءتھ المھنیة دلیل على مدى 
  ).٧٥١: ٢٠٠٣الیحیى، (بمقدار ما یوفره العمل لھ من إشباع لحاجاتھ ودوافعھ، واستثمار لطاقاتھ 

  ویمثل الرضا الوظیفي مطلبًا أساسیًا وھدفًا رئیسًا ینشده الجمیع؛ ألن عدم توافر الحد 
 قد تكون لھ انعكاسات خطیرة على مستوى - السیما في مجال التعلیم -فرد األدنى من الرضا لدى ال

العملیة التعلیمیة بشكل عام، ومخرجاتھا على وجھ الخصوص، خاصة إذا ارتبط ذلك بمعلمات 
  ).١٧٠: ٢٠٠٣األغبري، (الروضة الالتي یمثلن العمود الفقري للعملیة التعلیمیة 

، إلى أن العدید من (Terpstra & Honoree, 2996, 4)وقد أشار تربسترا وھونري 
المؤسسات التربویة تھتم بشكل واضح بمستویات الرضا الوظیفي للعاملین فیھا من اإلداریین 
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وأعضاء ھیئة التدریس، إذ یشكل الرضا الوظیفي أحد المتغیرات المؤسسیة المھمة وذلك الرتباطھ 
  .بمستویات األداء والدافعیة للعاملین

ضرورة االھتمام بالرضا الوظیفي من مختلف جوانبھ، ) (Fornt,2006ویرى فورنت 
وتحلیل العوامل الفاعلة والمؤثرة على مستویاتھ وضرورة التعرف على مشاعر واتجاھات العاملین 
نحو عملھم والقناعة بإمكانیة التأثیر على ھذه العوامل الفاعلة والمؤثرة من خالل السیاسات العامة 

یة والتنظیمیة التي تحددھا المؤسسات المختلفة، وذلك لما لھ من تأثیر على سیر واإلجراءات اإلدار
  .العمل وإتقانھ وزیادة الفاعلیة

إلى أن الموظفین الذین یتمتعون بالرضا واالرتیاح یمتازون ) ٢٠٠١(ویضیف الخزاعلة 
 یتمتعوا بمردود أفضل من غیرھم ویؤدون عملھم بشكل أفضل إلى حد ما من العاملین الذین ال

  . بالرضا الوظیفي في مؤسساتھم ومواقع عملھم

على أن األفراد الذین یتمتعون بمستوى عاٍل من ) Edward,2009(كما أكد إدوارد 
الشعور بالرضا تكون اإلنتاجیة في العمل أفضل عندھم من األفراد الذین یتصفون بمستوى منخفض 

باطیة ما بین الشعور المرتفع بالرضا واألداء من الرضا، وھذا ما یعزز أھمیة تلك العالقة اإلرت
  . المتمیز في العمل

وتعتمد عملیة اإلصالح في أداء المؤسسات أیًا كانت طبیعتھا على سلوك العنصر البشري 
الذي یعد من أھم موارد ھذه المؤسسات وأصًال من أصولھا،  فھذا العنصر یضطلع بدور حیوي في 

من األعمال التنفیذیة إلى أعمال اإلدارة العلیا، كما أن جوھر اإلصالح كافة مستویات األداء،  بدًءا 
اإلداري الذي استحدث لزیادة قدرة المؤسسات على الوفاء بمھامھا بدرجة كبیرة من الكفاءة 
والفاعلیة یتمثل في العنصر البشري ومدى قدرتھ على المشاركة الفاعلة في األنشطة، وفى ذلك 

إلى أّن مدى قدرة العنصر البشري على المشاركة في اتخاذ ) ٢٢١،  ٢٠١٤(أشار فلیھ والسید 
القرار وفي التخطیط والتطویر التنظیمي تحدد قدرة المنظمة على النجاح والتفوق، وذلك ألّن 
اإلنسان ھو الذي یصنع المنظمة ویشكل طبیعتھا ویصنع اتجاھاتھا ویحدد مسارات أدائھا وبناء 

  . عملیاتھا وقراراتھا

ة   / باعتبار أن المعـلـم) "١٩، ٢٠١٢( ویضیف قحوان     ـلیة التعلیمی المعلمة أھم مدخالت العم
د        ، و أكثرھـا أثًرا على تعلیـم الطالب      ا اإلصالح والتجدی وم علیھ ي یق ة األساسیة الت باعتباره الدعام

ب ، التربوي، فإن أي تطویر في العملیة التعلیمیة البد وأن تنتھي بھ       ذل   ولذلك فھي تعد قل د یب  أي جھ
  "إلصالح أي نظام تعلیمي

ره                 أثیر غی ن ت ر م د یكون أكب ل ق ي شخصیة الطف وللمعلمة في الروضة اإلسالمیة تأثیر بالغ ف
ا وشكلھا،                   سن بمظھرھ ذا ال ل ھ ي مث م ف را وھ أثروا كثی م یت ھ، فھ ھ وآبائ من المقربین للطفل من أھل

ا ال  ا وألفاظھ اراتھا وإیماءاتھ كناتھا وإش ا وس ا،   وحركاتھ دو منھ ذي یب لوكھا ال ا، وس صدر عنھ ي ت ت
ال                   ن األطف ھ م م اختالطھ بقرنائ شاب، ورغ ن ال ھ م ذا واالستجابة ل اط كل ھ ي التق والطفل أسرع ف
ي          ذاء العقل ل الغ دم للطف ا تق وأھلھ إال أن تأثیر المعلمة یبقى أعمق وأشد من تأثیر اآلخرین، ذلك ألنھ

ال       والدیني، وھى التي تطبعھم على عاداتھا و       شوء األطف ھ ن ب علی ا یترت سلوك، مم تبث فیھم آداب ال
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د     ا بع ھ فیم ول عن صعب التح ا ی باھم مم ي ص ن آراء ف ھ م وا علی ا طبع سھم م ي أنف ون ف م یحمل وھ
  ).١٩٦، ١٩٨٠األھواني، (

ویعد الرضا الوظیفي للمعلمین من أھم العوامل ذات التأثیر اإلیجابي نحو بذل المزید من 
وتطویر أداء المعلمین وبالتالي تطویر العملیة التعلیمیة، ومن النظریات التي الجھود باتجاه تحسین 

حاولت تفسیر الرضا عن العمل وعواملھ ومسبباتھ نظریة اإلدارة العلمیة، حیث اھتمت على ید 
بالحوافز المادیة باعتبارھا الحافز ) Feber(وفیبر) Fayol(وفایول) Taylor(روادھا تایلور

رضا عن العمل، وحاولت توفیر كافة السبل المادیة التي ترفع من كفایة العامل الوحید المحقق لل
وتجعلھ یؤدي عملھ بإتقان وبسرعة قصوى، ومع ذلك لم تستطع اإلدارة تحقیق الرضا المطلوب، 

 :Macneil, 1993(ویؤخذ علیھا إھمالھا للجوانب اإلنسانیة وما یتعلق بھا من ظروف العمل 
3758.(  

لبیة احتیاجات المعلمین الوظیفیة والشخصیة، وتوفر الخدمات العامة لھم في ومن ثم فإن ت
المؤسسة التعلیمیة من شأنھا تعزیز أواصر األلفة واالنتماء وتحسین الرضا الوظیفي لدیھم نحو 
مؤسستھم التعلیمیة، وھذا ینسجم ویتناغم مع الھدف األساسي الذي وجدت اإلدارة التربویة من أجلھ 

طویر العملیة التعلیمیة، وتقدیم الخدمات لجمیع العاملین بما فیھم المعلمین، واالستجابة أال وھو ت
لحاجاتھم المادیة والمعنویة، وتحسین المناخ التنظیمي المدرسي لیساعدھم علي تحسین أدائھم 

  .وفعالیتھم التعلیمیة

تعامل مع األطفال وللرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال أھمیة ألنھ یقوم على قدرة ال
وكیفیة تقبل جمیع الحاالت المتوقعة خالل ھذا التعامل وانعكاس الرضا لدى المعلمات على عالقتھن 

 – الزمیالت – أولیاء األمور –بجمیع الفئات ضمن نطاق الریاض وخارجھا بدءًا من الطفل 
  . المجتمع المحیط النظر نحو الذات

  :مشكلة الدراسة

 المنظمات في تحقیق أھدافھا ُیقاس بمجموعة من المتغیرات، منھا أثبتت البحوث أن نجاح
وتتضح أھمیة الرضا الوظیفي من خالل الدور . الرضا الوظیفي، وھذا ما تحاول ھذه الدراسة إثباتھ

الذي یؤدیھ العنصر البشري، إذ یؤدي دورًا محوریًا في تخطیط، وتنفیذ نشاطات المنظمة، لذا ما 
فبقاء المنظمات في ظل . لعنصر الذي تراھن علیھ المنظمات في البقاء والنجاحزال الفرد، وسیبقى ا

بیئة تتمیز بمنافسة تامة وعدم االستقرار، مرھون بمدى دراسة سلوك أفرادھا والتأثیر فیھم، بالشكل 
الذي یؤدي إلى والئھم ورضاھم عن العمل، ھذا الذي یجعل الفرد یتحرك في حدود ومجال ذلك 

مھام واألعمال المخولة إلیھ، وتنعكس بذلك مستویات األداء لدیھ وفقًا لدرجات الرضا، الرضا عن ال
إذ أن وجود مستویات مرتفعة من الرضا الوظیفي یؤثر إیجابًا على األداء الفردي، وبالتالي على 

  ).٢٠١٥رفش، والربیعي، (أداء المنظمة كلھا 

تعلیمیة بمراحلھا المختلفة ومنھا وفي ضوء التطویر والتحدیث لكافة جوانب العملیة ال
مرحلة ریاض األطفال تبقى المعلمة بریاض األطفال من أھم الجوانب لھذه العملیة، ودورھا أساسي 
في عملیات التطویر والتحسین، ویواجھ معلمات ریاض األطفال بعض التحدیات المرتبطة بطبیعة 
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وامل والظروف المالئمة لنجاح عملھم المرحلة التي یعملون بھا،  لذلك البد أن یتوفر لھم الع
المدرسي أثناء تعاملھم المباشر مع محور العملیة التعلیمة وھم األطفال، والذي یسعى الجمیع إلى 
زیادة نموھم وتطورھم، باعتبارھم أھم مخرجات العملیة التعلیمیة، وبالتالي تمثلت مشكلة الدراسة 

  .یاض األطفال تمھیدًا لتنمیتھ وتعزیزهفي تعرف مستوى واقع الرضا الوظیفي لمعلمات ر

  :أسئلة الدراسة

ما واقع الرضا الوظیفي لدى معلمات : سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي
  :ریاض األطفال من وجھة نظرھن في ضوء بعض المتغیرات؟ وتتفرع عنھ األسئلة التالیة

  عملھن؟ما مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن طبیعة ومجال  .١
  ما مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن بیئة عملھن وما یسودھا من عالقات؟ .٢
ما مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام الرواتب والمكافآت الذي یتعاملن  .٣

  بھ؟
 ما مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن األمان والتطور الوظیفي بمجال عملھن؟ .٤
  ضا معلمات ریاض األطفال عن اإلدارة التي یعملن تحت رئاستھا؟ما مستوى ر .٥
في رؤیة معلمات ریاض )  سنوات الخبرة– المحافظة –المؤھل (ما مدى تأثیر متغیرات  .٦

  األطفال لمستوى الرضا الوظیفي لدیھن؟ 
  :أھداف الدراسة

ل، ھدفت الدراسة بشكل رئیس تعرف مستوى الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفا
  .مع بیان مدى تأثیر بعض المتغیرات في ذلك

تنطلق أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات على المستویین النظري والتطبیقي، ویمكن : أھمیة الدراسة
  :إیجازھا فیما یلي

یعد مجال ریاض األطفال من المجاالت التي أصبحت تحظى باھتمام المختصین في مجال  .١
  .سمیة المسئولة عن التعلیم في جمھوریة مصر العربیةتربیة الطفل، واھتمام الجھات الر

أھمیة الرضا الوظیفي وما یترتب علیھ من آثار إیجابیة مما یبرر دراستھ باستمرار والعمل  .٢
  .على تعمیقھ لدى جمیع الفئات خاصة المعلمین

 .استفادة معلمات ریاض األطفال أنفسھن من خالل وقوفھن على واقع رضاھن الوظیفي .٣
مات ریاض األطفال لبعض الضغوط المرتبطة بطبیعة المرحلة العمریة التي تعرض معل .٤

یتعاملن معھا وما لھا من متطلبات واحتیاجات مما قد یمثل تأثیرًا سلبیًا على الرضا الوظیفي 
  .لدیھن مما یعطي مبررًا لدراسة واقعھ

لوظیفي لدى استفادة مدیري ومدیرات ریاض األطفال من خالل الوقوف على مستوى الرضا ا .٥
 .المعلمات بما یعود باإلیجاب على العملیة التعلیمیة بالروضة التي یدیرونھا

استفادة األطفال بما تسفر عنھ ھذه الدراسة من نتائج تنعكس باإلیجاب على مستوى الرضا  .٦
 .الوظیفي لمعلماتھن بما یعود باإلیجاب علیھم في نھایة األمر
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  .بریاض األطفال ومعلماتھا لدراسات أخرى ذات صلةفتح المجال أمام الباحثین المھتمین  .٧
  :اقتصرت الدراسة على الحدود التالیة: حدود الدراسة

 بیئة العمل –طبیعة ومجال العامل (واقع الرضا الوظیفي من حیث : الحدود الموضوعیة – 
  ). اإلدارة-  األمان والترقي الوظیفي–الرواتب والمكافآت 

 األطفال الحكومیة المحددین بعینة الدراسةمعلمات ریاض : الحدود البشریة.  

 أسیوط– اإلسكندریة –القاھرة (ریاض األطفال بمحافظات : الحدود المكانیة .(  

 م٢٠١٩/ ٢٠١٨(العام الدراسي : الحدود الزمانیة.(  
  :مصطلحات الدراسة

  :الرضا الوظیفي .١
ھ، أي الرضا الوظیفي بأنھ تقبل الموظف لعملھ من جمیع وجوھ) ٢٠٠٨(عرف الخیري

لنوع ھذا العمل ومتطلباتھ وظروفھ الفیزیقیة ومكانتھ االجتماعیة واالقتصادیة، وما یتخللھ من 
  .عالقات إنسانیة بین الرؤساء والزمالء والمرؤوسین

وتعرفھ الدراسة بأنھ مدى رضا وتقبل معلمة ریاض األطفال لطبیعة ومجال العمل الذي 
لرواتب والمكافآت والحوافز المرتبطة بھ وكذلك العالقات تقوم بھ والبیئة التي یتم فیھا ونظام ا

االجتماعیة التي تتخللھ، ومدى تقدیر الذات من خاللھ، وكذلك مدى شعورھن باألمان والتطور 
  .الوظیفي من خالل عملھن، ورضاھن عن نظام اإلدارة التي یعملن تحت رئاستھا

المعلمة على المقیاس المعد لذلك في ویقاس في الدراسة الحالیة بالدرجة التي تحصل علیھا 
  الدراسة،

  :ریاض األطفال .٢
 ما ھو حكومي ومنھا ما ھو خاص أو تابع منھا مؤسسات تربویة تعرفھا الدراسة بأنھا

 سنوات لدخول مرحلة ٦ إلى ٣لمنظمات شعبیة، تھدف إلى إعداد أطفال ما قبل المدرسة بعمر من 
تماعیة والعقلیة واالنفعالیة لمترافقة مع المستوى النمائي التعلیم األساسي وتزویدھم بالخبرات االج

  .لدیھم

  :معلمة ریاض األطفال .٣
یقصد بھا المعلمة التي تعمل في مجال تربیة وتعلیم األطفال الصغار الذین تتراوح أعمارھم 

 سنوات، وذلك في بصورة منتظمة في روضة أطفال حكومیة سواء كانت مستقلة أم ٦ إلى ٣من 
  .رسة أو مجمع مدارستابعة لمد
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  :الدراسات السابقة

ھدفت الدراسة للبحث في الرضا الوظیفي لمعلمي ): Raza & Ahmed) 2017 دراسة   .١
المدارس االبتدائیة العامة من حیث العالقات بین األشخاص وموقف اإلدارة والمرافق المادیة 

 وقد استخدمت الدراسة كمؤشر على التزامھم الوظیفیة،) الحوافز(وظروف العمل والمنافع 
المنھج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات المدارس االبتدائیة 
العامة بیتھسیل أریفواال من مقاطعة باكباتان من البنجاب في باكستان، وتم أخذ عینات متعددة 

بنات، ) ٢٠٤(بنین، و) ١٧٦(مدرسة ابتدائیة عامة منھا ) ٣٨٠(المراحل ففي البدایة كان العدد 
من المعلمین لیصبح عدد % ٥٠من مدارس البنین والبنات و% ٣٠ثم تم اختیار. معلم) ٥١٦(و 

وتم استخدام نسخة معدلة من مقیاس الرضا الوظیفي كأداة للدراسة . معلم) ٢٥٨(المعلمین 
علمون أظھروا وكان من أبرز نتائج الدراسة أن الم. لقیاس الرضا الوظیفي للمعلمین والمعلمات

أعلى مستوى من الرضا الوظیفي عن الجانب الجوھري للحیاة الوظیفیة، تلیھا العالقات 
الموضوعة ) الحوافز(الشخصیة، وموقف اإلدارة، والمرافق المادیة، وظروف العمل، والفوائد 

وكان المستوى العام للرضا الوظیفي للمعلمین على مستوى عال إلى . كانت في أدنى مستوى
 .توى عال جدا وھذا یعبر عن التزامھم القوي بالعمل وعزمھم على مواصلة حیاتھم الحالیةمس

ھدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظیفي التي یحظى بھا ): ٢٠١٧(دراسة المعایطة  .٢
معلمو ومعلمات مرحلة ما بعد التعلیم األساسي في لواء الرصیفة في محافظة الزرقاء من وجھة 

ولإلجابة . معلم ومعلمة تم اختیارھم بطریقة عشوائیة) ٢٠٠(بلغت عینة الدراسة وقد . نظرھم
عن أسئلة الدراسة قام الباحث بتطویر استبانة، وكان المنھج المستخدم في الدراسة المنھج 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألثر النوع : وقد أظھرت نتائج الدراسة. الوصفي
 كما أظھرت وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألثر سنوات وكانت لصالح فئة اإلناث،

  .الخبرة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ألثر المؤھل العلمي في جمیع المجاالت
إلى التعرف على العالقة التي تربط الفعالیة الذاتیة  الدراسة ھدفت): ٢٠١٦(دراسة توات  .٣

ي بمدینة المدیة، واستخدمت الدراسة المنھج بالرضا الوظیفي لدى مدرسي التعلیم االبتدائ
الوصفي ذا الطابع االرتباطي، وكذا التحقق والكشف عما إذا كانت ھناك فوارق بین المدرسین 
في كل من الفعالیة الذاتیة والرضا الوظیفي، وقد تم ذلك باستخدام عینة عشوائیة قدر حجمھا بـ 

تم تطبیق مقیاسین؛ األول لقیاس الفعالیة مدرسًا من مدرسي التعلیم االبتدائي، و) ١٦٤٤(
أن : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أھمھا. الذاتیة، والثاني لقیاس الرضا الوظیفي

درجة الرضا الوظیفي لدى وأن درجة الفاعلیة الذاتیة لدى مدرسي الطور االبتدائي مرتفعة، 
اللة إحصائیة في مقیاس الفاعلیة مدرسي الطور االبتدائي متوسطة، وأنھ توجد فروق ذات د

توجد ، كما لصالح االتجاه اإلیجابي) سلبي/ إیجابي(الذاتیة للمعلمین بناًء على نوع االتجاه 
/ إیجابي(فروق ذات داللة إحصائیة في مقیاس الرضا الوظیفي للمعلمین بناًء على نوع االتجاه 

