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  لدى املعلم�ن  نجاز الرضا الوظيفي وعالقتھ بدافعية �

س لواء املزار ا$#نو!ي   ر+* مدا

 2 .ص�يب خالد التخاينة، 1أحمد سلمان الصرايرة 

شاد وال��بية ا��اصة دنجامعة مؤتة، ,لية العلوم ال��بو)ة، رقسم #   .ر، 1
  Ahmdalsrerh@gmail: البريد االلكتروني للباحث الرئيس1

  :الملخص

ىو ,ــل مـــن الرضـــا الــوظيفي ودافعيـــة #نجـــاز لـــدى ّ@ــدفت البحـــث إ9ـــ5 التعــرف ع6ـــ5 مـــستذ

س لـــواء املـــزار ا�OنـــوNيّعينـــة مـــن املعلمـــLن  وت]ونـــت عينــــة ، والكـــشف عــــن العالقـــة بيـــUVم ،ر TـــS مــــدا

ــــن  ــــة العــــــشوائية) 500(البحـــــث مـ @م بالطر)قـ ــــا ــــواء املـــــزار ا�OنـــــوNي تـــــم اختيـ ــــم ومعلمـــــة مـــــن لـ  ، رمعلـ

 ومقيـــاس دافعيـــة ، مقيـــاس الرضـــا الـــوظيفي:  تـــم تطـــو)ر مقياســـLن @مـــا ، ولتحقيـــق أ@ـــداف البحـــث

:  وتم استخدام 1ساليب eحـصائية التاليـة ،  وتم التحقق من خصائص�ما السي]وم��ية ، #نجاز

)ــة  نبـــاخ الفــا، راملتوســطات ا�gـــسابية وeنحرافـــات املعيا �ســـو، و ومعامـــل كرLتبـــاط ب ن ومعامـــل ا  ، ر

ت النتائج إ59 أن مستو الرضا الوظيف ىوأشا س لواء املـزار ر ري ودافعية #نجاز لدى املعلمLن ST مدا

ا�OنوNي ,ان متوسطا
ً

جود عالقھ إيجابية دالـة احـصائية بـLن الرضـا الـوظيفي ودافعيـة #نجـاز ،  وو

اســة بمجموعــة مــن التوصــيات أ@م�ــا، )≥0.05α(ىلــدى املعلمــLن عنــد مــستو داللــة  : روخرجــت الد

ة العمل ع56  زeجتماSr للمعلم مما qعز من م]انتھ eجتماعية و)ز)ـد تحسLن الوضع املادي وورضر

)ـادة دافعيـة eنجـاز لديـھ  S9التـاsضـاه عـن عملـھ، و زمن وثقتھ بنفسھ و)نعكس ذلـك ع6ـ5  وتفعيـل ، ر

فع مستو دافعية #نجاز للمعلمLن  ST ىمدونة السلوك الوظيفي ملا ل�ا من دو ر   ر

  . املعلمLن ST لواء املزار ا�OنوNينجاز،# دافعية الوظيفي، الرضا :ال]لمات املفتاحية 
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Job satisfaction and its relationship with achievement 
motivation of teachers in the schools of Al-Mazar Al-Janoubi 
district 

Ahmad Salman Al-Sarayreh1 ،Sohaib Khalid Al-Takhaineh2 
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Abstract 

This search aimed at identifying the level of job satisfaction and 
achievement motivation among a sample of teachers in the schools of Al-
Mazar Al-Janoubi district as well as investigating the relationship between 
them. The study sample consisted of (500) male and female teachers from the 
district of Al-Mazar Al-Janoubi who were selected randomly. In order to 
achieve the study objectives ،two scales were developed: the scale of job 
satisfaction and the scale of achievement motivation. In order to analyze the 
data ،the researchers used means ،standard deviations Cronbach alpha 
coefficient and Pearson correlation coefficient. The results revealed that the 
level of job satisfaction and achievement motivation among the teachers in 
the district of Al-Mazar Al-Janoubi was medium. The results revealed that 
there is a statistically significant positive relationship between job 
satisfaction and achievement motivation among teachers at (α≤0.05). In the 
light of the results ،the study recommended the necessity of improving the 
social and financial situation of teachers as well as activating the log of 
professional behavior due to its role in promoting the level of achievement 
motivation among teachers.  

Key words: job satisfaction ،achievement motivation ،teachers in Al-Mazar 
Al-Janoubi district. 
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  :مقدمة

رzعـد م�نــة التعلـيم مــن أفــضل امل�ـن ع6ــ5 مـر العــصو
ُ

@ا الفعــال TـS بنــاء وتطــو ،  روذلــك لـدو ّ ر
O}ـــاا@ د@ا رتمعـــات وا  وتـــزداد ، وsتحـــسLن العمليـــة التعليميـــة أصـــبح ا{Oتمـــع معتمـــد ع6ـــ5 املعرفـــة، ز

ة �eسان ع56 الع�ش ST ا{Oتمعات ، أ@مية التعليم يوما �عد يوم رحيث تت�� @ذه e@مية ST قد
)ا ST إعداد ا��طط التعلميـة و، املعاصرة  ومواكب�Uا فدو املعلم qعت�� عامال م�ما ومحو

ً
ر

ً  ، املن�Oيـةر
لية إعـداد ال]ـوادر ال�ـشر)ة  ف�ـو مـن يـنظم و)حـرص ع6ـ5 ، وف�و با�ي eجيال وتقع ع56 عاتقة  مـسؤ

 أن من أ@م القضايا التنمو)ة ال�� zش]ل أساس تقدم ا{Oتمعات ، zعليم الطلبة بالش]ل ال�gيح
عة @و إعداد امل �Uا ع56 مواج�ة ما qع���Uا من التحديات العديدة وامل�سا روقد علم وzعز)ز دافعيتھ ر