  .لصالح االتجاه اإلیجابي) سلبي
الرضا : ھدفت الدراسة إلى تحدید العالقة بین ثالثة متغیرات: Trace 2016)(دراسة ترایس  .٤

وقد تم تحلیل البیانات الكمیة من . الوظیفي للمعلم، والثقة في مدیر المدرسة، ودعم المدیرین
وقد كشفت . مقیاس دعم الرئیس، ومقیاس رضا المعلم لتقییم العالقة بین المتغیرات الثالثة

دعم اإلداري وثقة المعلمین في المدیر جاءت بدرجة عالیة وموجبة، البیانات أن العالقة بین ال
، وأكدت أن االستیاء من العمل بسبب التصرفات اإلداریة ھي واحدة من )٠٫٨٦(بلغت 

األسباب التي تؤدي بالمعلمین إلى نقص رضاھم الوظیفي، وتركھم للعمل غالبًا، وأنھ إذا كان 
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 المدرسة، ویوفر للمعلمین دعمًا فعاًال فإن ذلك یؤدي إلى مدیر المدرسة یخلق مناخًا للثقة داخل
 .زیادة الرضا الوظیفي للمعلم داخل المدرسة

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الرضا الوظیفي وااللتزام ): ٢٠١٥(داود : دراسة  .٥
التنظیمي لمعلمي مدارس التعلیم األساسي في محافظة كفر الشیخ، والوقوف على مستوى 
الرضا الوظیفي ومستوى االلتزام التنظیمي لدیھم، وتقدیم إجراءات مقترحة لتفعیل العالقة بین 

. الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي لمعلمي مدارس التعلیم األساسي في محافظة كفر الشیخ
 - الرضا الوظیفي(وتم استخدم المنھج الوصفي، باالستعانة باستبانة صنفت إلى محورین؛ ھما 

. معلم ومعلمة من المدارس االبتدائیة) ١٣٠٠(، وطبقت على عینة بلغت )لتزام التنظیمياال
وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط طردي بین االلتزام التنظیمي والرضا الوظیفي؛ حیث بلغ 

، مما یشیر إلى وجود عالقة موجبة قویة بین االلتزام التنظیمي )٠٫٦٧٧(معامل االرتباط 
، وھو ما یؤكد االفتراضات النظریة التي تشیر إلى وجود ارتباط قوي بین والرضا الوظیفي

 .الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي
 وقد، ھدفت تعرف مدى رضا موظفي جامعة الملك فیصل وظیفیا): ٢٠١٤(دراسة الخزاعلة  .٦

طة وفقًا موظفًا وموظفة تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة البسی)  ١٧٩(تكونت عینة الدراسة من 
 أن مدى الرضا الوظیفي لدى موظفي جامعة الملك  وأظھرت نتائج الدراسةلمتغیرات الدراسة،

فیصل جاء متوسطا، كما وأظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى 
لمتغیر النوع في مجال الرضا عن الوظیفة، والرضا عن بیئة العمل، والرضا عن الزمالء في 

الرضا عن االستقرار الوظیفي، وذلك لصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة العمل، و
إحصائیة في مجال الرضا عن نظام المزایا المرتبطة بنھایة الخدمة لصالح اإلناث، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة في مجال الرضا عن الراتب، والرضا عن أسلوب اإلدارة 

تقاء الوظیفي وفي األداة ككل، وأظھرت النتائج وجود واإلشراف، والرضا عن النمو واالر
فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي في مجال الرضا عن بیئة العمل وذلك 
لصالح أصحاب المؤھل العلمي دبلوم فأقل، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع 

عدم وجود فروق ذات إحصائیة  -أیضًا– مجاالت األداة واألداة ككل، وبینت نتائج الدراسة
تعزى لمتغیر الخدمة على األداة ككل باستثناء مجال الرضا عن نظام المزایا المرتبطة بنھایة 
الخدمة، والذي تبین فیھ وجود فروق ذات داللة إحصائیة  وعند استخدام اختبار شیفیة 

 سنوات، كما ٥  األقل من للمقارنات البعدیة  تبین أن الفروق جاءت لصالح أصحاب الخبرة
وأظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الوظیفة في جمیع مجاالت 

 .األداة واألداة ككل
 ھدفت الدراسة إلى اختبار Osboei & Nojabaee) ٢٠١٤(دراسة أوزبوي ونوجابي  .٧

قاطعة مازندران في العالقة بین الصمت التنظیمي والرضا الوظیفي لدى المعلمین غرب م
وقد تمثلت أداة . إیران، وتحقیقًا لھذا الھدف فقد استخدم الباحثان المنھج الوصفي االرتباطي

العوامل اإلداریة، (سؤاًال مقسمة إلى ثالثة أبعاد وھي ) ٢٣(الدراسة في استبانة تضمنت 
 تم اختیارھا معلمًا) ١٢١(وقد تكونت العینة من ) والعوامل التنظیمیة، والعوامل الفردیة

وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین : بالطریقة العشوائیة، وقد أظھرت الدراسة عدة نتائج منھا
الصمت التنظیمي والرضا الوظیفي لدى المعلمین، ووجدت عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

 . والرضا الوظیفي لدى المعلمین) العوامل اإلداریة، والعوامل الشخصیة(
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ھدفت الدراسة إلى تحدید ضغوط المعلمین ومصادر ): Stauffer & Mason) 2013دراسة  .٨
عدم الرضا لدیھم وتقدیم خطوات عملیة وقائیة لموظفي المدارس لتخفیف إجھاد المعلمین، وتم 
استخدام منھج تحلیل المحتوى، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس االبتدائیة في جنوب 

استجابة مجانیة لمعلمي ) ٦٤(یث كان تحلیل المحتوى لتحلیل شرق الوالیات المتحدة، ح
معلمًا من ) ٢٨(معلمًا من المدارس غیر ذات أولویة عالیة و) ٣٦(منھا (المدارس االبتدائیة 

المدارس ذات األولویة العالیة، وجمیعھم من الضواحي، وھم الذین أجابوا على األداة 
: وكان من أبرز النتائج التي توصلت لھا الدراسة. یةوتسمى بأداة ستریسورس النوع) االستبانة(

عدم تقدیر المعلمین : منھا(عوامل شخصیة - ١أن ھناك فئتین من عوامل إجھاد المعلم ھي 
الھیاكل السیاسیة : منھا( عوامل سیاقیة - ٢و) بشكل عام وضغوط المساءلة على عملھم

وأن ، )، المناخ المدرسي)األسرة(وامل األم والتعلیمیة، العوامل التعلیمیة، العوامل الطالبیة، الع
من بین الضغوط التي یعانیھا المعلمون في المدارس نقص الدعم أو الموارد، وضغوط مدیري 
المدارس بطریقة تعاملھم التسلطیة مع المعلمین وكثرة المھام التي یكلفون بھا، وأیضا العوامل 

 بین الزمالء والبیئة المجھدة، وھناك أیضا المناخیة المدرسیة مثل عدم فھم األدوار والسلبیة
عبء العمل والمسؤولیات التعلیمیة : العوامل التعلیمیة تشكل ضغوط على المعلمین مثل

 .وتنفیذھا في وقت محدد وھذا یرھق المعلم ویتسبب في إجھاده
عن مدى رضا المعلمین واتجاھاتھم ) Lal & Shergill, 2012(وبحثت دراسة الل وشیرجل  .٩

معلما في ) ٢٠٠(التعلیم كمھنة یمارسونھا، واستخدمت الدراسة االستبیان الذي وزع على نحو 
بنجاب وھاریانا في الباكستان، وبینت النتائج أن المعلمین راضون جدًا عن وظائفھم، وال یوجد 
فرق بین الذكور واإلناث في ذلك، كما أن كال الجنسین یمتلكون اتجاھات ایجابیة نحو التعلیم 

 .نةكمھ
إلى الكشف عن اتجاھات طالبات تخصص تربیة ) ٢٠١١(وھدفت دراسة خزعلي ومومني  .١٠

واستخدمت االستبانة أداة  ،الطفل في جامعة البلقاء التطبیقیة نحو تخصصھن األكادیمي
 كلیة في الطفل تربیة تخصص طالبات من طالبة) ٣٧٠( على وتم توزیعھا ولقد للدراسة،

 لدى حیادیة اتجاھات عن الدراسة نتائج  وكشفتة،الجامعی وعجلون الجامعیة اربد في التربیة
 لدى االتجاھات في فروقًا الدراسة نتائج تظھر ولم األكادیمي، تخصصھن نحو الطالبات
 .الطالبة فیھا درست التي الكلیةأو  للطالبة الدراسي المستوى إلى تعزى الطالبات

 ھدفت إلى تحدید Platisidou & Agaliotis ،(2008(: دراسة بالتسیدو؛ وأجالیوتیس  .١١
والعوامل المؤثرة ، مستویات االحتراق النفسي والرضا الوظیفي ألداء معلمي التربیة الخاصة

، بمعدل عمري ) إناثًا٧٨ ذكورًا، ٤٩(معلمًا ومعلمة ) ١٢٧(فیھا، وتكونت عینة الدراسة من 
أقل من أربع سنوات، : (ئاتسنة، بینما توزعت متغیرات الخبرة على ف) ٥٦-  ٢٣(تراوح بین 

، ولتحقیق ھدف الدراسة تم استخدام مقیاس االحتراق النفسي، ومقیاس الرضا )٢٣-١١، ١٠-٥
بیئة العمل، والترقیة، والنظرة : فقرة موزعة على أبعاد) ٢٤(الوظیفي للموظفین، والمكون من

تراق النفسي بین وقد أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى االح. للمھنة، والعالقة مع المدیر
أما الرضا الوظیفي فتراوح بین متوسط ومرتفع،  المعلمین تراوح بین متدني ومتوسط، 

خصوصًا في مجال الرضا عن بیئة العمل، وروح الفریق، فیما كان متدنیًا نسبیًا في مجال 
 الترقیات، والرواتب، والمزایا، وبینت نتائج الدراسة أیضًا عدم وجود فروق ذات داللة في

متغیرات العمر، والجنس، والخبرة في تحدید مستوى الرضا الوظیفي أو االحتراق النفسي لدى 
المعلمین، وبینت الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیًا بین توفر الموارد والمصادر 

 .للمعلمین، وتدني االحتراق النفسي وزیادة مستوى الرضا الوظیفي
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ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الرضا الوظیفي ) ٢٠٠٨(دراسة الشیخ خلیل وشریر  .١٢
الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة، (لدى المعلمین ) الدیموغرافیة وبعض المتغیرات

 معلمًا ومعلمة، وقد تم أخذھا بطریقة) ٣٦٠(،وقد تكونت عینة الدراسة من)الدراسیة المرحلة
  أعد الباحثان استبانھ لقیاس الرضاوقد)بنون وبنات(مدرسة )١٨(عشوائیة عنقودیة من 

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیا في الرضا الوظیفي خاصة بالدراسة،
لم توجد  الوظیفي ككل لصالح اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، بینما

اإلناث، حملة   فكانت الفروق لصالحفروق في الرضا عن المادة، وبالنسبة لتحقیق المھنة للذات
وظروفھ، والعالقة  الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، وبالنسبة لطبیعة العمل

والمرحلة األساسیة الدنیا، أما  بالمسئولین كانت الفروق لصالح اإلناث، حملة الدبلوم المتوسط
  .الوظیفي سنوات الخبرة فال یوجد لھا أي أثر على الرضا

ھدفت إلى التعرف على مستوى الرضا المھني لدى معلمي ) ٢٠٠٧(اسة الشوامرة  در .١٣
وتوصلت الدراسة ، ومعلمات المدارس الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة ألثر الرضا الوظیفي للموظفین والمعلمات تبًعا لمتغیر 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ألثر الرضا الوظیفي .  إحصائیاالنوع حیث وھي  دالة

للموظفین والمعلمات تبعا لمتغیر المؤھل العلمي، وإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
  .ألثر الرضا الوظیفي للموظفین و المعلمات تبعا لمتغیر سنوات الخبرة

 الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة  بدراسة ھدفت تحدید مستویات)pang,2006(قام بانج  .١٤
) ٢٨٠(التدریس اإلناث في جامعات سیئول في جمھوریة كوریا، وقد تكونت عینة الدراسة من 

عضو ھیئة تدریس، واستخدم الباحث المنھج الوصفي واالستبیان كأداة لجمع البیانات والذي 
 وقد أظھرت تكون من مقیاس وصف المھنة باإلضافة إلى ورقة المعلومات الدیمغرافیة، 

النتائج الدراسة أن العامالت في الجامعات راضیات بشكل عام وبدرجة متوسطة عن وظائفھن، 
وقد احتل مجال الرضا عن الوظیفة الرتبة األولى وبدرجة كبیرة،  وحصل مجال الرضا عن 
األجر، ومجال الرضا عن أسلوب اإلشراف، ومجال الرضا عن الزمالء، على درجة متوسطة، 

ال االستقرار واألمن الوظیفي، فقد حصل على درجة قلیلة، في حین أظھرت النتائج عدم أما مج
  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي والرتبة األكادیمیة والخبرة

  :التعلیق على الدراسات السابقة

علمین سواء یتبین في ضوء العرض تعدد الدراسات التي اھتمت بالرضا الوظیفي لدى الم
من حیث الكشف عن واقعھ أو العوامل المؤثرة فیھ أو عالقتھ ببعض المتغیرات األخرى، كما یتبین 
تنوع المراحل العمریة التي تناولتھا الدراسات السابقة فمنھا ما تناول معلمي المرحلة االبتدائیة 

 إضافة لذلك یتضح تنوع ومنھا ما تناول معلمي المرحلة الثانویة بینما كان بعضھا في الجامعة،
البیئة التي تناولتھا ھذه الدراسات فمنھا ما تم داخل مصر ومنھا ما تم في بعض الدول الخلیجیة 
ومنھا ما تم في بعض الدول األجنبیة، ورغم ذلك تجمع ھذه الدراسات على أھمیة دراسة الرضا 

بیة، مما یعطي مبررًا لھذه الوظیفي من زوایا متعددة خاصة في ظل ما یترتب علیھ من آثار إیجا
الدراسة، بجانب تمیزھا في البیئة والمرحلة العمریة التي تركز علیھا حیث إنھا تركز على معلمات 
ریاض األطفال بھدف قیاس مستوى الرضا الوظیفي لدیھن، وھذا ما لم تتناولھ الدراسات السابقة، 

عض المفاھیم النظریة وفي إعداد األداة واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عرض ب
  . وبعض اإلجراءات المنھجیة وتفسیر ومناقشة النتائج
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  :اإلطار النظري

  :خصائص معلمة ریاض األطفال وبعض أدوارھا: المحور األول

  :خصائص معلمات ریاض األطفال

 ،٢٠١٠محمد، (تتمثل أبرز خصائص معلمة ریاض األطفال فیما یلي كما لخصتھا كل من 
 )  ٨٣، ١٩٩٧،ثناء ) (٣٠

یمكن تناول أبرز الخصائص الشخصیة لمعلمة ریاض األطفال على : الخصائص الشخصیة .١
  :النحو التالي

بینت الدراسات أن التسلط المعلمة یستثیر تسلط الطفل ومقاومتھ وكلما كان : العالقة مع الطفل –
ھم في النشاطات المختلفة  سلوك المشرفات تكاملیا أصبح سلوك األطفال تلقائیا وزاد إسھام

فالعالقة اإلیجابیة تقوي السلوك السوي والعالقة السلبیة تقف في وجھ النمو السلیم للطفل  
احترام الطفل وجعلھ یشعر بقیمتھ عن طریق اإلنصات لكالمھ ومناقشتھ منطقیا وعدم فرض 

اعاة قدرات كل طفل الرأي علیھ وتحمیلھ المسؤولیة واالمتناع عن معاقبتھ بطریقة مھینھ، ومر
ومستواه عند القیام بأي نشاط،  وعلى المعلمة أن تعمل على انتھاج طرق سلیمة في التعامل مع 
الطفل بتقدیم التفسیرات التي تتناسب مع مستوى فھمھ لألمور أن تؤمن بقابلیة كل األطفال 

ھ وال تخضع وإقامة تواصل سلیم مع الطفل والتواصل العاطفي مع، للتعلم والنمو والتطور
  . للحالة المزاجیة والتغیرات النفسیة بتذبذب المعاملة مع األطفال

احترام والدي الطفل وتقدیر المسؤولیة التي یحملونھا، االستماع إلى أسئلة : العالقة مع الوالدین –
الوالدین واقتراحاتھم وتستنیر منھم في حال التعرض ألي مشكلة، مراعاة القیم والتقالید التي 

اھا األسرة وعدم العمل على تغیرھا وغرس ما متناقض معھا االستفادة من األسرة لمعرفة تتبن
  . ما ھي توقعاتھا نحو طفلھا وكیفیة التعامل معھ وتجاوز ما یعانیھ من مشكالت

أن یكون لدیھا الرغبة الحقیقیة في العمل مع : العالقة مع مھنة التربیة في ریاض األطفال –
ئما لتطویر نفسھا باإلطالع الدائم على كل ما لھ عالقة بالمھنة أن تسعى األطفال، وتسعى دا

  .                                       دائما الستثارة دافعیھ األطفال ونشاطھم وحبھم للتعلم والقیام باألنشطة المتنوعة
المرونة واالتزان أن تتمیز معلمة الروضة بالتكیف الجید والثقة بالنفس و: الخصائص االنفعالیة .٢

االنفعالي، تحب األطفال ولدیھا میل ورغبھ لتعامل معھم وقدرة على استیعابھم وحل مشكالتھم 
وقد أكد بستالوتزي فروبل أھمیة الحب والتعاطف بین المعلم والطفل، أن تكون سعیدة ومیلھا 

  .    روح الدعابةلألطفال حقیقي ولدیھا إحساس بالجمال والنظام والترتیب، صبورة وحنونة تملك
القدرة على التخطیط لتعلیم األطفال وتنظیم نشاطاتھم داخل الصف : الخصائص األدائیة العملیة .٣

وخارجھ، التعرف على مستویات األطفال المختلفة ومراعاتھا، أن تمتلك القدرة على استثارة 
قدرة على تحلیل مواطن دافعیھ األطفال واھتماماتھم للتعلم والتعاون وتقدیم الدعم والثناء لھم ال

القوة والضعف في سلوك الطفل والعمل على عالجھ وتحسینھ والمھارة في استخدام التقنیات 
المتوفرة بشكل فعال للتعلم، القدرة على حفظ السجالت التراكمیة لألطفال وتوظیفھا لخدمة 

 . الطفل وتعلیمھ
ا على نفس المستوى وعلى ذلك فإن كل ھذه الخصائص الالزمة لمعلمة الروضة تجعلھ

 - الجید الذي تعمل الدول المتقدمة على إعداد معلمات الریاض فیھا للوصول إلیھ، ولكي تتوفر فیھا 
  ):Marjory and, Bayless , 1980, 13, 14( الخصائص التالیة - إلى جانب ما سبق 
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 التحلي بالذكاء في تعاملھا.  

 اإلخالص وطھارة النفس.  

 لروضةإجادة التخطیط لعملھا في ا.  

 القدرة على اإلدارة والقیادة.  

 الخبرة المھنیة في تربیة األطفال واإللمام بخصائصھم وحاجاتھم في ھذا السن.  

 الحرص والصبر والعطف على األطفال مع توفر الحزم والمرونة.  

 التفاعل مع البیئة المحیطة بھا.  

 القدرة على تحمل المسؤولیة.  

 الصحة الجیدة.  

 والتفاعل مع األطفال وتنمیة مواھبھماإلیجابیة في الشخصیة .  

 القدرة الجیدة على إقامة عالقة مع اآلباء واآلخرین.  

 :معلمة ریاض األطفال برامج إعداد

اء           و إنم ال ھ اض األطف ات ری داد معلم رامج إع ن ب ام م دف الع ل الھ لع
صیة  سمات الشخ ز      ، ال ي یرتك ار وظیف الل إط ن خ ة م ة للمعلم ارات التربوی والمھ

رة   ى نظ ا  عل ة فیھ ة ودور المعلم ة التعلیمی لیمة للعملی داف  ، س ق بأھ ا یتعل وفیم
صھا       د لخ ال فق اض األطف ات ری داد معلم رامج إع ي(ب ف٢٢، م٢٠٠٤، فھم ، ؛ خل

  :وھي التالي، )١٣٦، ھـ١٤٢٦

 وتنمیة مھاراتھم في ، تمكین الطالبات المعلمات من فھم عملیة التعلم في مواقف فعلیة
وأن لكل مرحلة ،  على أساس أن طفل الروضة لھ خصائصھوذلك، التفاعل مع األطفال

  .والنفسیة، والجسمیة، نمو خصائصھا العقلیة

 وصیاغة أھداف ، ومعرفة مختلف جوانبھا، تنمیة المھارة على تحلیل المواقف التعلیمیة
  .إجرائیة؛ لتوجیھ مسار التعلم للطفل وتقویم نتائجھ

 الیومیة ومراحلھاتنمیة المھارات المتعلقة بالتخطیط للدروس .  

 وتوجیھ األسئلة، والتبسیط، المناقشة: مثل، تنمیة المھارات الالزمة لتعلم األطفال ،
  .وعرض القصة

 الوسائل التعلیمیة واألركان : مثل، تنمیة المھارات المتعلقة باستغالل واستخدام اإلمكانات
  .المختلفة

 لھتنمیة المھارات المتعلقة بإدارة الصف وحفظ النظام داخ.  

 تنمیة مھارات تقویم تعلم الطفل.  
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ات       ات المعلم ى إكساب الطالب نص عل داف ت ذه األھ د أن ھ سابقة نج داف ال ى األھ النظر إل وب
شطة       ا وتنتھي         ، بعض المھارات األساسیة الالزمة لتخطیط األن داف إجرائی دأ بصیاغة األھ ي تب والت

التقویم شط ، ب ذ األن ة لتنفی ات فعلی ة متطلب ر بمثاب ذه تعتب شطةوھ رة األن ل حج ذ ، ة داخ ة التنفی وعملی
ذ  ارات التنفی ا مھ ق علیھ ي ُیطَل ارات الت ض المھ ب بع ل، تتطل ام: مث ظ النظ صفو وحف ، إدارة ال

ت     ى التوقی ل          ، والمحافظة عل تعلم الطف ارات ل ن المھ ا م شطة وغیرھ دیم األن ى    ، وتق ذا باإلضافة إل ھ
  :وھي، لتقدیم األنشطة) النوعیة(المھارات الخاصة 

 أنشطتھا، وسائلھا، طرق تقدیمھا، المحتوى، األھداف(رات التخطیط لألنشطة مھا ،
 ).وضع خطط زمنیة لتقدیم األنشطة، تقویمھا

 وتوجیھ ، ومھارات عرض األنشطة، وتشمل مھارات إدارة الفصل، مھارات التنفیذ
طفال واستخدام آراء وأفكار وخبرات األ، األسئلة والتعلیق على إجابات األطفال وأسئلتھم

 .في عملیة التعلم وتقدیم األنشطة

 وتتضمن تكوین ملفات خاصة بكل طفل لتتبع نموه في كل جانب من : مھارات التقویم
  .جوانب النمو

  :ریاض األطفال إلى مرحلتین معلمة مرحلة وتنقسم برامج إعداد

ة  تأھیل یتم: العمل قبل مرحلة اإلعداد  -أ  ال   معلم اض األطف ا  ری ا  تأھیًل ن  تربوی امج  اللخ  م  برن
ا  العام الثقافي المستوى لرفع وذلك األطفال؛ ریاض معلمات إلعداد جید تربوي دھا  لھ  وتزوی
ة  خصائص  عن مناسبة بخلفیة ة  المرحل ة  العمری ا،  المبكرة  للطفول ى  باإلضافة  واحتیاجاتھ  إل

شطة،  األطفال، وتخطیط بتعلیم المتعلقة المھارات إكسابھا ع  األن ة  ودف تعلم  عملی  شف،  النا (ال
2010، ١٧٧.( 

ي  مرحلة النمو  -ب   اء  المھن ل  أثن ة  :العم ال   معلم اض األطف ى  بحاجة  ری و  إل ي  النم ستمر  المھن  الم
ل  إعدادھا إلى باإلضافة، العمل أثناء ا  قب ي  عملھ اض  ف ال،  ری ذا  األطف ا  وھ ة  تفرضھ  م  طبیع

ي  مستمر تطور إلى أدى معرفي انفجار من العصر ع  ف ة  مجاالت  جمی ب .المعرف ك   ویتطل  ذل
ن  ة  م ة  المعلم ستمرة  المتابع ل  الم ا  لك و  م د  ھ ي  جدی ي  والممارسة  الفكر  مجال  ف اض  ف  ری

  ).٢٣ م، ٢٠٠٠ الخثیلة،(عملھا  بمجال المتعلقة والندوات الدورات وحضور األطفال،
  : دور معلمة الروضة في عالقتھا مع األطفال

ئة المدرسة في الوقت بما أن بیئة الروضة یجب أن تكون امتدادا لبیئة األسرة وتمھیدا لبی
نفسھ فمعلمة الروضة ھي األم والمربیة وھذا یتطلب منھا أن تتعامل مع األطفال بأسلوب محبب 
یجد فیھ ما یشبع رغباتھ واھتماماتھ ومن ھنا تأتي الحاجة إلى مربیة یحبھا األطفال تقدر إمكانات 

 یعبر عن أحاسیسھ ومشاعره في كل طفل  وال تحكم علیھ بمقاییس الكبار، لدیھا القدرة بأن تجعلھ
أن دور ، الوقت نفسھ الذي تكون فیھ مستودعا ألسراره البسیطة النامیة وتقبل مشكالتھ ومساعدتھ

المربیة في الروضة دور المالحظ والموجھ ألعمال الطفل ومنا شطھ بإعطائھ قدرا من الحریة في 
 على ھواه بل تعمل المربیة على التصرف بتلقائیة ورضا ذاتي وھذا ال یعني ترك الطفل یتصرف

مراقبتھ عن كثب وتوجیھھ في القول والعمل فعالقة المربیة بالطفل وعالقتھ برفاقھ تعد البدایات 
األولى إلحساسھ باالنتماء االجتماعي وتلعب المربیة دورًا مھمًا في ھذا األمر والسیما أن الطفل 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٤٤

 ٢٠٠٤، مرتضى، وأبو النور(ور التالیة یكون ما زال متمركزا على ذاتھ وذلك من خالل األم
٢٠  :(  

  منفذة للبرنامج حسب الخطة المعتمدة في المنھاج وتعمل على دعم ) المعلمة(المربیة
السلوك المناسب للمواقف التعلیمیة التربویة من خالل توفیر الفرص المناسبة للطفل لكي 

  . یفضي بما یخالجھ ویشعر بھ

 أن تكون المربیة ھادئة مرحة مرنة الحركة سریعة المربیة نموذج للسلوك ھنا یجب 
 التصرف تعامل األطفال برفق ومودة وتظھر تقدیرھا بمبادرات األطفال و أدائھم 

  المربیة مكافئة ومعززة للسلوك اإلیجابي وذلك بأن تكافئ األطفال على أعمالھم بالسماح
ستخدم أسالیب الحرمان مھما لھم بالقیام بأعمال جدیدة مھما كانت طبیعة إنجازاتھم وال ت

كانت األسباب ألن األمر المھم في أداء دورھا ھو تشجیع األطفال على االستمرار 
بصورة تلقائیة باألعمال والنشاطات وتعزیز الجوانب اإلیجابیة في السلوكیات التي 
یرغبھا مجتمع الروضة لذلك فإن العمل في ریاض األطفال یجب أن تقوم بھ معلمات 

قادرات على تقبل الطفل ویتوقف شعور األطفال نحو المعلمة على قدرتھا مؤھالت 
تجسید دور األم بشكل فعال وھذا یفرض على المعلمة أن تقیم عالقات معینة مع الطفل 

 : تراعي فیھا األمور التالیة
  إشاعة جو من األمن في نفس الطفل بما یشعره بالحریة والقدرة على المشاركة المنشط بثقة

  . لیةوفاع
  مراقبة الطفل بصورة غیر مباشرة وتوجیھھ دون أن یشعر أنھ تحت المراقبة القاسیة وإنما

  . یعمل بإرادتھ
 تخصیص سجل لكل طفل یسجل علیھ المالحظات الیومیة حول نشاطاتھ وسلوكیاتھ.  
 مساعدة الطفل في تلبیة حاجاتھ الضروریة .  
 نھا وإشعاره بكیانھ واحترام آرائھ تقدیر مشاعر الطفل و إتاحة الفرصة لھ للتعبیر ع

  . وتشجیعھ على التعبیر عنھا دون خوف أو تردد
 السماح للطفل بأن یختار النشاط الذي یناسبھ لتوفیر األدوات والمواد الالزمة لذلك .  
  الروضة(العمل على توفیر كل ما یؤمن لھ الراحة والسالمة في البیئة الجدیدة(  

  :  مع أھالي األطفالدور معلمة الروضة في عالقتھا

یعد بناء عالقة وثیقة بین معلمة الروضة واألھالي من العوامل الضروریة للتعامل السلیم 
مع الطفل إلنجاح مھمتھا ویتحقق ذلك بعقد لقاءات دوریة معھم ضمن اجتماع تنظمھ الروضة أو 

شكالت السلوكیة اجتماع خاص تنظمھ المعلمة یتم من خاللھ مناقشة تصرفات األطفال وتحدید الم
إن وجدت ووضع خطة والتعاون بین الجانبین لحل ھذه المشكالت وتستطیع المعلمة من خالل 
اللقاءات التعرف على  الفروق بین األطفال من خالل معرفة الفروق بین األھل وھنا تبدو قدرة 

ا كان شكلھا المعلمة على التعامل مع الجمیع في إطار االحترام و إمكانیة تقدیم المساعدة مھم
  . وحجمھا وھناك عدة أمور یجب على المعلمة مراعاتھا
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  احترام المعلمة قیم عائلة الطفل وعدم فرضھا قیم شخصیة أو بدیلة إال في حدود
  . المتطلبات التربویة الخاصة بأھداف الروضة

  االتصال الدائم باألھالي من أجل التعرف على مشكالت األطفال ودراستھا وإیجاد الحلول
  المناسبة لھا 

  إطالع األھالي على منھاج الروضة والتعاون معھم في تنفیذ منا شطھ حسب اإلمكانات
  )٤٦، ٢٠٠٤، الشماس. (المتاحة

  الرضا الوظیفي: المحور الثاني

  :مفھوم الرضا الوظیفي

المدى الذي توفر معھ "إلى الرضا الوظیفي باعتباره )  (Smith,2002سمیثینظر 
  ".تائج ذات قیم ایجابیةالوظیفة لشاغلھا ن

أن رضا العاملین عن عملھم یتوقف على    فقد رأى)Sangmanee,2003(أما سانجماني 
المدى الذي یجد فیھ العامل منفذًا مناسبًا لقدرتھ ومیولھ وسمات شخصیة، وكما یتوقف على موقفة 

  . نموه وخبراتھالفعلي، وعلى طریقة الحیاة التي یستطیع بھا أن یؤدي الدور الذي یتمشى مع 

ھ عبارة عن مشاعر العاملین تجاه أعمالھم وأنھ ینتج عن ویعرف الرضا الوظیفي بأّن
كما أنھ محصلة ، إدراكھم لما تقدمھ الوظیفة لھم ولما ینبغي أن یحصلوا علیھ من وظائفھم

م العمل لالتجاھات الخاصة نحو مختلف العناصر المتعلقة بالعمل والمتمثلة بسیاسة اإلدارة في تنظی
ان بالعمل ومسؤولیات العمل وانجازه واالعتراف ـــومزایا العمل في المنظمة، األم

  )١٥، ٢٠٠٠الحنیطي (.والتقدیر
الرضا الوظیفي ھو رضا الفرد عن العمل الذي یقوم بھ، ویتوقف ذلك على مدى ما ویعبر 

ھ وقیمھ، كما یتوقف یجده الفرد في العمل من إشباع لقدراتھ ومیولھ وما یتفق مع سمات شخصیت
أیضا على الموقع العملي الذي یتمیز بھ، وطریقة الحیاة التي من خاللھا یلعب الدور الذي یتمشى 

  ).ھـ١٤٢٧الحربي، (مع خبراتھ وقدراتھ 

كما أن مفھوم الرضا الوظیفي عن العمل مفھوم مركب ولھ عدة أوجھ حیث یرى بعض 
المحددات الخاصة بالرضا، وآخرون یعطون األھمیة المختصین أن إشباع حاجات العاملین ھو أحد 

لبعض الجوانب االجتماعیة مثل روابط وأواصر الصداقة التي تربط العاملین وبعضھم البعض، 
ومنھم من یرجع مستوى الرضا إلى موقف المرؤوسین من رؤسائھم ونمط اإلشراف الذي 

ى تكاملھا في محیط العمل یخضعون لھ، وھناك من یعطي االعتبارات الخاصة بالشخصیة ومد
یعرف الرضا الوظیفي بأنھ یمثل حصیلة لمجموعة من العوامل ذات  . فضل تحقیق ھذا الرضا

الصلة والتي تقاس أساسًا بقبول الفرد ذلك العمل بارتیاح ورضا نفس وفاعلیة باإلنتاج نتیجة 
  ).٧١، ٢٠٠١لفالح ا(للشعور الوجداني الذي یمكن للفــرد من القیام بعملھ دون ملل أو ضیق

مشاعر الفرد تجاه وظیفتھ، والناتجة عن اإلدراك الحالي لما تقدمھ الوظیفة : "وُیعرف بأنھ
  ).٢٥٩، ٢٠١٤فلیھ، وعبد المجید، "(إلیھ، وإدراكھ لما ینبغي أن یحصل علیھ من الوظیفة
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 نتیجة تفاعل الموظف مع وظیفتھ، وھو انعكاس لمدى اإلشباع الذي: "كما ُیعرف بأنھ
یستمده من ھذا العمل، وانتمائھ وتفاعلھ مع جماعة وبیئة العمل الداخلیة والخارجیة، وبالتالي فھو 

البارودي، " (یشیر إلى مجموع المشاعر، أو الحالة النفسیة التي یشعر بھا الموظف نحو العمل
٣٨، ٢٠١٥.(  

 تھتم بتحسین یتضح من خالل التعریفات السابقة بأنھا تركز علي العدید من األمور التي
الجوانب النفسیة للعاملین، ویأتي ذلك لمعلمة ریاض األطفال من خالل استخدام العدید من المؤثرات 
والعوامل المرتبطة بسیاسة النظام التعلیمي، باإلضافة لتحسین الجوانب المادیة كاألجور والحوافز 

األمن والرضا الوظیفي وتطویر والتي ستعود باألثر اإلیجابي علیھا، األمر الذي یؤدي إلى تحسین 
  . فعالیة أدائھا التعلیمي

  :أھمیة الرضا الوظیفي

إن دراسة الرضا الوظیفي ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لإلدارة، فعن طریقھ نتعرف على 
مشاعر األفراد واتجاھاتھم المتعددة نحو مختلف جوانب عملھم، ویتم بذلك التعرف على جوانب 

، ویتم أیضًا معرفة المشكالت التي تھم األفراد العاملین لوضع الحلول القصور ومحاولة تالفیھا
 .Xolani, 2005(المناسبة التي تكفل التقدم، وزیادة اإلنتاجیة، والجودة العالیة في تقدیم الخدمات 

وعدم الرضا الوظیفي والعالقات العدائیة مع زمالء العمل تؤدي إلى مجموعة متنوعة من ). 6
ر مرغوب فیھا في المنظمات، بما في ذلك محاوالت التنظیم النقابي، والسرقة، السلوكیات الغی

وأن ھذه السلوكیات ھي مؤشرات لمتالزمة أوسع تسمى السلوك المنحرف في مكان العمل . والتأخر
كما یؤدي ) Chiaburu & Harrison, 2008: 1085) (أو السلوك المؤدي إلى نتائج عكسیة(

  .).Ahmad & Yekta, 2010: 163(وظیفي، وضعف األداء في العمل عدم الرضا إلى الملل ال

ولقد أظھرت بعض الدراسات أن ھناك ارتباطًا إیجابیًا بین الرضا عن الحیاة، الذي یعني 
مدى رضا الفرد عن حیاتھ بصورة عامة والرضا الوظیفي، والتي تنعكس آثارھا على الصحة 

ویؤثر أیضًا في تفسیر ). Aydogdu & Asikgil, 2011: 45(البدنیة والعقلیة وطول العمر 
 :Salyers et al., 2013(السلوك، إذ أن زیادة الرضا الوظیفي تؤدي إلى تقلیل االحتراق النفسي 

وداد، (والفرد الراضي عن عملھ أكثر إبداعًا، ولدیھ مستوى عاٍل من التقدم بصورة عامة ). 74
، )Salyers et al., 2013: 71(ل دوران العمل ، وأن زیادة الرضا تؤدي إلى تقلی)١٩٠، ٢٠١١

ویعزز الرضا حاالت االلتزام التنظیمي لدى ). Walder, 2013: 16(وكذلك انخفاض التغیب 
والموظفون الراضون یزیدون أیضًا ). Colakoglu et. al., 2010: 131(األفراد تجاه المنظمة 

   ).Robbins & Judge, 2013: 85(من رضا العمیل ووالئھ  

ویؤدي الرضا الوظیفي دورًا مھمًا في التنمیة المستدامة ألیة منظمة، ألن خسارة المنظمة 
التي ال تقدر بثمن، ) Iravani, 2012: 1397(للموظف تعني خسارة للموجودات غیر الملموسة 

 ، كما یعد اتجاھًا مھمًا یساعد)Millan et al., 2013: 653(وكذلك في القدرة التنافسیة للمنظمة 
المنظمة على التنبؤ بالسلوك، إذ یؤدي ارتفاع الرضا الوظیفي إلى انخفاض الشائعات في مكان 
العمل، وقلة الشكوى من جانب العاملین، ودرجة مقاومة التغییر، وزیادة سلوكیات المواطنة 

، وانخفاض الصراع داخل المنظمة، كما یؤدي )Aydogdu & Asikgil, 2011: 44(التنظیمیة 
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وھنا كعالقة إیجابیة بین ). Khan et al., 2013: 2(مًا في تحقیق أھداف المنظمة دورًا مھ
   .)Tziner et al., 2011: 1(المسؤولیة االجتماعیة والرضا الوظیفي وإدراك العدالة التنظیمیة 

إّن الرضا الوظیفي لیس مھمًا للموظفین فقط، وإنما ألصحاب المصالح أیضًا، ألنھ یؤدي 
ویؤثر الرضا الوظیفي على رغبة األفراد في مشاركة ما . نتاجیة وتقلیل دوران العملإلى زیادة اإل

وقد وجد ). Walder, 2012: 70(لدیھم من المھارات، والمعارف، والخبرات مع اآلخرین 
الباحثون أن زیادة الرضا الوظیفي للفرد یزید من مشاركة المعرفة، والذي بدوره یؤدي إلى أداء 

  ).Ismail et al., 2009(أفضل 

واعتمادًا على ما سبق، فللرضا الوظیفي أھمیة كبرى لألفراد والمنظمة، وكذلك للمجتمع، 
. وذلك ألن رضا الفرد عن وظیفتھ ھو األساس لتحقیق توافقھ النفسي والتنظیمي واالجتماعي