  .يللتعليم بما ي�ناسب مع متطلبات التقدم ا�gضار

روانطالقا من الدو الذي يضطلع بھ املعلم TـS أي نظـام 
ً

، � الـذي يترsـوLإيمانـا بمركز)ـة التـأث 
ً

ل فـــإن الـــدو ع6ـــ5 اخـــتالف فلـــسف�Uا وأ@ـــداف�ا ومـــستواه،يحدثـــھ املعلـــم املؤ@ـــل ع6ـــ5 نوعيـــة التعلـــيم 
تقاء باملعلم ,ل ا@تمام�اونظم�ا eجتماعية  eم�نة التعليم و S9كما ت�يح لھ فرص النمو امل�� ، رتو 

ف لتحــسLن أوضــاعھ eقتــصادية وeجتماعيــة   qُعــد  ). 2016، ا��طيــب(واملــستمر وت�ــسر لــھ الظــر
دن مـــن أك�ـــ� ا{Oـــاالت وضـــوحا وتمLـــ�ا e SـــT تطـــو التعلـــيم
ً ً

ر  وجـــاء ذلـــك ن�يجـــة إليمـــان ا{�ططـــLن ، ر
دن مـن ، و)Lن وأ�ـgاب القـرار بأ@ميـة التعلـيم TـS التنميـة الـشاملة واملـستدامةال��بـ ر ح�ـ� اصـبح 1

أك�ـ� الـدو الناميـة تقـدما TـS مجـال التعلـيم ع6ـ5 مختلـف مـستو)اتھ
ً  ون�يجـة لـذلك مـر التعلـيم TــS ، ل

دن �عدد من املراحل ,ان أول�ا مرحلة الع�د العثما�ي eيطا�ي، ر�ة  ،  وع�د eنتداب ال� روع�د eمـا
 ح�� eن-1989(والف��ة ما بLن ) 1980-1950(والف��ة الواقعة بLن ، 

َ
وأستطاع ).2016، ا�Oعافرة).(

�ةLخe االت خالل السنوات العشرةO}مختلف ا ST دن تحقيق قفزات نوعية e ST رقطاع التعليم ، 
س الس�يعاب الز)ادة ST أعداد الطلبة ل التعليم ST ع�د جاللة امللـك  كما تحو، رفزادت اعداد املدا

عبـدهللا الثــا�ي مـن zعلــيم تقليــدي ا9ـz 5علــيم تكنولـو¤S ملواكبــة مــا qـش�ده عــصرنا مـن تقــدم ومعرفــة 
دن TــS مقدمــة الــدو e للوضــع دن محــط اح�ــ�ام ا��Oــات الدوليــة والعرsيـــة ، ر e SــT التعلــيم �رو¦عت�ــ

  ). 2016 ، نالزsو( ملا يقدمھ من مخرجات zعليمية مم�Lة ، وا{gلية

 Job(وقــد أخــذ e@تمــام بالرضــا عــن العمــل أو مــا qــس§� بالرضــا الــوظيفي أو الرضــا امل�ــ� 
Satis Faction  (ــة ا{�تلفـة( اســات ، رTـS مجــال الــصناعة واملؤســسات #دا ر وســرعان مــا اتج�ــت د

علم ST عملھ  وذلك ألن نجاح امل،  فم�نة التعليم  zعد أساس امل�ن، الرضا الوظيفي ST مجال التعلم
ة وكفـــاءة TـــS ، ىســـيؤثر ع6ـــ5 نجـــاح أو فـــشل امل�ـــن 1خـــر ر واملعلمـــLن الراضـــيLن عـــن عمل�ـــم أك�ـــ� قـــد

ـــــم  ــا الـــــــوظيفي ذو أ@ميـــــــة ع6ـــــــ5 املـــــــستو)Lن ال¸�ـــــــ·¶� ، )2000، طوالبـــــــة(ميــــــدان عمل�ــ و¦عـــــــد الرضـــــ
ـــواء ـــــS التوافـــــــق النفـــــــº¶� ، وا{Oتم¹ـــــــS ع6ـــــــ5 حـــــــد ســــ ا كبLـــــــ�ا Tــ ـــــا الـــــــوظيفي للمعلـــــــم دو ـــــب الرضــ  و)لعــ

ً ً
ر

تبـــاط بـــLن الرضـــا الـــوظيفي للمعلـــم ونجاحـــھ �عملـــھ ممـــا يـــنعكس ع6ـــe ، 5جتمـــاSrو ر كمـــا أن @نـــاك ا
أن ، )2002، املـصيS6(نظرة ا{Oتمع للفرد وع56 املردود املادي الـذي qعـود عليـھ وع6ـ5 ا{Oتمـع ك]ـل 

تبـاط أخذ  الدوافع وا�gاجات النفسية وeجتماعية وeقتصادية للمعلـم �عـLن eعتبـار يز)ـد مـن  را
ه للم�مـات املو,لـة اليـھ اتجـاه طلبتـھ ي ومـن ج�ـة أخـر أن zعطيـل ، زاملعلم بم�نتـھ ونجاحـھ «Uـا وإنجـا

ضاه الوظيفي وع56 الشعو بالنقص وتد�ي #نجاز وeبت]ار  ر@ذه ا�gاجات وتجا@ل�ا ينعكس ع56  ر
ف ات ومعـا رST مجال العمل وع56 تالميذه فيما يتلقـو عنـھ مـن م�ـا ر يـة #نجـاز م]ونـا وzعت�ـ� دافع، ن

ً

اء سS¹ الفرد نحو تحقيق ذاتھ رئ�سا و
ً

 حيـث يحـس الفـرد بتحقيـق ذاتـھ مـن خـالل مـا ينجـزه ومـا ، ر
يحققــھ مــن أ@ــداف وفيمــا qــس5¹ اليــھ مــن أســلوب حيــاة أفــضل ومــستو)ات اك�ــ� لوجــوده �eــسا�ي 
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Srالعديـــد مـــن علمـــاء الـــنفس مثـــل ابرا@ـــام ماســـلو أن حاجـــة الفـــرد لإل، الـــوا �Lنجـــاز وحاجتـــھ  و¦ـــش
 و¦عمـل دافـع eنجـاز لـدى ، لتحقيق ذاتھ zعت��ان  أع6ـ5 ا�gاجـات ال�ـ� qـس�e 5¹ـسان ا9ـ5 تحقيق�ـا

ــــھ  ــــرد وzع�ـــــ�ض طر)قــ ــــدى الفــ ولقــــــد أدركــــــت ، )2003، عبـــــدهللا(الفـــــرد ا9ــــــ5 حـــــل مــــــشا,ل صـــــعبة تتحــ
)ـة وeجتماعيـة أ@ميـة دافعيـة #نجـا �@ـا مـن املؤسـسات #داLتوجيـھ راملؤسسات التعليميـة وغ SـT ز

 حيــث أن العــاملLن الــذين لــد�Uم دافــع إنجــاز عــاq S9ــسعو دومــا لتحقيــق ، ســلوك املعلــم وتÁــشيطھ
ً ن

ة عالية ST مواج�ة مشكال�Uم � من التقدم ST مجال عمل�م وقدLنيطي(رقدر كبg�  ).2012، ا

  : مش1لة البحث

ضا املعلمLن الوظيفي رإن مستو  فـع  إنتـاجي�، ى  SـT ـس�مz رمن العوامل ال�� SـT مUم وفعـالي�U
¦س وتقدم العملية ال��بو)ة ك]ل ضا املعلم عن عملھ ا�عكس ذلك ع6ـ5 ، رالتد تفع مستو  رو,لما أ ىر

 وتـــزداد أ@ميــة الرضـــا الـــوظيفي للمعلــم بـــالنظر ا9ـــ5 ، وع6ـــ5 كيفيــة إعطـــاء املـــادة التعليميــة، الطالــب
ه ST العملية ال��بو)ة )ة دو رمحو ىو)ة لل��بية ع56 مستو الفـرد ر وعالقة @ذا الدو باأل@داف ا�gي، ر

¦س وك�ـ�ة متطلبا�Uـا، وا{Oتمع ضـا@م امل�ـ� ا9ـ5 مـشقة م�نـة التـد � من املعلمLن عـدم Lرو)رجع الكث ، ر
اســة الــسرحان ، وقلــة ا�gــوافز ال�ــ¸Oيعية املقدمــة للمعلــم ت د ر كمــا أشــا جــة ) 1998(ر را9ــ5 تــد�ي د

تفـــاع مــستو  اتـــب وا ىضــا املعلمـــLن ع6ـــ5 �عــد ا�gـــوافز والر ر الرضـــا الـــوظيفي TــS مجـــال العالقـــة مـــع ور
جـــة متوســـطة عـــن 1شـــراف داد الوضـــع ســوءا مـــع انـــدفاع الكثLـــ� مـــUVم ا9ـــ5 العمـــل ، رالــزمالء وsد  وأ

ً
ز

)ـادة الـدخل الـش�ر يeضـاST خـارج أوقـات الـدوام الرســ§� بقـصد  ،  ممــا قلـل مـن انتمـاUÃم للم�نــة، ز
تباطھ بالنجاح ،لمو¦ساعد الرضا الوظيفي ع56 تحقيق التوافق النفº¶� للمع ر و ع56 حسن eداء ال

ا  لنجــاح الفــرد TــS مختلــف جوانــب ا�gيــاة TــS مجــال العمــل و¦عــد معيــا
ً
 واذا ,ــان الرضــا الـــوظيفي ، ر

منخفــضا لــدى املعلــم قــد يــؤدي ا9ــ5 أن ي�ــ�ك العمــل
ً

ر فظ�ــو ، و@ــذا مــا حــصل للكثLــ� مــن املعلمــLن، 
� نظر)ـة ماسـلوا ، اجات لم zشيع �عدعالمات عدم الرضا لدى املعلم يدل ع56 أن @ناك حLشz كما
تUÄا @رميا حيث تحدث عن خمس حاجات أساسية 
ً

، ا�gاجات الفسيولوجية: و@ذه ا�gاجات SÆ، ر
 وحاجـات تحقيـق الـذات فـإذا ، وحاجـات تقـدير الـذات،  وحاجـات ا�gـب وeنتمـاء، وحاجـات 1مـن

لم zشبع ا�gاجات الفسيولوجية فلن qشعر املعلم باألمن 
ُ

 ، وeنتماء وتقدير الذات وتحقيق الذات
ة ع56 التواصل مع طالبھ رمما ينعكس سلبا عe 56داء ST العمل وتد�ي الدافعية واملقد

ً
ومن خالل ، 

ُفيظ�ـــر الكثLــ� مـــن املعلمـــLن ، يخ��zــي كمعلـــم وeســتماع ا9ـــ5 شـــ]او املعلمــLن TـــS لـــواء املــزار ا�OنـــوNي

جعـھ الــبعض ة رعـدم الرضـا عـن امل�نــة الـذي ا ر مـUVم ا9ـ5 قلـة ا�gــوافز والراتـب أو ا9ـe 5شــراف و#دا
تـــھ ع6ــ5 تخطـــي ،  ونظــام الرتـــب ومــا ت��كـــھ مــن أثـــر نفــº¶�، ومــشقة امل�نـــة ه وقد رممـــا يــؤثر ع6ـــ5 إنجــا ز

¦س ضـــع ا��طـــط  املناســـبة للتـــد رالـــصعاب و ســـة ا�gـــوار eيجـــاNي ، و ر وع6ـــ5 طبيعـــة التواصـــل ومما
سة استطالعية .از وeبت]ار وتب�È اتجا@ات تدفع الطلبة نحو #نج روsناء ع56 ذلك قام الباحث بدا