جاز وتحسین فأھمیتھ بالنسبة للفرد، ترفع لدیھ القدرة على اإلبداع واالبتكار، والدافع على اإلن
أما أھمیتھ بالنسبة للمنظمة، فھي تقدیم . األداء، والقدرة على تحقیق المالئمة مع البیئة التي یعمل بھا

خدمات ذات جودة عالیة وخفض معدالت دوران العمل والغیابات والتأخیر عن مواعید العمل 
أما أھمیتھ بالنسبة . ء فیھاالرسمي، وزیادة انتماء األفراد للمنظمة ووالئھم، والرغبة القویة للبقا

للمجتمع، فترتفع معدالت تقدیم الخدمات والكفاءة االقتصادیة، وانخفاض معدالت ترك العمل، مما 
  .یؤدي إلى االستقرار األسري، وتماسك المجتمع وتقدمھ

ولما كانت التربیة ومؤسساتھا من أھم مستلزمات خطط التنمیة الشاملة؛ حیث إنھا مسئولة 
 فإن مھنة التربیة والتعلیم من أھم المھن - لثروة البشریة، ورفع كفاءتھا، واستمرار نموھا عن تنمیة ا

  ). ٩٤، ٢٠١٤القرشي،  (التي تسھم في عملیة التنمیة الشاملة 

فإذا كان الرضا الوظیفي مطلبًا ضروریًا لدى أي موظف في أي عمل، فإنھ أشد ضرورة 
 وذلك لما للعملیة التربویة والتعلیمیة من األثر األكید في لدى العاملین في قطاع التربیة والتعلیم؛

  ). ٧٥٢، ٢٠٠٣الیحیى، (تقدم المجتمعات ونھضتھا 

   :العوامل المؤثرة في تحقیق الرضا الوظیفي

لقد تباینت العوامل المؤثرة في تحقیق الرضا الوظیفي، وذلك بحسب الزاویة التي نظر إلیھا 
  : م لھذا الموضوع، فمنھاالباحثون والدارسون عند تناولھ

  :  العوامل المتعلقة بالفرد: أوال

فالعامل الذي یعانى من .  یختلف الرضا الوظیفي من فرد آلخر حسب طبیعتھ وخصائصھ
   : اضطرابات عدة تنعكس علیة سلبًا في رضاه عن العمل، ویمكن أن یرجع ذلك إلى األسباب اآلتیة

راجعًا إلى أسباب فسیولوجیة، حیث أن أي خلل في یمكن أن یكون ذلك :  الحالة الصحیة–أ
التكوینات الجسمیة یؤدى إلى خلل في وظائفھا، وكلما كبر ذلك الخلل كان عكسیًا على نفسیة 

  ).٢٠٠٢زین الدین، .  (العامل
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وھى اضطرابات انفعالیة نفسیة تؤثر في رضا الفرد حسب الحالة :   الحالة النفسیة أو المزاجیة– ب
. لعامل، وال تدل االضطرابات االنفعالیة والنفسیة على شخصیة تتمتع بالصحة النفسیةالنفسیة ل

  ).٢٠٠٨خلیل، (

ھي عبارة عن الخصائص التي تؤثر في استعداد الموظف للعمل ومیولھ :   السمات الشخصیة–  ج 
ضافة إلى  باإل.ورغباتھ وطموحة ودوافعھ، مثل مستوى التعلیم، الفئة العمریة ؛ الجنس والخبرة

  .)٢٠٠٣الولیدي، . (عوامل أخرى تتعلق بمھارة العامل نفسھ

  : العوامل المتعلقة بالعالقات في العمل: ثانیا

تؤدي اإلدارة دورًا مھمًا في مساعدة العاملین في الشعور باالنتماء واالنتظام في وحدات أو 
الطراونة، .  (العملمجموعات تتشكل بتوجیھ منھا ضمن نطاق العمل بحیث یتحقق الرضا عن 

على رضا أفضل واإلنسان حصلنا وكلما كان ھنالك تفاعل بین مجموعات العمل، كلما ).  ٢٠٠٥
بطبیعتھ یمیل لالنتماء إلى جماعة یحقق من خاللھا إشباع الكثیر من حاجاتھ االجتماعیة التي تنعكس 

  ). ٢٠٠٠الكسجي، . (في عدم مقدرتھ في االنعزال عن اآلخرین

ت اإلنسانیة دور كبیر في رضا الفرد عن وظیفتھ، كالمجامالت في األفراد وللعالقا
  . واألتراح، وتناول المشروبات والمأكوالت مما یعكس عالقات إنسانیة جیدة بین األفراد في العمل

  : العوامل المتعلقة بظروف العمل:  ثالثا

لجسدیة وظروف العمل یتحقق الرضا الوظیفي في ھذه الحالة إذا وفقنا بین االحتیاجات ا
اإلضاءة والحرارة والضوضاء وساعات العمل والتلوث :  وتتضمن ظروف العمل عوامل مثل

  ).١٩٩٥( عبدا لخالق. والنظافة والرعایة الصحیة

  :  العوامل المتعلقة باإلدارة:  رابعا

 التعامـل بالدرجة األساسیة على اإلدارة، فكلما كانت اإلدارة واعیة في مؤسسة نجاح أي یعتمد
  ).٢٠٠٥الطراونة، . (مع األفراد، كلما نجحت في تحقیق أھدافھا

  : العوامل المتعلقة باإلشراف:  خامسا

تشیر األبحاث والدراسات إلى إنھ إذا أرادت اإلدارة القیام بمھامھا بشكل فعال، ینبغي أن 
). ٢٠٠٢الشریدة،  . (تكون العالقة بینھما وبین العاملین عالقة حسنة بشكل یحقق األھداف الكلیة

إلى أن " میتشیغان األمریكیة"وتفید األبحاث التي أجریت من قبل باحثین ودارسین في جماعة 
المشرف الذي یجعل من العاملین تحت إدارتھ محورًا الھتمامھ یكسب والءھم ویحقق الرضا 

یاسین، .  (ة العملالمطلوب، وإذا كان غیر ذلك سوف ینعكس سلبًا على العاملین ومن ثم على إنتاجی
٢٠٠٢ .(  

  العوامل المتعلقة بالحوافز والمكافئات :  سادسا

تعد السیاسة الواضحة والعادلة لنظام األجور والترقیات والعالوات دافعًا للعمال لبذل 
الجھود في العمل أمال في تحصیل ترقیة أو زیادة اجر أو عالوة، الن األفراد الذین یدركون أن 
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الرواشدة، . (المكافآت تتم بطریقة عادلة یزداد شعورھم بالرضا عن عملھمقرارات الحوافز و
٢٠٠٠ .(  

وتتأكد أھمیة الحوافز المادیة من خالل وصف اإلنسان بالعقالنیة والرشد  وأنھ یتخذ القرار 
الذي من خاللھ یحقق أكبر منفعة مادیة، ألن الحوافز المادیة تؤثر إیجابا في النواحي السلوكیة ومن 

  ). ١٩٩٩قروقة، . (على رضا الفردثم 

وفي ضوء ما سبق یتأثر الرضا الوظیفي لمعلمة ریاض األطفال بالعدید من العوامل 
والمؤثرات التي تھتم بحالة المعلمة النفسیة والمادیة، حیث تؤثر السیاسة التعلیمیة وما تقدمھ اإلدارة 

كل كبیر على نشاط المعلمة وأدائھا، كما التعلیمیة للمعلمین من إمكانات وحوافز مادیة و معنویة بش
یؤثر أسلوب اإلدارة المدرسیة القیادي بما ینتھجھ من ممارسات دیمقراطیة أو تسلطیة على 
ممارسات وسلوك المعلمین نحو العمل وتحسین األداء، حیث یمثل مدیرو المدارس بأنھم العنصر 

 وعالقاتھ اإلنسانیة معھن التي تعتمد المتفاعل بصورة مباشرة مع المعلمات من خالل نمط قیادتھ
علي العدل والمساواة ومراعاة شؤونھم في كافة المجاالت، وما یقدمھ من زیادة وتحسین في النمو 

  . المھني لھم

إضافة لما سبق یتأثر الرضا الوظیفي لمعلمة ریاض األطفال بالمناخ البیئي المحیط بالعلمیة 
و خارجھا، باإلضافة للعوامل الذاتیة المرتبطة بالمعلمة ذاتیة التعلیمیة سواء داخل ریاض األطفال أ

  .كرضاھا عن المھنة من البدایة وتوافر دافع قوي نحوھا من عدمھ

  :عناصر الرضا الوظیفي

) ٢٦٤-٢٦٢، ٢٠١٤فلیھ وعبد المجید، (، و)٤١- ٣٩، ٢٠٠٩الصیرفي، (یشیر كل من 
  : إلى أن عناصر الرضا الوظیفي تتمثل في

لیعطي الشعور  تبر األجر بمثابة وسیلة إلشباع الحاجات الدنیا، كما أن أثره یمتد یع: األجر .١
  .باألمن، ولیرمز إلى المكانة االجتماعیة

إن طبیعة وتكوین المھام التي یؤدیھا الفرد في عملھ تؤدي دورًا مھمًا في : محتوى العمل .٢
 وعالقتھا بالرضا التأثیر على درجة الرضا، وفیما یلي عرض ألھم متغیرات المحتوى

  : الوظیفي

  الناشئ عن  كلما كانت درجة تنوع مھام العمل عالیة قل الملل النفسي : درجة تنوع المھام
  .تكرار أداء كل مھمة، وبالتالي زادت درجة الرضا عن العمل، والعكس صحیح

  العمل، فكلما زادت حریة الفرد في اختیار طرق أداء:  درجة السیطرة الذاتیة المتاحة للفرد 
  .وفي اختیار السرعة التي یؤدي بھا العمل زادت درجة رضاه عن العمل

 كلما تصور الفرد أن العمل الذي یقوم بھ یستنفذ كامل قدراتھ : درجة استخدام الفرد لقدراتھ
  .زادت درجة الرضا عن العمل

 ل إن أثر خبرات النجاح والفشل على الرضا عن العم: خبرات النجاح والفشل في العمل
یتوقف على درجة تقدیر واعتزاز الفرد بذاتھ، فكلما كان تقدیر واعتزاز الفرد بذاتھ عالیا زاد 
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أثر خبرات النجاح والفشل على الرضا، وكلما تصور الفرد أن العمل یتطلب القدرات التي  
  . یتمتع بھا زاد أثر خبرات النجاح والفشل على الشعور بالرضا لدیھ

إنھ كلما كان طموح الفرد أو توقعات الترقیة لدیھ أكبر مما ھو : ولیمكن الق: فرص الترقیة  .٣
وكلما كان طموح الترقیة لدیھ أقل مما ھو متاح فعًال زاد  متاح فعًال قل رضاه عن العمل، 

  .رضاه عن العمل
إن المشرف المتفھم لمشاعر مرؤوسیھ، والذي یقیم عالقات معھم على أساس :  نمط اإلشراف  .٤

الذي  والمودة یحقق رضا عالیًا بین المرؤوسین عن ذلك المشرف  ة واالحترام الصداقة والثق
  .یفتقد تلك الصفات في نمط سلوكھ مع مرؤوسیھ

یالحظ أنھ كلما كان تفاعل الفرد مع أفراد آخرین في العمل یحقق تبادًال : جماعات العمل .٥
لھ، وكلما كان تفاعل للمنافع بینھ وبینھم كانت جماعة العمل مصدرًا لیرضى الفرد عن عم

الفرد مع أفراد آخرین یخلق توترًا لدیھ كلما كانت جماعة العمل سببا الستیاء الفرد من عملھ؛ 
  .سلبًا على درجة رضاه عن العمل مما یؤثر 

إنھ بالقدر الذي توفر فیھ ساعات العمل للفرد حریة استخدام وقت الراحة یزید : ساعات العمل .٦
 الذي تتعارض فیھ ساعات العمل مع وقت الراحة، وتحد من حریة الرضا عن العمل، وبالقدر

  .الفرد في استخدامھ بالقدر الذي ینخفض بھ الرضا عن العمل
تؤثر ظروف العمل المادیة على قوة الجذب التي تربط الفرد بعملھ؛ : ظروف العمل المادیة .٧

فعان في األعمال دوران العمل ومعدل الغیاب یرت أي على درجة الرضا عن العمل، فمعدل 
 . التي تتصف بظروف عمل مادیة سیئة، والعكس صحیح

تعد من العناصر المؤثرة في رضا لفر عن وظیفتھ : العدالة في توزیع الحقوق والواجبات .٨
  .مجموعة الواجبات والحقوق التي یحصل علیھا وأن تتسم في توزیعھا بالعدالة

یحصل علیھا الفرد من المصادر ویالحظ أن الرضا عن العمل یمثل اإلشباعات التي 
المختلفة التي ترتبط بالوظیفة التي یشغلھا، وبالتالي فبقدر ما تمثل ھذه الوظیفة مصدر إشباعات لھ 

  ). ٢٦١، ٢٠١٤فلیھ وعبد المجید، (بقدر ما یزید رضاه عن ھذه الوظیفة، ویزداد ارتباطھ بھا 

عض اآلخر یرتبط بالوظیفة وعناصر الرضا عن العمل یرتبط بعضھا بالفرد نفسھ والب
وفرص اإلثراء الوظیفي والمكافآت العادلة في المنظمة، كما أن ھناك الرضا عن األجر، وظروف 
العمل والزمالء، في حین یتصل بعضھا باإلدارة والمشرفین، وكذا بالمرؤوسین، وأسالیب اإلشراف 

یم األداء، ونظام الترقي، والتحفیز والتوجیھ والقیادة، إلى جانب بیئة العمل وسیاسات األفراد، وتقی
  ). ٨، ٢٠٠٩محمد، (وأسسھ ومعاییره، والخدمات التي تقدم لألفراد أو العاملین 

یتضح مما سبق أن الرضا الوظیفي عبارة عن مزیج من عدة عناصر، مرتبطة بالفرد وبیئة 
على أربعة العمل وخصائصھا، وقد اقتصرت ھذه الدراسة في تناولھا لموضوع الرضا الوظیفي 

بیئة العمل، وطبیعة ومجال العمل، ونظام الرواتب والمكافآت، واألمان والتطور : عناصر؛ وھي
الوظیفي، واإلدارة المتبعة، نظرًا ألھمیتھا بالنسبة لمعلمة ریاض األطفال، وأثرھا الكبیر على 

  .مشاعر الرضا الوظیفي لدیھا، واتفاق أغلب الدراسات علیھا
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  : یفيمؤشرات الرضا الوظ

تعرض الدراسة فیما یلي مؤشرات الرضا الوظیفي، وكذلك بعض مؤشرات عدم الرضا 
  : الوظیفي، وذلك بإیجاز فیما یلي

  : مؤشرات الرضا الوظیفي: أوًال

من أبرز المؤشرات وأھمھا على ارتفاع مستوى الرضا الوظیفي ھو مؤشر األداء؛ حیث 
".  المكونة للعمل كّمًا ونوعًا على الوجھ المطلوبقیام الشخص بالمھام المختلفة" یقصد باألداء 

فكلما زاد مستوى الرضا الوظیفي لدى الفرد تمت مالحظة ذلك على أدائھ وإنجازه لألعمال 
  ).٣٠، ٢٠٠٨عویضة،  . (المنوطة بھ وارتفاع إنتاجیتھ

  : مؤشرات لوجود الرضا الوظیفي؛ وھي) ٣٩، ٢٠٠٨(وأضاف أبو فلبین 

 ف وزمالئھ في العملالتعاون بین الموظ.  

 نمو العالقات الشخصیة الوظیفیة إیجابیًا.  

 الشعور باالنتماء للعمل والوالء لمجموعة العمل.  

 ارتفاع اإلنتاجیة وجودتھا للموظف وفریق العمل.  

 مبادرة الموظف السریعة لخدمة المنظمة.  

 االستعداد الدائم للتدریب والتغییر.  

 اإلحساس باألمن واالستقرار الوظیفي.  
 : مؤشرات عدم الرضا الوظیفي: ثانیًا

  : أن من أبرز مؤشرات عدم الرضا الوظیفي) ١٠٦، ٢٠٠٨(یذكر عبد المالك 

 یعرف الغیاب بأنھ نقص االلتزام في عمل یتطلب الحضور بشكل دائم؛ حیث أكدت : الغیاب
 أن ھناك عالقة بین معدالت الغیاب" ھار فستر انترناشونال"دراسات أقیمت في شركة 

ومستوى الرضا الوظیفي، فعندما یكون معدل الغیاب عالیًا یكون ذلك دلیًال على انخفاض 
  .مستوى الرضا لدى الموظف

 ویعني دوران العمل تركھ واالستقالة من العمل؛ حیث إن ذلك یكلف المنظمة : دوران العمل
 والكفاءات التدریب وتكلفة التعیین، وفقد الخبرات: عدة تكالیف؛ منھا على سبیل المثال

  .العالیة، وكذلك تشتت جماعة العمل

 أي ادعاء المرض، وذلك ناتج غالبًا عن عدم الرضا الوظیفي؛ حیث یلجأ الفرد : التمارض
  .إلى ادعاء ذلك من ضغوط یواجھھا في محیط العمل سواء من قبل اإلدارة أو غیرھا

 یث یظھر ذلك حیث یعتبر ذلك من أقوى مؤشرات عدم الرضا؛ ح: الشكاوى واإلضراب
كآخر إجراء لتعبیر الفرد عن عدم الرضا عن العمل مثًال، ویھدف إلى لفت نظر القیادة إلیھ 

  . للنظر في وضعھ
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  : بعضًا من مظاھر عدم الرضا؛ منھا) ٤١، ٢٠٠٨(وأضاف الخیري 

 قلة اإلنتاجیة.  

 العالقات السیئة مع اإلدارة والزمالء.  

 عدم الشعور باالنتماء للمنظمة.  

 باالة والتكاسل عن العملالالم.  
وبالتالي، فإنھ من السھل من خالل المالحظة التعرف على مشاعر األفراد تجاه ما یؤدونھ 

.  تدل على قلة الرضا الوظیفي- من أعمال، فكثرة الغیاب والتأخر عن العمل وغیرھا من الظواھر 
 یحقق اآلخر؛ فالرضا إن العالقة بین الرضا الوظیفي وإنجاز المھام عالقة طردیة، فكالھما

الوظیفي یؤدي إلى بذل كافة الجھود إلنجاز مھام العمل، كما أن إنجاز مھام العمل ومرونتھ تؤدي 
  .إلى الرضا الوظیفي

  : قیاس الرضا الوظیفي
ھناك العدید من المقاییس التي یمكن استخدامھا لقیاس الرضا الوظیفي؛ منھا ما ورد في 

  : وھي، )٢٦٩، ٢٠١٣علیمات وعقیل، (
حیث یمكن قیاس اتجاھات العاملین ورضاھم عن طریق استخدام : المقاییس الموضوعیة .١

أسالیب قیاس معینة، مثل معدل الغیاب، ومعدل ترك الخدمة، ومعدل الحوادث في العمل، 
  .ومعدل الشكاوي، ومستوى إنتاج الموظف

: ام وسائل، مثلوذلك باستخد: المقاییس التي تعتمد على جمع المعلومات من الموظفین .٢
االستبانة التي تضم مجموعة من األسئلة الخاصة بالرضا الوظیفي، أو باستخدام طریقة 

 .المقابالت الشخصیة التي یجریھا الباحثون مع الموظفین في المنظمة
ونظرًا ألن طریقتي المقابلة والمالحظة تستغرقان وقتًا كبیرًا، فإن االستبانة ھي أكثر 

یاس الرضا الوظیفي، بالرغم من أن بعض االستبانات ال یعتمد علیھا، إال أن  الطرق استعماًال لق
البعض اآلخر قد طورھا واھتم بتصمیمھا بحیث یمكن االعتماد علیھا كمقیاس مالئم للرضا 

  ).٢٣، ٢٠٠٤الموسوي،  (الوظیفي

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

لھ أمكن الوقوف على واقع مستوى الرضا اتبعت الدراسة المنھج الوصفي، فمن خال: منھج الدراسة
  .الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال، مع بیان مدى تأثیر بعض المتغیرات في ذلك

  .تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات ریاض األطفال بجمھوریة مصر العربیة: مجتمع الدراسة

فال تم توزیعھن وفق معلمة ریاض أط) ٨٥٦(اقتصرت الدراسة على عینة بلغت : عینة الدراسة
  :المتغیرات التالیة
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  :وصف عینة الدراسة

  )المحافظة(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ١(جدول 

 النسبة المئویة التكرار المحافظة

 35.2% 301 القاھرة

 33.4% 286 اإلسكندریة

 31.4% 269 أسیوط

 100% 856 المجموع

لي العینة من معلمات ریاض األطفال أن أعلى نسبة من إجما) ١(یتضح من الجدول 
 اإلسكندریة وفي المرتبة بجمھوریة مصر العربیة حسب المحافظة ھي نسبة القاھرة ثم نسبة

  ).٣١٫٤%(، )٣٣٫٤%(، )٣٥٫٢%(حیث بلغت النسب على الترتیب األخیرة نسبة أسیوط 

  )الخبرة(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ٢(جدول 

 لمئویةالنسبة ا التكرار الخبرة

 26.5% 227  سنوات٥أقل من 

سنوات١٠ سنوات إلى٥من   388 %45.3 

 28.2% 241  سنوات١٠أكثر من 

 100% 856 المجموع

أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من معلمات ریاض األطفال ) ٢(یتضح من الجدول 
 ١٠كثر من  أ ثم نسبةسنوات١٠ سنوات إلى٥من بجمھوریة مصر العربیة حسب الخبرة ھي نسبة 

، )٤٥٫٣%( حیث بلغت النسب على الترتیب  سنوات٥سنوات وفي المرتبة األخیرة نسبة أقل من 
)%٢٦٫٥%(، )٢٨٫٢.(  

  )المؤھل(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ٣(جدول 

 النسبة المئویة التكرار المؤھل

 62.6% 536 تربوي

 37.4% 320 غیر تربوي

 100% 856 المجموع

أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من معلمات ریاض األطفال ) ٣(ل یتضح من الجدو
حیث بلغت  غیر تربوي نسبة بجمھوریة مصر العربیة حسب المؤھل ھي نسبة تربوي ثم نسبة

  ). ٣٧٫٤%(، )٦٢٫٦%(النسب على الترتیب 
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  :أداة الدراسة

لمات تم تصمیم استبانة من محورین بھدف تعرف واقع مستوى الرضا الوظیفي لدى مع
ریاض األطفال وسبل تعمیقھ من وجھة نظرھن، وتم تصمیم االستبانة بالرجوع إلى األدب النظري 
والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیري الدراسة باإلضافة لالستعانة بآراء الخبراء والمتخصصین، 

ت التي بحیث جاءت االستبانة في صورتھا النھائیة من خمس محاور، شمل المحور األول العبارا
تقیس مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن مجال وطبیعة عملھن، وتكون من 

عبارة، بینما شمل المحور الثاني العبارات التي تقیس مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ) ١٤(
عبارة، وجاء المحور ) ١٣(ریاض األطفال عن بیئة عملھن وما یسودھا من عالقات، وتكون من 

لیشمل العبارات التي تقیس مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام الثالث 
عبارة، وجاء المحور الرابع لیشمل العبارات التي تقیس ) ٨(الرواتب والمكافآت، وتكون من 

مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام األمان والتطور الوظیفي بمجال 
ي تقیس مستوى الرضا عبارة، بینما شمل المحور الخامس العبارات الت) ١٢(عملھن، وتكون من 

) ١٤(الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام اإلدارة التي یعملن تحت رئاستھا، وتكون من 
عبارة لالستبانة في صورتھا الكلیة، وتتم االستجابة على كل عبارة وفق ) ٦١(عبارة، بإجمالي 

 درجة الموافقة ثالث درجات، وتعطى) كبیرة(مقیاس ثالثي متدرج، بحیث تعطى درجة الموافقة 
درجة واحدة فقط، وتتراوح الدرجات على ) صغیرة(درجتان، وتعطى درجة الموافقة ) متوسطة(

إلى ) ١٣(درجة، بینما تتراوح على المحور الثاني ما بین ) ٤٢(إلى ) ١٤(المحور األول ما بین 
) ١٢(ع ما بین درجة، وعلى المحور الراب) ٢٤(إلى ) ٨(درجة، وعلى المحور الثالث ما بین ) ٣٩(

وتتراوح على االستبانة مجملة ما ) ٤٢(إلى ) ١٤(عبارة، وعلى المحور الخامس ما بین ) ٣٦(إلى 
درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع مستوى الرضا الوظیفي لدى ) ١٨٣(إلى ) ٦١(بین 

  .المعلمات، وتدل الدرجة المنخفضة على العكس

 صدق األداة:  
اب الصدق على طریقة الصدق الذاتي باستخدام حساب معامل اعتمدت الباحثة في حس

ارتباط بیرسون بین محاور االستبانة وبعضھا وبینھا وبین مجموع محاورھا، وكانت درجة الصدق 
  :الذاتي كما بالجدول التالي
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یوضح معامل ارتباط بیرسون بین محاور االستبانة وبعضھا وبینھا وبین المجموع ) ٤(جدول 
  )٨٥٦=ن(بانة الكلي لالست

المحور  المحور
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

االستبانة 
 مجملة

معامل ارتباط 
 **914. **841. **797. **814. **872. 1 بیرسون

 المحور األول
 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة اإلحصائیة

معامل ارتباط 
 **964. **933. **848. **859. 1  بیرسون

 المحور الثاني
 000. 000. 000. 000.   الداللة اإلحصائیة

معامل ارتباط 
 بیرسون

  1 .917** .813** .920** 
 المحور الثالث

 000. 000. 000.    الداللة اإلحصائیة

معامل ارتباط 
 **942. **893. 1    بیرسون

 المحور الرابع
 000. 000.     الداللة اإلحصائیة

معامل ارتباط 
 **964. 1     بیرسون

 المحور الخامس
 000.      الداللة اإلحصائیة

  ٠١. تعني أن قیمة معامل االرتباط دالة عند** 

 أن جمیع محاور االستبانة مرتبطة ارتباط موجب قوي مع إجمالي ):٤(یتضح من الجدول 
، **)٩٦٤(.، )**٩١٤(.تیب  حیث بلغت معامالت االرتباط لبیرسون على التراالستبانة

مما یؤكد على الصدق العالي ) ٠١.( وھي دالة عند مستوى ،**)٩٦٤(.، **)٩٤٢(.، **)٩٢٠(.
  .لالستبانة وبنودھا

 الثبات:  
تم حساب الثبات الستبانة واقع الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال من وجھة 

الفا كرونباخ والتجزئة النصفیة، نظرھن في ضوء بعض المتغیرات باستخدام طریقتي معامل 
  :ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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  معامالت الثبات  الستبانة واقع الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال) ٥(جدول 

  )٨٥٦=ن( من وجھة نظرھن في ضوء بعض المتغیرات 

 التجزئة النصفیة
 بین االرتباط معامل ألفا كرونباخ العدد االستبانة

 نصفى االستبانة
معامل الثبات بعد 

  Guttmanالتصحیح 

 ٩٩٣. ٩٨٧. ٩٨١. ١٤ المحور األول

 ٩٨٥. ٩٨٥. ٩٩٣. ١٣ المحور الثاني

 ٩٤٠. ٨٨٧. ٩٧٨. ٨ المحور الثالث

 ٩٧١. ٩٤٤. ٩٨٠. ١٢ المحور الرابع

 ٩٧٢. ٩٤٦. ٩٩٥. ١٤ المحور الخامس

 ٩٦٠. ٩٢٩. ٩٩٥. ٦١ إجمالي االستبانة

أن قیمة معامل ألفا كرونباخ لثبات الستبانة متطلبات دمج التربیة ) ٥(ضح من الجدول یت
كبیرة، كما أن ) ٩٩٥.(الجنسیة بمؤسسات ریاض األطفال من وجھة نظر المعلمات قد بلغت 

كبیرة، كما بلغ معامل الثبات بعد ) ٩٢٩.(معامالت الثبات للمحاور الفرعیة لالستبانة جاءت 
  .مما یشیر إلى الثبات المقبول لالستبانة) ٩٦٠. (Guttmanالتصحیح لـــ 

  :ویمكن أن یفید ذلك في

 صالحیة االستبانة فیما وضعت لقیاسھ.  

  إمكانیة ثبات النتائج التي یمكن أن تسفر عنھا الدراسة الحالیة، وقد یكون ذلك مؤشًرا جیًدا
  .لتعمیم نتائجھا

 ریاض األطفال من وجھة نظرھن في إمكانیة تعرف واقع الرضا الوظیفي لدى معلمات 
  .ضوء بعض المتغیرات
  : أسالیب المعالجة اإلحصائیة

بعد تطبیق االستبانة وتجمیعھا، تم تفریغھا في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بیاناتھا 
 SPSS (Statistical Package for Social(إحصائًیا من خالل برنامج الحزم اإلحصائیة 

Sciences وقد استخدمت الباحثة مجموعة من األسالیب اإلحصائیة . االثنین وعشرون اإلصدار
معامل ارتباط : التي تستھدف القیام بعملیة التحلیل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وھي

 والنسب Guttmanبیرسون، ومعامل الفا كرونباخ، التجزئة النصفیة معامل الثبات بعد التصحیح  
 t – test( التكرارات، والوزن النسبي واختبار التاء لعینتین مستقلتین المئویة في حساب

Independent Simple( واختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه ،)One Way ANOVA.(  
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  :تقدیر الدرجات على االستبانة

، )٢(تعطي الدرجة ) متوسطة(، واالستجابة )٣(الدرجة ) كبیرة(تعطى االستجابة 
، وبضرب ھذه الدرجات في التكرار المقابل لكل استجابة، )١(تعطي الدرجة ) یرةصغ(واالستجابة 

، الذي یعبر عن )الوسط المرجح(وجمعھا، وقسمتھا على إجمالي أفراد العینة، یعطي ما یسمى بـ
  :الوزن النسبي لكل عبارة على حدة كما یلي

التقدیر الرقمي لكل عبارة  
= 

تكرار  × 1) + (متوسطة تكرار × 2) + (كبیرة تكرار × 3)
 )صغیرة

تقدیر طول الفترة التي یمكن من خاللھا الحكم (وقد تحدد مستوى الموافقة لدى عینة الدراسة 
  :)١(على الموافقة من حیث كونھا كبیرة ، أم متوسطة ، أم صغیرة من خالل العالقة التالیة

 ١  - ن   
 ن     =الموافقة  مستوى

ویوضح الجدول التالي مستوى ومدى ) ٣(إلى عدد االستجابات وتساوى ) ن(حیث تشیر 
  :الموافقة العبارة لدى عینة الدراسة لكل استجابة من استجابات االستبانة

  یوضح مستوى الموافقة لدى عینة الدراسة) ٦(جدول 

 المدى مستوى الموافقة

  تقریبًا١٫٦٦أي ) ٠٫٦٦ + ١(وحتى ١من  صغیرة

  تقریبًا٢٫٣٣أي ) ٠٫٦٦ + ١٫٦٧(وحتى ١٫٦٧من  وسطةمت

  تقریبًا٣أي ) ٠٫٦٦ + ٢٫٣٤(وحتى ٢٫٣٤من  كبیرة
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  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

  ما مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن طبیعة ومجال عملھن؟ : اإلجابة على السؤال األول

ألول الخاص بالرضا عن طبیعة لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور ا
  :ومجال العمل من وجھة نظر أفراد العینة حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي یوضح ذلك

 بالرضا عن طبیعة ومجال العمل على المحور األول الخاص  درجة ومستوى الموافقة)٧(جدول 
 )٨٥٦ =  ن(وجھة نظر أفراد العینة  من

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ام   ١ بني المھ تناس
22.10 189 التدریسیة التي أكلف بھا

% 204 23.80
% 463 54.10

 متوسطة 1.67995 %

ل      ٢ أمتلك مھا یؤھلني للعم
38.10 326 %8.90 76 بمجال ریاض األطفال

% 454 53.00
 صغیرة 1.55848 %

البرامج الدراسیة مالئمة    ٣
36.60 313 %9.60 82 لطبیعة المرحلة

% 461 53.90
 صغیرة 1.55729 %

ب     ٤ ة تناس األنشطة المقدم
17.20 147 طبیعة المرحلة

% 314 36.70
% 395 46.10

 متوسطة 1.71034 %

ال       ٥ ي مج توزیع األعباء ف
34.80 298 %9.70 83 عملي وفقًا للتخصص

% 475 55.50
 صغیرة 1.542112 %

٦ 
سي   ة نف عى لتنمی أس
ي   تمرار ف ي باس مھن

 مجال عملي
80 9.30% 319 37.30

% 457 53.40
 صغیرة 1.55966 %

٧ 
ي   ة عمل ي طبیع یح ل تت
و    ور والنم ة التط فرص

 المھني
198 23.10

% 316 36.90
% 342 40.00

 متوسطة 1.83181 %

ال      ٨ ي مج از ف أشعر باإلنج
37.10 318 %9.20 79 ليعم

% 
459 53.60

% 
 صغیرة 1.556110

ال   ٩ ي مج ة ف عر بالمتع أش
37.40 320 %9.20 79 عملي

% 457 53.40
 صغیرة 1.55847 %

١٠ 

ات   ق سیاس تتواف
ة  ل المتعلق روف العم وظ
ولي   ع می وظیفتي م ب

 واعتقاداتي

151 17.60
% 313 36.60

% 392 45.80
 متوسطة 1.71853 %
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١٥٩

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١١ 
ت ومواعید تناسبي ساعا

اض  ال ری ل بمج العم
 األطفال

78 9.10% 299 34.90
% 479 56.00

 صغیرة 1.531514 %

اض       ١٢ ال ری یعد عملي بمج
37.10 318 %9.10 78 األطفال مصدرًا لسعادتي

% 460 53.70
 صغیرة 1.553711 %

١٣ 
ة   ات مرحل م متطلب أتفھ
تطیع   ة وأس الطفول

 التعامل معھا بھدوء
118 13.80

% 386 45.10
% 352 41.10

 متوسطة 1.72662 %

١٤ 
ن   ل م ست أق ي ل أرى أنن
ل    ي مراح ي ف زمیالت

 تعلیمیة أعلى
55 6.40% 348 40.70

% 453 52.90
 صغیرة 1.535013 %

متوسط األوزان النسبیة   إجمالي المحور
٥٣٫٨٦ النسبة المئویة  ١٫٦١٦للعبارات    صغیرة 

فال عن طبیعة ومجال عملھن أن مستوى رضا معلمات ریاض األط) ٧(یتضح من جدول 
بینما بلغت ) ١٫٦١٦(جاء بمستوى منخفض، حیث بلغ متوسط األوزان النسبیة لعبارات المحور 

  ).٥٣٫٨٦(النسبة المئویة 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء  كثرة المتطلبات واالحتیاجات الالزمة لمرحلة ریاض 
 كلیًا وما یمثلھ ھذا من ضغوط علیھا من جھة األطفال، مع اعتماد األطفال على المعلمة اعتمادًا

وندرة فرص الترقي مع ضعف الحوافز والمكافآت من جھة أخرى جعل رضا المعلمات عن طبیعة 
ومجال عملھن یأتي منخفضًا، خاصة عند مقارنة معلمة ریاض األطفال مع زمیالتھا في مراحل 

  .تعلیمیة أخرى كاإلعدادیة والثانویة مثًال

ضرورة االھتمام بالرضا الوظیفي من مختلف جوانبھ، ) (Fornt,2006ورنت ولذا یرى ف
وتحلیل العوامل الفاعلة والمؤثرة على مستویاتھ وضرورة التعرف على مشاعر واتجاھات العاملین 
نحو عملھم والقناعة بإمكانیة التأثیر على ھذه العوامل الفاعلة والمؤثرة من خالل السیاسات العامة 

اإلداریة والتنظیمیة التي تحددھا المؤسسات المختلفة، وذلك لما لھ من تأثیر على سیر واإلجراءات 
  .العمل وإتقانھ وزیادة الفاعلیة

من وجھة نظر  موافقة أن أكثر العبارات) ٧(وبالنسبة لترتیب العبارات یتضح من الجدول 
الموافقة  في نطاق ھذه العبارات حیث وقعت ،(4) ،(10)، (13)، (7) عینة الدراسة العبارات

 متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات بدرجة
  :على الترتیب إلى تلك العبارات وتشیر المحور
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١٦٠

  متوسط) ١٫٨٣١٨(تتیح لي طبیعة عملي فرصة التطور والنمو المھني بتقدیر رقمي  

 ١٫٧٢٦٦( معھا بھدوء بتقدیر رقمي أتفھم متطلبات مرحلة الطفولة وأستطیع التعامل (
  متوسط

  تتوافق سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي مع میولي واعتقاداتي بتقدیر رقمي
  متوسط) ١٫٧١٨٥(

  متوسط) ١٫٧١٠٣(األنشطة المقدمة تناسب طبیعة المرحلة بتقدیر رقمي  
لدراسة العبارات أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة ا) ٧(كما یتضح من الجدول 

، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة صغیرة، وذلك )١٢(، )٥(، )١٤(، )١١(
حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور وتشیر تلك العبارات 

  :على الترتیب إلى

 صغیر) ١٫٥٣١٥(ي تناسبي ساعات ومواعید العمل بمجال ریاض األطفال بتقدیر رقم  

  صغیر) ١٫٥٣٥٠(أرى أنني لست أقل من زمیالتي في مراحل تعلیمیة أعلى بتقدیر رقمي  

  صغیر) ١٫٥٤٢١(توزیع األعباء في مجال عملي وفقًا للتخصص بتقدیر رقمي  

  صغیر) ١٫٥٥٣٧(یعد عملي بمجال ریاض األطفال مصدرًا لسعادتي بتقدیر رقمي  
 مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن بیئة عملھن ما: اإلجابة على السؤال الثاني

  وما یسودھا من عالقات؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الثاني الخاص بالرضا عن بیئة العمل 
وما یسودھا من عالقات من وجھة نظر أفراد العینة حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي یوضح 

  :ذلك

بالرضا عن بیئة العمل وما یسودھا  الخاص على المحور الثاني الموافقة  درجة ومستوى)٨(ول جد
  )٨٥٦= ن  ( أفراد العینة من وجھة نظر من عالقات

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١٥ 
ود   ات ال سود عالق ت
بیئة العمل التي أعمل 

 بھا
211 24.60

% 219 25.60
% 426 49.80

 متوسطة 10 1.7488 %

١٦ 

تتوافر في بیئة عملي 
زات واألدوات  التجھی
اح   ة لنج المتطلب

 العمل

335 39.10
% 

54 6.30% 467 54.60
% 

 متوسطة 1 1.8458

ي  ١٧ ة عمل شجع بیئ ت
ات  النقاش

302 35.30
% 

92 10.70
% 

462 54.00
% 

 متوسطة 5 1.8131



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٦١

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ي  ات ف واالختالف
رأي اظ  ال ع الحف  م