جھ ل�م السؤال التاS9، معلم ومعلمة ST لواء املزار ا�OنوNي)25(ع56  ضاك الوظيفي : و و رما مستو  ى
ضــا@م ) 19(عـن م�نتـك كمعلــم ؟ فأجـاب  و فمـUVم مــن qعـز ذلــك الـوظيفي،رمعلـم ومعلمــة عـن عـدم 

ـــردود املـــــ ة أو لنظـــــام ال��فيـــــع ا9ــــ5 قلـــــة ا�gـــــوافز و املــ جات،رادي أو لتعامــــل #دا  ممـــــا qـــــستدSr روالـــــد
@ـــا  تــــأى الباحـــث القيــــام الــــسلبية،رالوقـــوف ع6ــــ5 @ـــذه املــــش]لة والتعـــرف ع6ــــ5 أثا ر وsنـــاء ع6ــــ5 ذلـــك أ

لLن مـــن الوقـــوف ع6ـــ5 @ـــذه املـــش]لة  اســة ا�gاليـــة للكـــشف و الوصـــو ا9ـــ5 نتـــائج تمكــن املـــسؤ وبالد ل ر
e ومــساعدة @ـــذه الفئـــة مـــن خـــالل S9ىمـــا مـــستو الرضـــا الـــوظيفي : جابـــة ع6ـــ5 الـــسؤال الـــرئ�س التـــا

س لواء املزار ا�OنوNي   .روعالقتھ بدافعية eنجاز لدى املعلمLن ST مدا
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س لواء املزار ا�OنوNي؟ -1 رما مستو الرضا الوظيفي لدى املعلمLن ST مدا  ى
س لواء املزار ا�OنوNي؟ -2 رما مستو دافعية #نجاز لدى املعلمLن ST مدا  ى
ى@ل @ناك عالقة ذات داللة إحصائية بLن مستو الرضا الوظيفي ومستو دافع #نجاز لدى  -3 ى

س لواء املزار ا�OنوNي؟  راملعلمLن ST مدا

  ى @ــدف @ــذا البحــث إ9ــ5 التعـــرف ع6ــ5 مــستو ,ــل مــن الرضــا الــوظيفي ودافعيـــة :أ5ــداف البحــث
س لــــواء املــــزار  ا  والتعــــرف ا�OنــــوNي،ر#نجـــاز لــــدى املعلمــــLن TــــS مـــدا ــ ىا9ـــ5 العالقــــة بــــLن مــــستو الرضــ

 .والوظيفي ودافعية #نجاز لد�Uم

  :   ّأ5مية البحث

اســـات والبحـــوث ع6ـــ5 : ;5ميـــة النظر9ـــة- ر  يقـــدم البحـــث ا�gـــاS9 مجموعـــة مـــن 1طـــر النظر)ـــة والد
ىاملستو ا{S6g والعال§� ST مجال الرضا الوظيفي ودافعية #نجاز والذي قد qس�م ST إثراء املكتبة 

  .العرsية ST @ذا ا{Oال

ا :  ;5مية التطبيقية- تن�ثق 1@مية التطبيقية ل�ذا البحـث TـS أUËـا قـد تفيـد نتـائج @ـذا البحـث ومـ
 ST ن ع56 اتخاذيمكن التوصل اليھ من توصياتLن القائمLل ات املناسبة وال�شر¦عات للمسؤ و القرا ر

Ì¶�،التعليم  ات لتحسLن وضع املعلمLن  وعمل براماملعلمLن، وامل�تمLن بقضايا راملد   .رج أو دو

  : حدود البحث

1-  Srـد املوضـوg�س لـواء املــزار : ا رالرضـا الـوظيفي وعالقتـھ بدافعيـة #نجــاز لـدى املعلمـLن TـS مـدا
  ا�OنوNي

دنية ال�اشمية: ا�gد امل]ا�ي   .رلواء املزار ا�OنوNي ST محافظة الكرك ST جنوب اململكة 1

 .م 2022 – م2021عام :  ا�gد الزما�ي  -2
 .م2021املعلمLن ST لواء املزار ا�OنوNي املOÎلLن ST علم : ي ا�gد ال�شر  -3

  :مصطA@ات البحث 

اسة ا�gالية املفا@يم Ïتية    :ر تضمنت الد

 قبـــل،@ـــو مــا يحــرك الفـــرد للقيــام بم�امــھ ع6ـــ5 أفــضل وجــھ ممـــا أنجــز مــن : الــدافع لإلنجــاز
ر الــدافع لإلنجــاز ت]ــو)ن فرÐــ¶� qعÈــ� الــشعو أو  و¦عت�ــ�ن�يجــة،بكفــاءة وســرعة وأقــل ج�ــد وأفــضل 

�Lالتم �Lالوجدان املرتبط باألداء التقيي§� حيث املنافسة لبلوغ معاي) .McClelland ،1961(  

و¦عرف إجرائيا بأنھ استجابة املعلمLن ع56 مقياس دافعية #نجاز الذي تم تطو)ره لغايات 
ـــذا  تھ الUVائيـــــة مـــــن البحـــــث،@ــ ـــS صـــــو ر والـــــذي يت]ـــــو Tــ ــــل ) 42(ن TـــــS تحمـ Nعـــــة أ�عـــــاد متمثلـــــة  ــــرة وأ رفقـ

لية والسS¹ نحو الفو واستغالل الوقت واملنافسة قاملسؤ   .و

مجموعــة مــن املــشاعر الوجدانيــة ال�ــ� qــشعر «Uــا الفــرد نحــو العمــل الــذي : الرضــا الــوظيفي 
  )2010، الشرايدة.(ن وقد ت]و @ذه املشاعر إيجابية أو سلبيةحاليا،qشغلھ 

تجابة املعلمLن ع56 مقياس الرضا الوظيفي الذي تم تطو)ره لغايات و¦عرف إجرائيا بانھ اس
تھ الUVائية من البحث،@ذا  ر والذي يت]و ST صو ة ) 51(ن رفقرة وخمسة أ�عاد متمثلة ST املعلم و#دا ُ

، و1شراف وا�gوافز، ف العمل والعالقة مع الزمالءيال��بو   .و وظر
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اسات السابقة ر�طار النظر والد   :ي

�ة لتحديد مف�وم الرضا الوظيفي: وظيفي الرضا الLق وتطر العديد ، لقد بدأت محاوالت كث
مـــن البـــاحثLن ل�ـــذا املف�ـــوم حيـــث ع�ـــ�وا عـــن مف�ـــوم الرضـــا امل�ـــ� �عـــدة zعر)فـــات ولـــم يتفقـــوا ع6ـــ5 

 بـLن ، ر و)رجع س�ب عدم eتفـاق ا9ـe 5خـتالف TـS القـيم واملعتقـدات ومحـاو e@تمـام، zعر)ف عام
ســـLن  ف الب�ئـــة ا{gيطــــةرالدا يؤكــــد ، )2004، الـــشرايدة(ووالبـــاحثLن وكــــذلك Tـــe Sخــــتالف TـــS الظــــر

بـــأن مف�ــوم الرضـــا الــوظيفي للفـــرد يتوقـــف ع6ــ5 املـــدى الــذي يجـــد فيــھ الفـــرد منفـــذا ) Super(ســوsر
اتـــھ وميولـــھ وســـمات �Ýـــص�تھ كمـــا يتوقـــف ايـــضا ع6ـــ5 موقفـــھ العم6ـــS وع6ـــ5 طر)قــــة ، رمناســـبا لقد

، )Super ،1953(رع بواســط�Uا أن يلعــب الـــدو الــذي يتمــÞ¶� مـــع نمــوه وخ��تـــھا�gيــاة ال�ــ� ال qـــستطي
ف واجراءاتـھ: بأنــھ ) 2018(وعرفـة عبـد الغÈـ�  وأن @ـذا الرضــا ، وتقبـل الفـرد للعمــل مـن حيـث الظــر

نqعكــس شــعو العــاملLن تجــاه مــا يقومــو بــھ مــن أعمــال ،  بحيــث يــنعكس @ــذا الرضــا ع6ــe 5نتــاج، ر
تيـاح أثنـاء قيامـھ لعملـھ و)تحقـق ذلـك ) 2015، عبداللطيف(و¦عرفھ eر و ربأنـھ شـعو الفـرد بالـسر و ر

بالتوافق بLن ما يتوقع الفرد ا�gـصو عليـھ مـن عملـھ ومقـدار مـا يحـصل عليـھ فعـال TـS @ـذا العمـل 
ً ل

�زLsــ�ج ، وأن الرضـا الـوظيفي يتمثــل TـS امل]ونـات ال�ــ� تـدفع الــ¸�ص للعمـل و#نتـاجLولقــد وضـع ج
مالءه ثالثة أنواع    :للرضا الوظيفي وSÆ كما يS6زو

 -  S6ن أول�ما: الرضا الداخ( املتعـة ال�ـ� تـأzي ا9ـ5 الفـرد مـن خـالل ا�ـشغالھ TـS : رالذي ي�بع من مصد
 .أحساس الفرد باإلنجاز وsأ@ميتھ :  والثا�يعملھ،

ف النفسية والوظيفية للمؤسسة ال�� تصاحب الفرد -   .والرضا الناتج عن الظر

 -  S¤ ، Ginzberg(ىو)ــر جي�ßبLـــ�غ). 2010، الـــشرايدة(بالعائـــدات املاديــة الـــذي يتــصل :رالرضــا ا��ــا
1959 (SـــÆ ــا الـــوظيفي ليةوالتقـــدير، #نجـــاز،: أن العناصـــر ال�ـــ� تحقـــق الرضـ  والعمـــل ، و واملـــسؤ

اتـــھ ا�Oـــسمية والعقليـــة والنفـــسية ، ذاتـــھ ر وعنـــدما qعمـــل الفـــرد TـــS امل]ـــان الـــذي ي�ناســـب مـــع قد
مـن أ@ـم العوامـل املـس�بة للرضـا   zعت�ـ�;ب TـS محـيط العمـلوكذلك وضع العامـل TـS ا�Oـو املناسـ

ـــاء ،  فيـــــنعكس ذلــــك ع6ـــــe 5نتاجيــــة و)ز)ـــــد مـــــن والءه للمنظمــــة ال�ـــــ� qعمــــل «Uـــــا، الــــوظيفي تقــ eرو
)ـادة  ة ,ل�ـا أمـو zعمـل ع6ـ5  زبمستو العمل وجعل ا�gيـاة ذات معÈـ� وأشـراك العـاملLن TـS #دا رر ى

#نتاجية كما ونوعا
ً ً

  ).2014، ياملصر(
ا : العوامــــل املــــؤثرة بالرضــــا الـــــوظيفي  ــ ـــ� مـــــن العوامــــل ال�ــــ� zعمـــــل ع6ــــ5 تحقيــــق الرضـــ @نــــاك الكثLـ

  :الوظيفي أ@م�ا

 واملؤ@ـــل والــسن، ا�OـــÁس، مثــل الفـــرد،وÆـــS العوامــل املرتبطـــة �¸�ــصية  : العوامــل الMNــصية-1
ملزاجيـة وتلعـب ا�gالـة الـ�gية والنفـسية وا، )2000، الفـار( وسنوات ا��دمة TـS العمـل التعلي§�،