ة    ة الطیب ى العالق عل
 بین عناصرھا

ي  ١٨ ة عمل سم بیئ تت
38.60 330 بالروح الجماعیة

% 62 7.20% 464 54.20
 متوسطة 2 1.8435 %

ة   ١٩ ائي لبیئ ر بانتم أفخ
 عملي الحالیة

290 33.90
% 

93 10.90
% 

473 55.30
% 

 متوسطة 7 1.7862

ي    ٢٠ ة عمل ل لبیئ أص
34.50 295 بسھولة

% 94 11.00
% 467 54.60

 متوسطة 6 1.7991 %

ال   ٢١ اون فع د تع یوج
27.00 231 بیني وزمیالتي

% 169 19.70
% 456 53.30

 متوسطة 12 1.7371 %

٢٢ 

ي  ة عمل سم بیئ تت
ع    ع جمی سیق م بالتن
ق  زمیالت لتحقی ال

 األھداف المرجوة

242 28.30
% 159 18.60

% 455 53.20
 متوسطة 9 1.7512 %

٢٣ 
ي   ة عمل وفر بیئ ت
املة   ة ش ة علمی مكتب

 ومحدثة باستمرار
225 26.30

% 
176 20.60

% 
455 53.20

% 
 متوسطة 13 1.7313

٢٤ 
ي     ة عمل د بیئ توج
ا   ة بھ ة حیوی بمنطق

 جمیع الخدمات
248 29.00

% 154 18.00
% 454 53.00

 متوسطة 8 1.7593 %

٢٥ 

ي       ة عمل یوجد في بیئ
دمات   ع الخ جمی
ة ألداء  المتطلب

 المھمة

241 28.20
% 157 18.30

% 458 53.50
 متوسطة 11 1.7465 %

٢٦ 

یسود بیئة عملي جو     
ي    المرح والفكاھة الت
ة   ل العملی تتخل

 التعلیمیة

313 36.60
% 79 9.20% 464 54.20

 متوسطة 4 1.8236 %

٢٧ 

ي  ة عمل د ببیئ یوج
ي   رات الت ع الخب جمی
ق    ًا لتحقی اون مع تتع

 بةاألھداف المتطل

328 38.30
% 64 7.50% 464 54.20

 متوسطة 3 1.8411 %

متوسط األوزان النسبیة للعبارات   إجمالي المحور
٥٩٫٥٦النسبة المئویة  ١٫٧٨٧   متوسطة 
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١٦٢

أن مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن بیئة عملھن وما ) ٨(یتضح من جدول 
) ١٫٧٨٧(النسبیة للعبارات یسودھا من عالقات جاء بدرجة متوسطة، حیث بلغ متوسط األوزان 

  ).٥٩٫٥٦(بینما بلغت النسبة المئویة 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء الخصوصیة التي تتمتع بھا ریاض األطفال مقارنة 
بالمراحل التعلیمیة األخرى، خاصة وأن المعلمة تتعامل مع أطفال لیست لدیھن خبرة أو درایة 

لمة مما یزید من الضغوط علیھا خاصة في ظل ضعف توافر وأنھن یعتمدن اعتمادًا كلیًا على المع
المتطلبات والتجھیزات الالزمة لقیامھا بمھامھا بكفاءة، إضافة إلى أن طبیعة ھذه البیئة وكثرة 
متطلبات المرحلة وضغوطھا قد تجعل العالقات بین أفرادھا یشوبھا بعض التوتر، وبالتالي جاء 

  . بدرجة متوسطةمستوى رضا المعلمات عن ھذا المجال

من أن درجة الرضا ) ٢٠١٦توات، (وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  .الوظیفي لدى مدرسي الطور االبتدائي متوسطة

من أن مدى الرضا الوظیفي ) ٢٠١٤الخزاعلة، (كما تتفق نسبیًا مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  لدى موظفي جامعة الملك فیصل جاء متوسطا

من وجھة نظر  موافقة أن أكثر العبارات) ٨(ترتیب العبارات یتضح من الجدول وبالنسبة ل
 الموافقة بدرجة في نطاق ھذه العبارات حیث وقعت ،(27)، (18)، (16) عینة الدراسة العبارات

 المحور متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات
  :لى الترتیب إلىع تلك العبارات وتشیر

  ١٫٨٤٥٨(تتوافر في بیئة عملي التجھیزات واألدوات المتطلبة لنجاح العمل بتقدیر رقمي (
  متوسط

  متوسط) ١٫٨٤٣٥(تتسم بیئة عملي بالروح الجماعیة بتقدیر رقمي  

  یوجد ببیئة عملي جمیع الخبرات التي تتعاون معًا لتحقیق األھداف المتطلبة بتقدیر رقمي
  طمتوس) ١٫٨٤١١(

أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ٨(كما یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك حسب )٢٥(، )٢١(، )٢٣(

ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور وتشیر تلك العبارات على 
  : إلىالترتیب

  متوسط) ١٫٧٣١٣(توفر بیئة عملي مكتبة علمیة شاملة ومحدثة باستمرار بتقدیر رقمي  

  متوسط) ١٫٧٣٧١(یوجد تعاون فعال بیني وزمیالتي بتقدیر رقمي  

  متوسط) ١٫٧٤٦٥(یوجد في بیئة عملي جمیع الخدمات المتطلبة ألداء المھمة بتقدیر رقمي  
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١٦٣

لرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال نظام الرواتب ما مستوى ا :اإلجابة على السؤال الثالث
  والمكافآت الذي یتعاملن بھ؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الثالث الخاص بالرضا عن نظام 
  :الرواتب والمكافآت من وجھة نظر أفراد العینة حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي یوضح ذلك

بالرضا عن نظام الرواتب  الخاص على المحور الثالث ومستوى الموافقة ة درج)٩(جدول 
 )٨٥٦= ن (من وجھة نظر أفراد العینة  والمكافآت

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٢٨ 
ي   ب راتب یتناس

ھ     ال ا أقدم شھري مع م
 من جھد

265 31.00
% 54 6.30% 537 62.70

 متوسطة 2 1.6822 %

٢٩ 

ي  د أن راتب أعتق
ة  ب مقارن مناس
ي   ي ف بزمیالت

 المؤسسات األخرى

276 32.20
% 

57 6.70% 523 61.10
% 

 متوسطة 1 1.7114

٣٠ 
یتوافق راتبي الشھري 
ة   ة العلمی ع الدرج م

 التي حصلت علیھا
202 23.60

% 
46 5.40% 608 71.00

% 
 صغیرة 8 1.5257

یغطي راتبي من عملي  ٣١
28.60 245 احتیاجاتي الشھریة

% 93 10.90
% 518 60.50

 متوسطة 3 1.6811 %

٣٢ 
أحصل من خالل عملي 
آت  ب ومكاف ى روات عل

 مستمرة
229 26.80

% 105 12.30
% 522 61.00

 صغیرة 4 1.6577 %

٣٣ 
آت  رتبط المكاف ت
دار   وافز بمق والح

 ءوجودة األدا
195 22.80

% 71 8.30% 590 68.90
 صغیرة 7 1.5386 %

٣٤ 
ع   ي توزی ي ف یراع
وافز    آت والح المكاف

 الموضوعیة
196 22.90

% 84 9.80% 576 67.30
 صغیرة 6 1.5561 %

٣٥ 

ع   ى جمی صل عل أح
ي      ة ف مستحقاتي المالی
ب دون   ت المناس الوق

 تأخیر

246 28.70
% 

30 3.50% 580 67.80
% 

 صغیرة 5 1.6098

متوسط األوزان النسبیة للعبارات    العباراتإجمالي
٥٤٫٠١النسبة المئویة  ١٫٦٢٠   صغیرة 
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١٦٤

أن مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن نظام الرواتب ) ٩(یتضح من جدول 
) ١٫٦٢٠(والمكافآت الذي یتعاملن بھ جاء منخفضًا، حیث بلغ متوسط األوزان النسبیة للعبارات 

  ).٥٤٫٠١(بینما بلغت النسبة المئویة 

وتبدو ھذه النتیجة منطقیة ویمكن عزوھا لضعف مرتبات المعلمات بصفة عامة ومعلمات 
ریاض األطفال بصفة خاصة، مع ضعف المكافآت والحوافز الممنوحة لھن، كما أنھ فرص زیادة 
دخلھن من مصادر أخرى تكاد تكون محدودة مقارنة بزمیالتھن بمراحل تعلیمیة أخرى خاصة من 

 منھن العمل بمجال الدروس الخصوصیة، وفي ظل ارتفاع األسعار وغالء المعیشة من تبیح لنفسھا
جھة وضعف الرواتب والمكافآت من جھة أخرى، كان من الطبیعي أن یأتي رضا معلمات ریاض 

  .األطفال عن نظام الرواتب والمكافآت منخفضًا

من ) Platisidou & Agaliotis, 2008(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  أن مستوى الرضا الوظیفي كان متدنیًا نسبیًا في مجال الترقیات، والرواتب، والمزایا

من وجھة نظر  موافقة أن أكثر العبارات) ٩(وبالنسبة لترتیب العبارات یتضح من الجدول 
 الموافقة بدرجة في نطاق ھاتین العبارتین ، حیث وقعت(28) ،(29) عینة الدراسة العبارتین

 المحور متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات
  :على الترتیب إلى ھاتین العبارتین وتشیر

  ١٫٧١١٤(أعتقد أن راتبي مناسب مقارنة بزمیالتي في المؤسسات األخرى بتقدیر رقمي (
  متوسط

  متوسط) ١٫٦٨٢٢(یتناسب راتبي الشھري مع ما أقدمھ من جھد بتقدیر رقمي  
أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارتین ) ٩(كما یتضح من الجدول 

، حیث وقعت ھاتین العبارتین في نطاق الموافقة بدرجة صغیرة، وذلك حسب ترتیب )٣٣(، )٣٠(
 على الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور وتشیر ھاتین العبارتین

  :الترتیب إلى

  ١٫٥٢٥٧(یتوافق راتبي الشھري مع الدرجة العلمیة التي حصلت علیھا بتقدیر رقمي (
  صغیر

  صغیر) ١٫٥٣٨٦(ترتبط المكافآت والحوافز بمقدار وجودة األداء بتقدیر رقمي  
ما مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن األمان والتطور الوظیفي : اإلجابة على السؤال الرابع

  جال عملھن؟بم

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الرابع الخاص بالرضا عن نظام األمان 
  :والتطور الوظیفي من وجھة نظر أفراد العینة حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي یوضح ذلك
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١٦٥

األمان بالرضا عن نظام  الرابع الخاص على المحور الموافقة  درجة ومستوى) ١٠(جدول 
 )٨٥٦= ن (من وجھة نظر أفراد العینة  والتطور الوظیفي

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
الموافقة

أشعر باالستقرار الوظیفي  ٣٦
25.50 218 بمجال عملي

% 36 4.20% 602 70.30
 صغیرة 8 1.5514 %

تتوافر فرص مستمرة للترقي  ٣٧
28.70 246 الوظیفي بمجال عملي

% 40 4.70% 570 66.60
 صغیرة 5 1.6215 %

٣٨ 
تتوافر تأمینات مناسبة ضد 
األخطار المحتملة بمجال 

 عملي
334 39.00

% 
74 8.60% 448 52.30

% 
متوسطة 2 1.8668

یوفر عملي خدمات صحیة  ٣٩
27.70 237 مناسبة لي وأسرتي

% 48 5.60% 571 66.70
 صغیرة 6 1.6098 %

26.30 225 أتقدم في عملي بشكل مستمر ٤٠
% 59 6.90% 572 66.80

 صغیرة 7 1.5946 %

أشعر بمكانة اجتماعیة  ٤١
37.30 319 مناسبة لطبیعة عملي

% 82 9.60% 455 53.20
متوسطة 4 1.8411 %

٤٢ 
تتسم الترقیات في مجال 

عملي بالشفافیة 
 ضوعیةوالمو

200 23.40
% 

21 2.50% 635 74.20
% 

 صغیرة 12 1.4918

تناسب الترقیات التي أحصل  ٤٣
40.30 345 علیھا ما أبذلھ من جھد

% 61 7.10% 450 52.60
متوسطة 1 1.8773 %

٤٤ 
یوفر لي عملي المكافأة التي 

توفر لي حیاة كریمة عند 
 نھایة الخدمة

199 23.20
% 28 3.30% 629 73.50

 صغیرة 11 1.4977 %

یشجع مجال عملي اإلبداع  ٤٥
24.50 210 والتجدید باستمرار

% 49 5.70% 597 69.70
 صغیرة 9 1.5479 %

یتوافر في بیئة عملي برامج  ٤٦
 للتدریب أثناء الخدمة

205 23.90
% 

50 5.80% 601 70.20
% 

 صغیرة 10 1.5374

یتوافر في بیئة عملي برامج  ٤٧
39.10 335 للنمو المھني المستمر

% 59 6.90% 462 54.00
متوسطة 3 1.8516 %

متوسط األوزان النسبیة للعبارات   إجمالي المحور
٥٢٫٩٣النسبة المئویة  ١٫٥٨٨   صغیرة 

أن رضا معلمات ریاض األطفال عن نظام األمان والتطور ) ١٠(یتضح من جدول 
للعبارات الوظیفي بمجال عملھن جاء بدرجة منخفضة، حیث بلغ متوسط األوزان النسبیة 

  ).٥٢٫٩٣(بینما بلغت النسبة المئویة ) ١٫٥٨٨(
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ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء ضعف فرص الترقي الوظیفي لمعلمات ریاض 
األطفال، سواء من حیث انتقالھن لمرحلة تعلیمیة أخرى خاصة وأن مؤھلھم ال یناسبھم لذلك، أو من 

د المعلمات مقارنة بالمطلوب لتولي منصب حیث تولیھن مسئولیة اإلدارة خاصة في ظل تزاید أعدا
اإلدارة منھن وبالتالي تظل فرص الترقیة الوظیفیة لھن محدودة مما یجعل رضاھن الوظیفي عن 

  .ھذا المجال یأتي منخفضًا

من ) Platisidou & Agaliotis, 2008(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة 
   نسبیًا في مجال الترقیات، والرواتب، والمزایاأن مستوى الرضا الوظیفي كان متدنیًا

من وجھة  موافقة أن أكثر العبارات) ١٠(وبالنسبة لترتیب العبارات یتضح من الجدول 
الموافقة  في نطاق ھذه العبارات حیث وقعت ،(47)، (38)، (43) نظر عینة الدراسة العبارات

 في اإلرباعي األعلى من عباراتمتوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة  بدرجة
  :على الترتیب إلى تلك العبارات وتشیر المحور

  متوسط) ١٫٨٧٧٣(تناسب الترقیات التي أحصل علیھا ما أبذلھ من جھد بتقدیر رقمي  

  ١٫٨٦٦٨(تتوافر تأمینات مناسبة ضد األخطار المحتملة بمجال عملي بتقدیر رقمي (
  متوسط

 متوسط) ١٫٨٥١٦(و المھني المستمر بتقدیر رقمي یتوافر في بیئة عملي برامج للنم  
أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ١٠(كما یتضح من الجدول 

، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة صغیرة، وذلك )٤٦(، )٤٤(، )٤٢(العبارات 
ارات المحور وتشیر تلك العبارات حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عب

  :على الترتیب إلى

  صغیر) ١٫٤٩١٨(تتسم الترقیات في مجال عملي بالشفافیة والموضوعیة بتقدیر رقمي  

  یوفر لي عملي المكافأة التي توفر لي حیاة كریمة عند نھایة الخدمة بتقدیر رقمي
  صغیر) ١٫٤٩٧٧(

 صغیر) ١٫٥٣٧٤(ة بتقدیر رقمي یتوافر في بیئة عملي برامج للتدریب أثناء الخدم  
ما مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن اإلدارة التي یعملن : اإلجابة على السؤال الخامس

  تحت رئاستھا؟

ترتیب عبارات المحور الخامس الخاص بالرضا عن نظام لإلجابة عن ھذا السؤال تم 
یة، والجدول التالي یوضح اإلدارة بریاض األطفال من وجھة نظر المعلمات حسب أوزانھا النسب

  :ذلك
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١٦٧

بالرضا عن نظام اإلدارة  الخامس الخاص المحور على الموافقة  درجة ومستوى)١١(جدول 
 )٨٥٦= ن (العینة  من وجھة نظر أفراد بریاض األطفال

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة طةمتوس كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٤٨ 
تغلب اإلدارة الجوانب 
اإلنسانیة في التعامل 

 مع المعلمات
313 36.60

% 77 9.00% 466 54.40
 متوسطة 12 1.8213 %

٤٩ 
تتسم اإلدارة 

بالموضوعیة في 
 التعامل مع المعلمات

341 39.80
% 60 7.00% 455 53.20

 متوسطة 8 1.8668 %

وف تراعي اإلدارة الظر ٥٠
35.30 302 الخاصة للمعلمات

% 86 10.00
% 468 54.70

 متوسطة 14 1.8061 %

تمنح اإلدارة بعض  ٥١
 التفویض للمعلمات

365 42.60
% 

43 5.00% 448 52.30
% 

 متوسطة 2 1.9030

٥٢ 

تشارك اإلدارة المعلمین 
 في اقتراح الحلول

للمشكالت التي تعترض 
 الروضة

365 42.60
% 42 4.90% 449 52.50

 متوسطة 3 1.9019 %

٥٣ 
تتسم العالقة بین 
اإلدارة والمعلمین 

 باألسریة
342 40.00

% 66 7.70% 448 52.30
 متوسطة 5 1.8762 %

٥٤ 
توفر اإلدارة فرصًا 

للتدریب وتحسین األداء 
 باستمرار

326 38.10
% 77 9.00% 453 52.90

 متوسطة 10 1.8516 %

٥٥ 

تعرض اإلدارة جمیع 
البیانات والمعلومات 

عاملین بشفافیة لل
 ووضوح

313 36.60
% 78 9.10% 465 54.30

 متوسطة 11 1.8224 %

٥٦ 
تتقبل اإلدارة النقد 
البناء من جمیع 
 المنسوبین للعمل

341 39.80
% 61 7.10% 454 53.00

 متوسطة 7 1.8680 %

تحدد اإلدارة معاییر  ٥٧
 األداء بوضوح للجمیع

302 35.30
% 

87 10.20
% 

467 54.60
% 

 متوسطة 13 1.8072

٥٨ 

تتعامل اإلدارة 
بموضوعیة ومھنیة مع 

مشكالت العاملین 
  بالمؤسسة

 

365 42.60
% 43 5.00% 448 52.30

 متوسطة 1 1.9030 %
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١٦٨

 درجة الموافقة
 العبارة م صغیرة طةمتوس كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٥٩ 
تتواصل اإلدارة مع 

جمیع العاملین 
 بالمؤسسة باستمرار

365 42.60
% 41 4.80% 450 52.60

 متوسطة 4 1.9007 %

٦٠ 
تشارك اإلدارة جمیع 

لتخطیط العاملین في ا
 للعمل بالمؤسسة

342 40.00
% 65 7.60% 449 52.50

 متوسطة 6 1.8750 %

٦١ 
اإلدارة الحالیة مختارة 
بموافقة ورضا جمیع 

 منسوبي المؤسسة
326 38.10

% 
78 9.10% 452 52.80

% 
 متوسطة 9 1.8528

متوسط األوزان النسبیة للعبارات   إجمالي المحور
٦٢٫٠٤النسبة المئویة  ١٫٨٦١   متوسطة 

أن مستوى رضا معلمات ریاض األطفال عن نظام اإلدارة جاء ) ١١(یتضح من جدول 
بینما بلغت النسبة المئویة ) ١٫٨٦١(بدرجة متوسطة، حیث بلغ متوسط األوزان النسبیة للعبارات 

)٦٢٫٠٤.(  

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء أن عدد لیس بالقلیل من مدیرات ریاض األطفال لیس 
تربوي یمكنھن من زیادة التفاعل اإلیجابي مع المعلمات وتنویع أنماط اإلدارة بما لدیھن مؤھل 

یتماشى مع الموقف ومتطلباتھ، إضافة إلى أن كثیرًا من ریاض األطفال الحكومیة تكون غیر مستقلة 
بل ملحقة بالمدرسة االبتدائیة وربما بمجمع كامل لمراحل التعلیم قبل الجامعي، یخضع إلدارة 

، ومن الصعب أن تكون ھذه اإلدارة مؤھلة لجمیع المرحل التعلیمیة بل قد تكون مؤھلة واحدة
للمرحلة الثانویة فقط أو اإلعدادیة فقط أو االبتدائیة فقط، وبالتالي من الصعب علیھا تحقیق رضا 
جمیع المعلمات في جمیع المراحل عن نظام اإلدارة الذي تتبعھ، بجانب ذلك فإنھ توجد ندرة في 

لدورات التدریبیة لإلدارة على تطبیق واستخدام المداخل واالستراتیجیات اإلداریة الحدیثة من جھة ا
مع ضعف اإلمكانات المتاحة لھن من جھة أخرى، وكثرة المھام والمتطلبات من جھة ثالثة، مما 

  . جعل رضا المعلمات في ریاض األطفال عن نظام اإلدارة جاء بدرجة متوسطة

من أن درجة الرضا ) ٢٠١٦توات، (تیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة وتتفق ھذه الن
  .الوظیفي لدى مدرسي الطور االبتدائي متوسطة

من أن مدى الرضا الوظیفي ) ٢٠١٤الخزاعلة، (كما تتفق نسبیًا مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  .لدى موظفي جامعة الملك فیصل جاء متوسطا

 التي أكدت أن االستیاء Trace 2016)( ھ دراسةوتتفق ھذه النتیجة كذلك مع ما توصلت إلی
من العمل بسبب التصرفات اإلداریة ھي واحدة من األسباب التي تؤدي بالمعلمین إلى نقص 

  .رضاھم الوظیفي
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من وجھة  موافقة أن أكثر العبارات) ١١(وبالنسبة لترتیب العبارات یتضح من الجدول 
 في نطاق ھذه العبارات ، حیث وقعت(59)،(52)، (51)، (58)نظر عینة الدراسة العبارات

متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من  الموافقة بدرجة
  :على الترتیب إلى تلك العبارات وتشیر المحور عبارات

  تتعامل اإلدارة بموضوعیة ومھنیة مع مشكالت العاملین بالمؤسسة بتقدیر رقمي
  .متوسط) ١٫٩٠٣٠(

  متوسط) ١٫٩٠٣٠(تمنح اإلدارة بعض التفویض للمعلمات بتقدیر رقمي.  