ا م�ما بالرضا الوظيفي املتمثلة بالقلق وeحباط دو
ً ً

أن العمال ) Hoppk ،1966(وقد وجد @وsوك، ر
نة وأك�� حفظا النفعاال�Uم   الراضLن ST م�ن�Uم  أك�� اتزانا ومر

ً ً
 ).1999، املشعان(و

ة-2  داخـــل وzعتمــد �ــش]ل أساÌــ¶� ع6ــe 5ســلوب الــذي ت�بعــھ املؤســسة : رالعوامــل املتعلقــة بــاإلدا
ة نحو 1فراد 1فراد،ب�ئة العمل من حيث التعامل مع  ر و)ف��ض أن ي]و اتجاه #دا ايجابيـا،ن

ً
 وأن 
ا  ضـــ @ا  �@ـــا مـــن العوامـــل ال�ـــ� تحقـــق بـــدوLن وغLن العـــاملLبـــة والتعـــاو بـــg}رتـــوفر جـــو قـــائم ع6ـــ5 ا ر ن

  ).2010، عامر(العاملLن ST املؤسسة 
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اســـــة البـــــابطLن  ــــلت د ــــ) 1989(رولقـــــد توصـ تباطيـــــة موجبـــــة بـــــLن الـــــنمط eدار ا9ـــــ5 وجـ يود عالقـــــة ا ر
ن ب�نمـــا وجـــد ان العالقـــة ت]ـــو عكـــسية بـــLن الـــنمط للمعلـــم،ىالـــديمقراطي ومـــستو الرضـــا الـــوظيفي 

جة الرضا الوظيفي   .رال�سي�æ ود

اتـب وامل1افـآت-3 تباطـا قو)ـا بمـستقبل  : والعوامل املرتبطة بالر وÆـS مجموعـة العوامـل املرتبطـة ا
ً ً

ر
ه TــS عملــھالفـرد ومــدى   و@ــل zعمــل الوظيفــة ع6ــ5 تلبيــة حاجــات املوظــف eساســية وســد ، راســتقرا

اتب و1جو وامل]افآت ، الت]اليف امل��تبة عليھ ر و)رتبط ايضا بمدى توفر نظام عادل ST اعطاء الر و
ً

ك تــــايلو ).2009 ، الــــشرايدة(مــــن قبــــل املؤســــسة روقــــد أكــــد فر)ــــد ع6ــــ5 أ@ميــــة ) Fredrek Taylar(ر
صفھ بالعقالنيةا�gوافز امل و)ـن�ê الـنمط الـسلو,ي الـذي يحقـق ، وادية من خالل تحليلھ لإل�سان و

 ألن ا�gوافز املادية كز)ادة 1جر وامل]افآت والعالوات املادية ، من خاللھ أك�� منفعة مادية ممكنة
 ).1984 ، القر)وzي(تؤثر ع56 النواSë السلوكية 

جيــة و العوامــل ال�ــ� تــدفع الفــرد ألداء 1عمــال املو,لــة إليــھ ع6ــ5 روzعــرف ا�gــوافز بأUËــا املثLــ�ات ا��ا
غباتھ املادية واملعنو)ة أكمل  .)2018، منيف(ر وجھ عن طر)ق إشباع حاجاتھ و

ف العمل-4 جة #ضاءة: وتتمثل �عدد من العوامل مثل : والعوامل املرتبطة بظر ،  والضوضاء، رد
ة، والنظافة جة ا�gرا رود ، ومدى توفر النظام الـصSì، وعدد ساعات العمل وال�Uو)ة ،  والرطوsة، ر

فأن ,انت @ذه العوامل تقف حاجزا أمام سعادتھ ST العمل
ً

 فأن العامل qشعر �عدم الراحة ممـا ، 
ه بالرضا الوظيفي ST املؤسسة ال�� qعمل «Uا غبـة ، رينعكس ع56 شعو  Sـrركما أن املؤسـسة ال�ـ� ترا

¦ـع امل�ـام TـS املؤسـسة ا وتمـ، زالعامل عند تو ا�Uم وzعطـUíم قـد ا�Uم وقـد نح�م فرصـا السـتغالل م�ـا
ً ً
ر ر ر

)ــادة eنتاجيــة والدافعيــة ، مــن ا�gر)ــة ا بالرضــا عــن العمــل ممــا يــنعكس ع6ــ5  ز تجعل�ــم أك�ــ� شــعو
ً
ر

ف املناســـبة للعمـــل مثـــل ال��ت�ـــب والنظـــام ، للعمـــل و وع6ـــ5 العكـــس مـــن ذلـــك فـــأن عـــدم تـــوفر الظـــر
ضا العا ملLن ST املؤسسة وتقلل من eنتاجية وتك�� فرص الغياب رواملساحة املناسبة تنعكس ع56 

ض روالتجاو واتاحة فرص التما   ).1993، املشعان(ز

أن لـــزمالء العمـــل TـــS املؤســـسة التعليميـــة أ@ميـــة كبLـــ�ة TـــS  : العوامـــل املرتبطـــة بـــزمالء العوامـــل-5
ا، تحديد الرضا امل�� للمعلم مالء العمل qعد مصد  فالتواصل eجتماSr بLن 

ً
ر  أساسيا للرضا امل�� ُز

ً

 حيث يقî¶� املوظف الوقت eك�� مـن حياتـھ اليوميـة مـع 1فـراد 1خـر)ن TـS العمـل ، لدى العامل
مـالء العمـل ، وتفاعلھ وتواصلھ مع�م أك�� مـن تفاعلـھ مـع غLـ�@م خـارج وقـت العمـل ز فالتفاعـل مـع 

ا الفــرد عــن م�نتــھ ضــ )ة TــS وzعت�ــ� العالقــة مــع ا، رلــھ أثــره eيجــاNي ع6ــ5  ورلــزمالء مــن العوامــل الــضر
ــــا يـــــأzي دو املؤســـــسة التعليميـــــة TـــــS ، ايجـــــاد الرضـــــا الـــــوظيفي داخـــــل املؤســـــسة التعليميـــــة ر ومـــــن @نـ

 ممــا يــنعكس ع6ــ5 تحقيــق التــألف ، نمـساعدة املــوظفLن ع6ــe 5نتمــاء ا9ــ5 املؤســسة ال�ــ� qعملــو فUíــا
 )2014، ياملصر(والرضا النفº¶� وsالتاS9 الرضا الوظيفي

ضــاه عــن  : يراف الYZبــو;شــ-6 جــة  اك الفــرد بمــدى جــودة #شــراف الواقــع عليــة تــؤثر TــS د رأن اد ر ر
وســLن وحمايتــھ ل�ــمالوظيفــة، ن املر ؤ و1مــر @نــا qعتمــد ع6ــ5 عدالــة املــشرف وا@تمامــھ �ــشؤ  فــاذا ، و

)ــادة انتاجـــھ  ضـــا املعلــم الــوظيفي و زشــعر املوظــف �عدالــة املــشرف فـــأن ذلــك يــنعكس ايجابــا ع6ــ5  ر
ً

@ناك عدد من  1سباب ال�� تدعم e@تمام بالرضا الوظيفي داخـل املؤسـسة و). 2014، مديالغا(
ا: أ@م�ـا )ــادة مــستو الرضـا الــوظيفي للفــرد داخـل املؤســسة التعليميــة ال�ـ� qعمــل «Uــ ىأن   يــنعكس ، ز

تفـــــاع مــــستو الطمـــــوح لـــــدى العــــاملLن داخـــــل املؤســـــسة ىإيجابيــــا ا9ـــــ5 ا ر
ً

ـــا ،  )ــــادة مـــــستو الرضــ ى وأن  ز
ني ينعكس ايجابيا ع56 انتماء 1فراد للمنظمة ال�ـ� qعملـو فUíـا ممـا يخفـف مـن غيـا«Uم عـن الوظيف ً

نو1فراد الذين لد�Uم مستو مرتفع من الرضا عن العمل يتصفو بالرضـا عـن حيـا�Uم، املؤسسة  ، ى
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تفاع مستو الرضا الوظيفي لدى العاملLن ينعكس ايجابا عe 56نتاجية و)قلل �سبة zعرض وأن ا
ً

ى  ر
ضا العاملLن ، و qعمل ع56 تحقيق أ@داف املؤسسة �ش]ل دقيق، العمال لإلصابة با�gوادث ر وأن 

@م TــS وظــائف�م  لف�ــ�ة طو)لــة  وsالتــاS9 يــنعكس ع6ــ5 عــدم حاجــة  رداخــل املؤســسة يــؤدي ا9ــ5 اســتمرا
�ة���  ). 2015، عبد اللطيف. (املؤسسة للبحث عن موظفLن جدد قليS6 ا

تÁــسب @ــذه ) justice Theory ( نظر9ــة العدالــة أو املــساوة: الــوظيفيالنظر9ــات املفــسرة للرضــا 
ى و)ــــر أن ا{gــــدد الــــوظيفي،وÆــــS املــــساوة TــــS معاملــــة 1فــــراد TــــS العمــــل ) 1963(النظر)ــــة ا9ــــ5 أدمــــز 

 SـT جـة العدالـة أو عـدم العدالـة ال�ـ� يـدرك�ا الفـرد ��Oود العمـل وأدائـھ والرضـا عنـھ @ـو د �¶ºرالرئ�
مثــــل (ر)ـــة TــــS الرضــــا الـــوظيفي عنــــدما qـــشعر املــــوظفLن بــــأن م]افـــآت العمــــل  وتتــــ�� النظوظيفتـــھ،

عة بيUVم بال�ساو وفقا لكفأ�Uم)  والتقدير الراتب، مو
ً ي   ). 2014، الغامدي( ز

وتف�ـ�ض @ـذه النظر)ـة ع6ـ5 ان دافـع 1فـراد نحـو ): Maslow OF Needs (نظر9ة ماسلوا لA@اجـات
 امــا سـل�æ،م يــتم اشـباع�ا تـؤثر TــS سـلوك 1فـراد �ــش]ل العمـل @ـو الرغبــة TـS اشـباع حاجــا�Uم إذا لـ

ا�gاجات ال�� يتم اشباع�ا zعد دافع لألفراد من أجل اشباع ا�gاجة ال�� تلUíا 
ُ

  ).2008 ، العا�ي( 

qعد دافع #نجاز م]ونـا جو@ر)ـا TـS سـ�e S¹ـسان تجـاه  : Achievement Motiveدافعية gنجاز
ً ً

 وفيمـا ، حقيق ذاتھ من خالل ما ينجزه ومن خالل تحقيقھ لأل@ـداف و¦شعر الفرد بت، تحقيق ذاتھ
Srــس5¹ إليــھ مــن أســلوب حيــاة أفــضل ومــستو)ات أعظــم لوجــوده #�ــسا�ي الــواq ، مـــن �ى و)ــر كثLــ

علماء النفس أن حاجة الفرد لإلنجاز وحاجتھ لتحقيق ذاتھ يمثالن أع56 ا�gاجات eجتماعية ال�� 
ة الفـرد  وq ،zس5¹ الفرد إ59 تحقيق�ا رعت�� حاجة #نجاز ô¶�ء حقيقي لھ قيمتھ ST ا�gيـاة و¦عÈـ� قـد

و يرجع استخدام مصط�õ الدافع لإلنجاز ، )2015، الرفوع(ع56 حل املشكالت ال�� zع��ض طر)قھ
)خيـة إ9ـ5 ألفـرد أدلـر الــذى أشـار إ9ـ5 أن ا�gاجـة لإلنجـاز ÆــAdler ، SرTـS علـم الـنفس مـن الناحيــة التا