  تشارك اإلدارة المعلمین في اقتراح الحلول للمشكالت التي تعترض الروضة بتقدیر رقمي
  متوسط) ١٫٩٠١٩(

  متوسط) ١٫٩٠٠٧(تتواصل اإلدارة مع جمیع العاملین بالمؤسسة باستمرار بتقدیر رقمي.  
 أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة )١١(كما یتضح من الجدول 

، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٥٥(، )٤٨(، )٥٧(، )٥٠(العبارات 
متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور 

  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

 متوسط) ١٫٨٠٦١(ة الظروف الخاصة للمعلمات بتقدیر رقمي تراعي اإلدار.  

  متوسط) ١٫٨٠٧٢(تحدد اإلدارة معاییر األداء بوضوح للجمیع بتقدیر رقمي.  

  متوسط) ١٫٨٢١٣(تغلب اإلدارة الجوانب اإلنسانیة في التعامل مع المعلمات بتقدیر رقمي  

 وضوح بتقدیر رقمي تعرض اإلدارة جمیع البیانات والمعلومات للعاملین بشفافیة و
  .متوسط) ١٫٨٢٢٤(

في )  سنوات الخبرة– المحافظة –المؤھل (ما مدى تأثیر متغیرات  :اإلجابة على السؤال السادس
  رؤیة معلمات ریاض األطفال لمستوى الرضا الوظیفي لدیھن؟

تبانة النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االس: أوًال
  ) غیر تربوي- تربوي(ومحاورھا بحسب متغیر المؤھل 

أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد   
  :العینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا الفرعیة، والجدول التالي یبین ذلك
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 إلظھار داللة الفروق بین t – testتین یوضح نتائج اختبار التاء لعینتین مستقل) ١٢(جدول 
استجابات أفراد العینة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا حسب متغیر المؤھل 

  )٨٥٦=ن(

 المتوسط العدد المؤھل المحور
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

 قیمة ت
مستوى 
 الداللة

 9.16818 25.5243 536 تربوي
غیر  األول

 تربوي
320 17.7531 4.77897 

854 14.063 
.000  

 دالة

 10.77385 27.7910 536 تربوي
غیر  الثاني

 تربوي
320 15.5813 7.22671 

854 

17.997 
.000  

 دالة

 6.98604 15.3414 536 تربوي
غیر  الثالث

 2.77067 8.9781 320 تربوي

854 

15.576 
.000  

 دالة

 10.03498 24.0970 536 تربوي
غیر  الرابع

 2.47804 12.8406 320 تربوي

854 

19.706 
.000  

 دالة

 12.19922 31.6418 536 تربوي
غیر  الخامس

 تربوي
320 16.7000 7.60490 

854 

19.737 
.000  

 دالة

 45.54973 124.3955 536 تربوي
اإلجمال

غیر  ي
 تربوي

320 71.8531 23.88886 

854 

19.121 
.000  

 دالة

اتضح وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى ) ١٢(راء النتائج المعروضة بالجدول باستق
)٠،٠٥≤ α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات وغیر التربویات، على االختبار ككل

لداللة الفرق بین المتوسطات ) ت(لصالح المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار
)١٩٫١٢١.(  

  :وضیح اتجاه الفروق على المحاور فیماكما یمكن ت

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات
وغیر التربویات بالنسبة  للمحور األول الخاص بالرضا عن طبیعة ومجال العمل لصالح 

 بین المتوسطات لداللة الفرق) ت(المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
)١٤٫٠٦٣.(  
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  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات
وغیر التربویات بالنسبة  للمحور الثاني الخاص بالرضا عن بیئة العمل وما یسودھا من 

لفرق بین لداللة ا) ت(عالقات لصالح المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
  ).١٧٫٩٩٧(المتوسطات 

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات
وغیر التربویات بالنسبة  للمحور الثالث الخاص بالرضا عن نظام الرواتب والمكافآت لصالح 

بین المتوسطات لداللة الفرق ) ت(المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
)١٥٫٥٧٦.(  

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات
وغیر التربویات بالنسبة  للمحور الرابع الخاص بالرضا عن نظام األمان والتطور الوظیفي 

بین لداللة الفرق ) ت(لصالح المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
  ).١٩٫٧٠٦(المتوسطات 

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسطي درجات المعلمات التربویات
وغیر التربویات بالنسبة  للمحور الخامس الخاص بالرضا عن نظام اإلدارة بریاض األطفال 

ین لداللة الفرق ب) ت(لصالح المتوسط األعلى من التربویین؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
 ).١٩٫٧٣٧(المتوسطات 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء أن ذوات المؤھل التربوي لدیھن من اإلعداد والتأھیل 
المسبق ما یمكنھن من التكیف السریع مع طبیعة عملھن ومتطلباتھ والبیئة المحیطة بھ، إضافة إلى 

نة بزمیالتھن غیر أن ھذا التأھیل یجعلھن أكثر قدرة على رفع مستوى أدائھن المھني مقار
التربویات مما یعود باإلیجاب على مستوى رضاھن الوظیفي، كما أنھن أكثر قدرة على التكیف 
والتفاعل اإلیجابي مع اإلدارة الموجودة، إضافة إلى أنھن أكثر اطمئنانًا على مستواھن الوظیفي 

 ثم جاءت الفروق في وفرص الترقي بالنسبة لھن تكون متاحة بدرجة أكبر من غیر التربویات، ومن
  .صالحھن مقارنة بغیر التربویات

النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة  :ثانیًا
  ) أسیوط- اإلسكندریة- القاھرة(ومحاورھا الفرعیة بحسب متغیر المحافظة 

ت داللة إحصائیة بین استجابات أفراد أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ ال توجد فروق ذا
  :العینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا، والجدول التالي یبین ذلك
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یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه إلظھار داللة الفروق بین استجابات ) ١٣(جدول 
ھا حسب متغیر المحافظة أفراد العینة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاور

  )٨٥٦=ن(

االنحراف  المتوسط العدد المحافظة المحور
 المعیاري

درجة 
مستوى  قیمة ف الحریة

 الداللة

 7.87670 23.5415 301 القاھرة

 األول 8.91379 22.0629 286 اإلسكندریة

 9.20363 22.1784 269 أسیوط

854 2.646 
2.646  

 غیر دالة

 11.09367 22.8073 301 القاھرة

 الثاني 11.18473 22.9895 286 اإلسكندریة

 11.56572 23.9480 269 أسیوط

854 
.822  

 

.822  

 غیر دالة

 6.42283 12.7907 301 القاھرة

 الثالث 6.60028 12.9091 286 اإلسكندریة

 6.65092 13.2119 269 أسیوط

854 
.308  

 

.308  

 غیر دالة

 9.55664 19.5382 301 القاھرة

 الرابع 9.79489 19.8951 286 اإلسكندریة

 9.92578 20.2751 269 أسیوط

854 
.405  

 

.405  

 غیر دالة

 12.68878 25.3887 301 القاھرة

 الخامس 12.99903 26.1469 286 اإلسكندریة

 13.11456 26.7063 269 أسیوط

854 .748 
.473  

 غیر دالة

 44.92567 104.0664 301 القاھرة

 المجموع 46.72649 104.0035 286 اإلسكندریة

 47.96254 106.3197 269 أسیوط

854 .223 
.800  

 غیر دالة

اتضح عدم وجود فرق دال إحصائیًا عند ) ١٣(باستقراء النتائج المعروضة بالجدول 
، )أسیوط - سكندریة اإل-القاھرة(بین متوسط درجات المعلمات من محافظات ) α ≥٠،٠٥(مستوى 

  ).٢٢٣.) (ف(على االختبار ككل؛ حیث بلغت قیمة اختبار

  :كما ال یوجد فرق دال إحصائیًا على المحاور كما یلي

  ٠،٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات من
الرضا عن طبیعة ، بالنسبة  للمحور األول الخاص ب)أسیوط - اإلسكندریة-القاھرة(محافظات 

  ).٢٫٦٤٦) (ف(ومجال العمل؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
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  ٠،٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات من
، بالنسبة  للمحور الثاني الخاص بالرضا عن بیئة )أسیوط -  اإلسكندریة-القاھرة(محافظات 

  ).٨٢٢.) (ف(ة اختبار العمل وما یسودھا من عالقات؛ حیث بلغت قیم

  ٠،٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات من
، بالنسبة  للمحور الثالث الخاص بالرضا عن نظام )أسیوط - اإلسكندریة-القاھرة(محافظات 

  ).٣٠٨.) (ف(الرواتب والمكافآت؛ حیث بلغت قیمة اختبار 

  ٠،٠٥(مستوى ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند≤α ( بین متوسط درجات المعلمات من
، بالنسبة  للمحور الرابع الخاص بالرضا عن نظام )أسیوط - اإلسكندریة-القاھرة(محافظات 

  ).٤٠٥.) (ف(األمان والتطور الوظیفي؛ حیث بلغت قیمة اختبار 

  ٠،٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات من
، بالنسبة  للمحور الخامس الخاص بالرضا عن )أسیوط -  اإلسكندریة-القاھرة(افظات مح

 ).٧٤٨.) (ف(نظام اإلدارة بریاض األطفال؛ حیث بلغت قیمة اختبار 
وتعد ھذه النتیجة منطقیة ویمكن تفسیرھا في ضوء أن جمیع معلمات ریاض األطفال 

ا یتعلق بطبیعة وبیئة عملھن أو ما یتعلق بنظام الحكومیة یعملن وفق لوائح وقوانین موحدة سواء فیم
الرواتب والمكافآت، وكذلك فیما یتعلق بنظام الترقیة واألمان الوظیفي، كما أنھن یعملن تحت إدارة 
لدیھا قوانین ولوائح موحدة للعالقة بین المعلمات وتنظیم عملھن، وإذا كانت ھناك بعض الفروق 

د بھا ریاض األطفال وما قد یتاح لھا من إمكانات مختلفة إلى حد التي ترجع لطبیعة البیئة التي توج
ما عن غیرھا في بیئة أخرى، فإنھا فروق بسیطة ولیست ذات تأثیر كبیر على الرضا الوظیفي 
للمعلمات، خاصة في ظل وجود نظام لتعویض بعض المعلمات كالالتي یعملن في أماكن نائیة مثًال 

ن في المدن، ومن ثم لم تكن ھناك فروق دالة إحصائیًا في استجابات مقارنة بزمیالتھن الالتي یعمل
  عینة الدراسة تعزى لمتغیر المحافظة

 النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة :ثالثًا
 ١٠نوات إلى  س٥من  - سنوات٥أقل من (ومحاورھا الفرعیة بحسب متغیر عدد سنوات الخبرة 

  ) سنوات١٠أكثر من  - سنوات

أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد 
  :العینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا، والجدول التالي یبین ذلك
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ق بین استجابات یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه إلظھار داللة الفرو) ١٤(جدول 
أفراد العینة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا حسب متغیر عدد سنوات 

  )٨٥٦=ن(الخبرة 

 المتوسط العدد الخبرة المحور
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

 5.79897 19.0176 227  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

 األول 7.89841 21.0515 388

 9.19238 28.5353 241  سنوات١٠أكثر من 

854 101.110 
.000  

 لةدا

 10.16815 19.2159 227  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

 الثاني 10.03904 21.3222 388

 11.16464 30.0705 241  سنوات١٠أكثر من 

854 75.549 
.000  

 دالة

 4.83647 9.9515 227  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

الثالث 4.93734 11.4124 388  

 7.10343 18.2946 241  سنوات١٠أكثر من 

854 156.453 
.000  

 دالة

 7.45462 15.9383 227  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 الرابع 6.55678 16.7113 388 سنوات

 10.35695 28.7261 241  سنوات١٠أكثر من 

854 204.023 
.000  

 دالة

 11.60993 21.2335 227  سنوات٥أقل من 

 الخامس 11.96126 24.0567 388  سنوات١٠أكثر من 

 12.18332 33.8174 241  سنوات١٠أكثر من 

854 74.965 
.000  

 دالة

 37.63942 85.3568 227  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

 المجموع 39.32512 94.5541 388

 46.13249 139.4440 241  سنوات١٠أكثر من 

854 124.060 
.000  

 دالة

اتضح وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى ) ١٤(باستقراء النتائج المعروضة بالجدول 
)٠،٠٥≤ α ( بین متوسط درجات المعلمات حسب الخبرة) ات إلى  سنو٥ من -  سنوات٥أقل من
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 ١٠أكثر من ، على االختبار ككل لصالح المتوسط األعلى ) سنوات١٠أكثر من - سنوات١٠
  ).١٢٤٫٠٦٠(لداللة الفرق بین المتوسطات ) ف(؛ حیث بلغت قیمة اختبار سنوات

  :كما یمكن توضیح اتجاه الفروق على المحاور فیما

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α (المعلمات حسب الخبرة بین متوسط درجات 
، بالنسبة  للمحور ) سنوات١٠أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (

؛  سنوات١٠أكثر من األول الخاص بالرضا عن طبیعة ومجال العمل لصالح المتوسط األعلى 
  ).١٠١٫١١٠(لداللة الفرق بین المتوسطات ) ف(حیث بلغت قیمة اختبار 

 ٠،٠٥(ئیًا عند مستوى یوجد فرق دال إحصا≤α ( بین متوسط درجات المعلمات حسب الخبرة
، بالنسبة  للمحور ) سنوات١٠أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (

أكثر من الثاني الخاص بالرضا عن بیئة العمل وما یسودھا من عالقات لصالح المتوسط األعلى 
  ).٧٥٫٥٤٩(داللة الفرق بین المتوسطات ل) ف(؛ حیث بلغت قیمة اختبار  سنوات١٠

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات حسب الخبرة
، بالنسبة  للمحور ) سنوات١٠أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (

 ١٠أكثر من الثالث الخاص بالرضا عن نظام الرواتب والمكافآت لصالح المتوسط األعلى 
  ).١٥٦٫٤٥٣(لداللة الفرق بین المتوسطات ) ف(؛ حیث بلغت قیمة اختبار سنوات

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات حسب الخبرة
، بالنسبة  للمحور ) سنوات١٠أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (

 ١٠أكثر من  نظام األمان والتطور الوظیفي لصالح المتوسط األعلى الرابع الخاص بالرضا عن
  ).٢٠٤٫٠٢٣(لداللة الفرق بین المتوسطات ) ف(؛ حیث بلغت قیمة اختبار سنوات

  ٠،٠٥(یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى≤α ( بین متوسط درجات المعلمات حسب الخبرة
، بالنسبة  للمحور ) سنوات١٠ أكثر من-  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (

أكثر من الخامس الخاص بالرضا عن نظام اإلدارة بریاض األطفال لصالح المتوسط األعلى 
 ).٧٤٫٩٦٥(لداللة الفرق بین المتوسطات ) ف(؛ حیث بلغت قیمة اختبار  سنوات١٠

یق وتبدو ھذه النتیجة منطقیة ویمكن تفسیر في ضوء أن عامل الخبرة لھ دور كبیر في تحق
الرضا الوظیفي للمعلمات خاصة وأنھن خضن العدید من التجارب خالل فترة عملھن وأصبح 
لدیھن نوع من االستقرار الوظیفي من جھة وثراء في التفاعالت والعالقات في بیئة عملھن من جھة 

ي أخرى، باإلضافة إلى أنھن أصبحن أكثر قدرة على التكیف مع طبیعة عملھن ومتطلباتھ والبیئة الت
  .تحیط بھ ومن ثم أصبحن أكثر رضًا وظیفیًا مقارنة بغیرھن من ذوي الخبرة األقل

التي أظھرت وجود فروق ) ٢٠١٧المعایطة، (وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  . الوظیفي للمعلمین والمعلمات تعزى ألثر سنوات الخبرةالرضاذات داللة إحصائیة في مستوى 

 

 

 

 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٦

  :ةتوصیات الدراس

  :في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج توصي بما یلي

ضرورة اھتمام اإلدارات التعلیمیة بدراسة األسباب المؤدیة لضعف الرضا الوظیفي لدى  .١
  .المعلمین والمعلمات والعمل على تالشیھا

توفیر الحوافز المادیة والمعنویة المالئمة لمعلمات ریاض األطفال بما یرفع من الرضا  .٢
  .یفي لدیھنالوظ

زیادة فرص التفاعل والتواصل اإلیجابي بین عناصر المنظومة التعلیمیة بریاض األطفال  .٣
 .بما یعزز  من الدافعیة ویزید من الرضا الوظیفي لدیھن

ضرورة عقد دورات تأھیلیة وتنمویة مستمرة لمعلمات ریاض األطفال بما یمكنھن من  .٤
لمھني من جھة أخرى بما یسھم في رفع التكیف مع عملھن من جھة ویرفع من أدائھن ا

 .مستوى الرضا الوظیفي لدیھن
تغلیب الطابع اإلنساني في عالقة اإلدارات التعلیمیة وإدارة ریاض األطفال في التعامل مع  .٥

 .المعلمات
وضع نظام للترقیات والتطور الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال یمكنھن من الشعور  .٦

  .ویسھم في رفع مستوى الرضا الوظیفي لدیھنباالطمئنان لمستقبلھن الوظیفي 
  :مقترحات الدراسة

  :تقترح الدراسة إجراء دراسات وبحوث أخرى مكملة لھا في المجال، من أھمھا ما یلي

معوقات الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال وآلیات التغلب علیھا من وجھة  .١
  .نظرھن في ضوء بعض المتغیرات

  .ى الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفالتصور مقترح لتنمیة مستو .٢
 .تطویر مؤسسات ریاض األطفال المصریة في ضوء خبرات بعض الدول .٣
الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال وعالقتھ بمستوى أدائھن المھني في ضوء  .٤

 .بعض المتغیرات الدیموجرافیة
 تنمیة مستوى اإلبداع الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال وعالقتھ بدورھن في .٥

  .لدى األطفال
  

  

  

  

  

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٧

  المراجع

. مجلة التدریب والتقنیة. الرضا الوظیفي حقیقة وواقع أم خیال وسراب). ٢٠٠٨. (أبو فلبین، محمد
 . ٣٩ -٣٨ ص ص). ١١٤(العدد. المملكة العربیة السعودیة

لیم العام الرضا الوظیفي لدى عینة من مدیري مدارس التع). ٢٠٠٣. (األغبري، عبد الصمد
. ١٠٩العدد . مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة). دراسة میدانیة (بالمنطقة الشرقیة

 . ١٩٧-١٦٩ص ص . الكویت. جامعة الكویت

 .التربیة في اإلسالم، دار المعارف، القاھرة). ١٩٨٠. (األھواني، أحمد فؤاد
. القاھرة.  الرؤساء والمرؤوسینالرضا الوظیفي وفن التعامل مع). ٢٠١٥. (البارودي، منال أحمد

 . المجموعة العربیة للتدریب والنشر

الفعالیة الذاتیة وعالقتھا بالرضا الوظیفي لدي مدرسي الطور االبتدائي ). ٢٠١٦. (توات، عدنان
 مركز جیل البحث -دراسة میدانیة بمدینة المدیة، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 . ١٨١-١٦٥، ص ص ١٦العلمي، الجزائر، عدد

الرضا الوظیفي لدى العاملین في شركة عالم السیارات ). ھـ١٤٢٧. (الحربي، ناصر بن ضیف اهللا
 .المحدودة، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة االقتصاد واإلدارة، قسم إدارة األعمال

لتدریس دراسة تحلیلیة للرضا الوظیفي لدى أعضاء ھیئة ا). ٢٠٠٠. (الحنیطي، إیمان محمد علي
في كلیة التربیة الریاضیة في الدامعات األردنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

  .  الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة

  . دار الكتاب الجامعي: اإلمارات العربیة المتحدة. إدارة ریاض أطفال). ٢٠٠٠. (ھند ماجد، الخثیلة
رفین التربویین ومدیري المدارس والمعلمین مدى رضا المش). ٢٠٠١. (الخزاعلة، محمد سلمان

عن تطبیق منحى اإلشراف التربوي في محافظة المفرق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
  .جامعة آل البیت، األردن

 في المملكة  مدى الرضا الوظیفي لدى موظفي جامعة الملك فیصل).٢٠١٤. (الخزاعلة، محمد
  .ب١، العدد )٢٠ (، مجلة المنارة، المجلدالعربیة السعودیة

اتجاھات طالبات تربیة الطفل في جامعة البلقاء ). ٢٠١١. (اللطیف خزعلي، قاسم، ومومني، عبد
التطبیقیة نحو تخصصھن األكادیمي، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس، 

١٠٦- ٧٨) ١(٩.  
تاب للنشر والتوزیع عالم الك: القاھرة. مدخل إلى ریاض األطفال).  ھـ١٤٢٦. (أمل، خلف

  . والطباعة
الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى المعلمین، ). ٢٠٠٨. (خلیل، جواد

  .٧١١ -٦٨٣ ص –مجلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد السادس عشر، العدد األول، ص 
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مدرسین بمراحل الرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز لدى عینة من ال). ٢٠٠٨. (الخیري، حسن حسین
مكة . جامعة أم القرى.  رسالة ماجستیر غیر منشورة. التعلیم العام بمحافظتي اللیث والقنفذة

 . المملكة العربیة السعودیة. المكرمة

الرضا الوظیفي وعالقتھ بااللتزام التنظیمي لمعلمي مداس ). ٢٠١٥. (داود، عبد العزیز أحمد محمد
، ١ج . ٣٩ع . مجلة كلیة التربیة، جامعة عین شمس. لشیخالتعلیم األساسي في محافظة كفر ا

 . ٢٧٤- ١٩٧ص ص 

تأثیر الرضا الوظیفي في نجاح ). ٢٠١٥. (رفش، شھاب الدین حمد، والربیعي، محمد عباس خلیل
  .  بحث تطبیقي في ھیأة النزاھة، مكاتب تحقیقات الفرات األوسط–المنظمات 

رضا الوظیفي لدى معلمي ومعلمات الثانویة في الضغوط النفسیة وال). ٢٠٠٧. (رمضان، نعمت
مدیریة عمان األولى، رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة العلوم التربویة  الجامعة األردنیة، 

  .األردن

أثر الوالء الوظیفي لمدیري المدارس على عالقاتھم مع المعلمین من ). ٢٠٠٠. (الرواشدة، خلف
لة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة، جامعة وجھة نظر المعلمین في محافظة جرش، رسا

  .الیرموك، األردن

السلوك اإلشرافي وعالقتھ بالرضا الوظیفي في التنظیم الصناعي، ). ٢٠٠٢. (زین الدین، ضیاف
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة منتسوري، 

  .الجزائر

 أطفال الریاض وحاجاتھم اإلرشادیة من وجھة نظر مربیاتھم، مشكالت). ١٩٩٨. (سلیمان، ثناء
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة القاھرة

بعض العوامل المؤثرة في مستوى الرضا الوظیفي لدى أعضاء ). ٢٠٠٢. (الشریدة، ھیام نجیب
ردنیة الھاشمیة، مجلة ھیئة التدریس عن الخدمات المقدمة لھم في جامعة الیرموك بالمملكة األ

جامعة أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، 
  .٥٢٧ – ٥١١ص 

 .، التعلیم المفتوح١الروضة والمجتمع، منشورات جامعة دمشق، ط). ٢٠٠٤. (عیسى: الشماس

دى معلمي ومعلمات المدارس مستوى الرضا المھني ل). ٢٠٠٧. (الشوامرة، محمد خلیل عیسى
رسالة ماجستیر،جامعة القدس . الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا

 .المفتوحة

الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض ).  ٢٠٠٨. ( عزیزة عبد اهللا،شریر، و جواد محمد،الشیخ خلیل
ھـ ١٤٢٩السادس عشر مجلة الجامعة، المجلد.  لدى الموظفین) الدیموغرافیة(المتغیرات 

  .العدد األول  الدراسات اإلنسانیة   م٢٠٠٨ /

دار الوفاء للطباعة .  اإلسكندریة. السلوك اإلداري والعالقات اإلنسانیة). ٢٠٠٨. (الصیرفي، محمد
 . والنشر
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األنماط القیادیة لرؤساء األقسام في الجامعات األردنیة الرسمیة ). ٢٠٠٥. (الطروانة، سلیمان محمد
ھلیة وعالقاتھا بالرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، واأل

 .إدارة تربویة، جامعة بغداد

مبادئ السلوك التنظیمي، مطبعة الدار الجامعیة، ). ٢٠٠٥. (عبد الباقي، صالح الدین محمد
 . اإلسكندریة

ة وعالقتھ بالرضا الوظیفي ألساتذة نمط القیادة في اإلدارة المدرسی). ٢٠٠٨. (عبد المالك، مكفس
 .  قسم علم النفس. الجزائر. جامعة الحاج.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  التعلیم الثانوي

الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال في ). ٢٠١٣. (علیمات، صالح؛ وعقیل، محمد
ص ص . ب/٢ ع.٢٠م. مجلة المنارة. المدارس الحكومیة بإقلیم الوسط من وجھة نظرھن

٢٨٥_٢٦٧ . 

أثر الرضا الوظیفي على الوالء التنظیمي لدى العاملین في المنظمات ). ٢٠٠٨. (عویضة، إیھاب
 . كلیة التربیة.   فلسطین. الجامعة اإلسالمیة.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  األھلیة في غزة

ضا الوظیفي في األجھزة األمنیة، الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بالر) ٢٠٠١. (الفالح، نایف بن سلیمان
  . الریاض–رسالة ماجستیر غیر منشورة،  كلیة الدراسات العلیا 

الرضا الوظیفي وعالقتھ بااللتزام التنظیمي لدى المشرفین التربویین ). ٢٠٠٩. (فلمبان، إیناس فؤاد
یر غیر رسالة ماجست. والمشرفات التربویات بإدارة التربیة والتعلیم بمدینة مكة المكرمة

 . كلیة التربیة. جامعة أم القرى. منشورة

دار . السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة). ٢٠١٤. (فلیھ، فاروق؛ و عبد المجید، السید
 . عمان. المسیرة للنشر والتوزیع

  . للنشر والتوزیع المسیرة دار :عمان .الروضة معلمة). ٢٠٠٤. (عدلي فھمي، عاطف
التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في ضوء معاییر الجودة ). ٢٠١٠. (سممحمد قا، قحوان

  .دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان. الشاملة

مستوى تطبیق الالمركزیة في مدارس التعلیم العام بالعاصمة المقدسة ). ٢٠١٤. (القرشي، تركي
. رسالة ماجستیر غیر منشورة. وعالقتھا بالرضا الوظیفي لدى المعلمین من وجھة نظرھم

 . كلیة التربیة. مكة المكرمة. جامعة أم القرى

أنماط السلوك اإلداري لدى عمداء ورؤساء أقسام كلیات ). ١٩٩٩.  (قروقة، عصمت إبراھیم
الجامعة األردنیة وعالقاتھا برضا أعضاء ھیئة التدریس عن العمل  رسالة ماجستیر غیر 

  .انمنشورة، الجامعة األردنیة عم

رسالة ماجستیر غیر ،الرضا الوظیفي عن المعوقین بصریًا). ٢٠٠٠. (الكسجي، أیمن محمد
  .منشورة، الجامعة األردنیة، عمان
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، منشورات  جامعة )١(مدخل إلى ریاض األطفال ). ٢٠٠٤. (مرتضى، سلوى، وأبو النور، حسناء
  .دمشق، دمشق

ظیفي لدى معلمي ومعلمات مرحلة ما بعد الرضا الو). ٢٠١٧. (المعایطة، عبد العزیز عطا اهللا
مجلة دراسات .  التعلیم األساسي في لواء الرصیفة في محافظة الزرقاء من وجھة نظرھم

 . ٢٦٤-٢٤٧ص ص .  ١٥ع.   الجزائر–لجامعة عمار ثلیجي األغواط 

ر دار مجدالوي للنش.  إدارة الموارد البشریة وتأثیر العولمة علیھا). ٢٠٠٤. (الموسوي، سنان
 .األردن. والتوزیع

  .دار الفكر العربي: ، القاھرة٤ط. ریاض األطفال). ٢٠١٠. (الناشف، ھدى

الضغوط النفسیة والرضا الوظیفي لدى معلمي التربیة الخاصة ). ٢٠٠٣. (الولیدي، علي محمد
  .بمدینة أبھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى

الرضا الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویة في األردن، رسالة ). ٢٠٠٢. (یاسین، فاطمة علي
  . ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة عمان

. مدى رضا مشرفي طالب التربیة المیدانیة عن عملھم في اإلشراف).  ٢٠٠٣. (الیحیى، طالل
                          .  العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة). ١٥(م . مجلة جامعة الملك سعود
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  اض األطفال من وجھة نظرھناستبانة تعرف مستوى الرضا الوظیفي لدى معلمات ری

  .............................................................األستاذة الفاضلة معلمة ریاض أطفال

  تحیة طیبة وبعد

تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمیة بھدف تعرف مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض 
األطفال، ومن متطلبات الدراسة في جانبھا المیداني تطبیق االستبانة التي بین یدیك، وھي عبارة 

شمل المحور األول العبارات التي تقیس مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات  محاور، عن خمسة
ریاض األطفال عن مجال وطبیعة عملھن، بینما شمل المحور الثاني العبارات التي تقیس مستوى 
الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن بیئة عملھن وما یسودھا من عالقات، وجاء المحور 

ارات التي تقیس مستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام الثالث لیشمل العب
الرواتب والمكافآت، وجاء المحور الرابع لیشمل العبارات التي تقیس مستوى الرضا الوظیفي 
لمعلمات ریاض األطفال عن نظام األمان والتطور الوظیفي بمجال عملھن، بینما شمل المحور 

ستوى الرضا الوظیفي لمعلمات ریاض األطفال عن نظام اإلدارة الخامس العبارات التي تقیس م
وأمام كل عبارة من عبارات االستبانة ثالث اختیارات تعبر عن درجة التي یعملن تحت رئاستھا، 

الموافقة، تتراوح ما بین كبیرة ومتوسطة وصغیرة، علمًا بأنھ ال توجد إجابات صحیحة وأخرى 
ھي اإلجابة التي تعبر عن الواقع الفعلي من وجھة نظرك، وتؤكد خاطئة، وإنما اإلجابة المطلوبة 

الباحثة أن جمیع اإلجابات التي تختارونھا ستعامل بسریة تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث 
  .العلمي

  شاكرة حسن تعاونك

  الباحثة

  :البیانات العامة: أوًال
  :المؤھل
 تربوي:  
 غیر تربوي 
  

  : الخبرة في مجال ریاض األطفال
  سنوات٥أقل من   
  سنوات) ١٠(إلى ) ٥(من  
  سنوات) ١٠(أكثر من 
  

  :المحافظة
 القاھرة  
 اإلسكندریة  
 أسیوط 
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  صغیرة  متوسطة  كبیرة
  الرضا عن طبیعة ومجال العمل: المحور األول

        تناسبني المھام التدریسیة التي أكلف بھا  ١
        ال ریاض األطفالأمتلك مھا یؤھلني للعمل بمج  ٢
        البرامج الدراسیة مالئمة لطبیعة المرحلة  ٣
        األنشطة المقدمة تناسب طبیعة المرحلة  ٤
        توزیع األعباء في مجال عملي وفقًا للتخصص  ٥
        أسعى لتنمیة نفسي مھني باستمرار في مجال عملي  ٦
        تتیح لي طبیعة عملي فرصة التطور والنمو المھني  ٧
        أشعر باإلنجاز في مجال عملي  ٨
        أشعر بالمتعة في مجال عملي  ٩

تتوافق سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي مع میولي   ١٠
  واعتقاداتي

      

        تناسبي ساعات ومواعید العمل بمجال ریاض األطفال  ١١
        یعد عملي بمجال ریاض األطفال مصدرًا لسعادتي  ١٢
        لة الطفولة وأستطیع التعامل معھا بھدوءأتفھم متطلبات مرح  ١٣
        أرى أنني لست أقل من زمیالتي في مراحل تعلیمیة أعلى  ١٤

  الرضا عن بیئة العمل وما یسودھا من عالقات: المحور الثاني
        تسود عالقات الود بیئة العمل التي أعمل بھا  ١
جاح تتوافر في بیئة عملي التجھیزات واألدوات المتطلبة لن  ٢

  العمل
      

تشجع بیئة عملي النقاشات واالختالفات في الرأي مع الحفاظ   ٣
  على العالقة الطیبة بین عناصرھا

      

        تتسم بیئة عملي بالروح الجماعیة  ٤
        أفخر بانتمائي لبیئة عملي الحالیة  ٥
        أصل لبیئة عملي بسھولة  ٦
        یوجد تعاون فعال بیني وزمیالتي  ٧
ة عملي بالتنسیق مع جمیع الزمیالت لتحقیق األھداف تتسم بیئ  ٨

  المرجوة
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  صغیرة  متوسطة  كبیرة
        توفر بیئة عملي مكتبة علمیة شاملة ومحدثة باستمرار  ٩

        توجد بیئة عملي بمنطقة حیویة بھا جمیع الخدمات  ١٠
        یوجد في بیئة عملي جمیع الخدمات المتطلبة ألداء المھمة  ١١
لفكاھة التي تتخلل العملیة یسود بیئة عملي جو المرح وا  ١٢

  التعلیمیة
      

یوجد ببیئة عملي جمیع الخبرات التي تتعاون معًا لتحقیق   ١٣
  األھداف المتطلبة

      

  الرضا عن نظام الرواتب والمكافآت : المحور الثالث
        یتناسب راتبي الشھري مع ما أقدمھ من جھد  ١
ؤسسات أعتقد أن راتبي مناسب مقارنة بزمیالتي في الم  ٢

  األخرى
      

        یتوافق راتبي الشھري مع الدرجة العلمیة التي حصلت علیھا  ٣
        یغطي راتبي من عملي احتیاجاتي الشھریة  ٤
        أحصل من خالل عملي على رواتب ومكافآت مستمرة  ٥
        ترتبط المكافآت والحوافز بمقدار وجودة األداء   ٦
        لموضوعیةیراعي في توزیع المكافآت والحوافز ا  ٧
أحصل على جمیع مستحقاتي المالیة في الوقت المناسب دون   ٨

  تأخیر
      

  الرضا عن نظام األمان والتطور الوظیفي: المحور الرابع
        أشعر باالستقرار الوظیفي بمجال عملي  ١
        تتوافر فرص مستمرة للترقي الوظیفي بمجال عملي  ٢
        المحتملة بمجال عمليتتوافر تأمینات مناسبة ضد األخطار   ٣
        یوفر عملي خدمات صحیة مناسبة لي وأسرتي  ٤
        أتقدم في عملي بشكل مستمر  ٥
        أشعر بمكانة اجتماعیة مناسبة لطبیعة عملي  ٦
        تتسم الترقیات في مجال عملي بالشفافیة والموضوعیة  ٧
  تناسب الترقیات التي أحصل علیھا ما أبذلھ من جھد  ٨
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  صغیرة  متوسطة  كبیرة
فر لي عملي المكافأة التي توفر لي حیاة كریمة عند نھایة یو  ٩

  الخدمة
      

        یشجع مجال عملي اإلبداع والتجدید باستمرار  ١٠
        یتوافر في بیئة عملي برامج للتدریب أثناء الخدمة  ١١
        یتوافر في بیئة عملي برامج للنمو المھني المستمر  ١٢

  ة بریاض األطفالالرضا عن نظام اإلدار: المحور الخامس
        تغلب اإلدارة الجوانب اإلنسانیة في التعامل مع المعلمات  ١
        تتسم اإلدارة بالموضوعیة في التعامل مع المعلمات  ٢
        تراعي اإلدارة الظروف الخاصة للمعلمات  ٣
        تمنح اإلدارة بعض التفویض للمعلمات  ٤
لمشكالت التي تشارك اإلدارة المعلمین في اقتراح الحلول ل  ٥

  تعترض الروضة
      

        تتسم العالقة بین اإلدارة والمعلمین باألسریة  ٦
        توفر اإلدارة فرصًا للتدریب وتحسین األداء باستمرار  ٧
تعرض اإلدارة جمیع البیانات والمعلومات للعاملین بشفافیة   ٨

  ووضوح
      

        تتقبل اإلدارة النقد البناء من جمیع المنسوبین للعمل  ٩
        تحدد اإلدارة معاییر األداء بوضوح للجمیع  ١٠
تتعامل اإلدارة بموضوعیة ومھنیة مع مشكالت العاملین   ١١

  بالمؤسسة
      

        تتواصل اإلدارة مع جمیع العاملین بالمؤسسة باستمرار  ١٢
        تشارك اإلدارة جمیع العاملین في التخطیط للعمل بالمؤسسة  ١٣
تارة بموافقة ورضا جمیع منسوبي اإلدارة الحالیة مخ  ١٤

  المؤسسة
      

  
  