ت ليفLن ،  خ��ات الطفولةدفع zعو)î¶� مستمد من  الذي عرف @ذا املصطST �õ ضوء Levinر و,و
اي املـــــصط�õ ا�gاجــــة لإلنجـــــاز، تناولــــھ ملف�ـــــوم الطمــــوح ، عبـــــداللطيف(روذلـــــك قبــــل اســـــتخدام مــــو

)ة TـــS تحر)ـــك ســلوك الفـــرد والتÁبـــؤ بـــھو، )2006 � ، ور¦عــد دافـــع eنجـــاز مـــن العوامــل الـــضرLوتفـــس 
بطر)قـــة معينـــة كمـــا qعـــد م]ونـــا أساســـيا TـــS ســـS¹ الفـــرد تجــــاه 1ســـباب ال�ـــ� تجعـــل الفـــرد يتـــصرف 

 ،  حيث qشعر الفرد بتحقيـق ذاتـھ مـن خـالل مـا ينجـزه و)حققـھ مـن أ@ـداف، تحقيق ذاتھ وتوكيد@ا
الــدافع ) McClelland ،1961(و¦عـرف ما,ليالنــد، )Stipek ،2002(ومـا qــس5¹ اليـھ مــن حيـاة أفــضل 

 بكفــاءة وســرعة ، امــھ ع6ــ5 أفــضل وجــھ ممــا أنجــز مــن قبــلبأنــھ مــا يحــرك الفــرد للقيــام بم�: لإلنجــاز
رو¦عت�� الدافع لإلنجـاز ت]ـو)ن فرÐـ¶� qعÈـ� الـشعو أو الوجـدان املـرتبط ، وأقل ج�د وأفضل ن�يجة

� التمLــ�Lنو¦عــرف اتكــسو ، بـاألداء التقيي§ــ� حيــث املنافــسة لبلــوغ معــاي)Atkinson ،1958 ( الــدافع
ة عن محرك ثابت �: لإلنجاز  س�يا ST ال¸�صية يحدد مدى سS¹ الفرد ومثابرتھ ST سـ�يل ربأنھ عبا

ً

أو بلوغ نجاح ي��تب عليھ نوع معLن من #شباع  ST املواقف ال�� تتضمن تقييم 1داء ، تحقيق غاية
�Lضوء مستو محدد من التم STى.  

ه #نجـــاز با: @نـــاك ثـــالث متغLـــ�ات لدافعيـــة #نجـــاز وÆـــS ,ـــاالzي : متغLـــ�ات دافعيـــة eنجـــاز  رعتبـــا
دافعا 
ً

 ا�Oودة،و¦ع�È استعداد الفرد للسST S¹ س�يل eق��اب من النجاح وفقا ملعيار معLن من : 
ة بـــالفخر وeع�ـــ�از عنـــد إتمـــام  ه أداء ذلـــك،روشـــعو ه ن�يجـــة : ر و#نجـــاز باعتبـــا رو¦عÈـــ� ذلـــك اعتبـــا
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اÌـــ¶� zعبLـــ�ا عـــن شـــدة الـــدافع  التحـــصيل الد
ً

ه ســـمة �Ýـــلإلنجـــاز،ر حيـــث : صية ر وeنجـــاز باعتبـــا
  ).1998، حسن(يف��ض أن #نجاز سمة �Ýصية ترتبط بخصائص معرفية ومزاجية 

 : @ناك نوعLن أساسيLن من دافعية #نجاز @ما:انواع دافعية �نجاز

وzعÈـــ� تطبيــــق ) Autonomous Achievement Motivation:(دافعيـــة #نجـــاز الذاتيــــة - 
� الداخلية وال¸�صية ST مواقف #نجازLاملعاي. 

� ا9ــــ5 تطبيــــق ) Social Achievement Motivation:(دافعيـــة #نجــــاز 1جتماعيـــة - Lـــشzو
نة eجتماعية  � التفو ال�� zعتمد ع56 املقاLرمعاي   ).2012، رسالن(ق

   مكونات دافعية gنجاز

@ناك ثالث م]ونات لدافعية eنجاز وSÆ أوال
ً

 :  

 -  SـــTــــشغال : الـــدافع املعر�e ا9ـــ5 حالـــة �Lـــشاط،ُو¦ــــشÁــــشبع حاجاتـــھ املعرفيــــة بالq أي أن الفـــرد 
ثانيـا.  لديـھامل]افـأةن وت]و عملية اك�شاف ا���ـ�ات ا�Oديـدة ÆـS والف�م،

ً
وÆـS : توجيـھ الـذات : 

@ــا عــن طر)ــق أدائــھ  � ا9ــ5 حاجــة الفــرد ا9ــ5 املز)ــد مــن الــش�رة والــسمعة وامل]انــة ال�ــ� يحرLــشzز
ُ

ه بكفاءتــــھ «Uــــا، واملل�ــــ�م TـــS الوقــــت نفـــسھ بالتقاليــــد املع�ـــ�ف املتمLـــ�، ر ممـــا يــــنعكس ع6ـــ5 شــــعو
ثالثـا . واح��امـھ لذاتـھ

ً
غبـة الفـرد TـS ا�gــصو ع6ـ5 قبـو : دوافــع eنتمـاء : لوzع�ـ� عــن  ل  eخــر)ن،ر

ل بوصــفھ اداه لgõــصو 1,ــادي§� و¦ــستخدم الفــرد نجاحــھ التقبــل،وتحقيــق إشــباعھ مــن @ــذا 
 SــT مUíعتمـد علــq اف والتقــدير مــن جانــب أولئــك الــذين� ، الرفــوع.(تأكيــد ثقتــھ بنفــسھع6ـe 5ع�ــ

2015.(  

اســات و1بحــاث عــدة أ�عـــاد لدافعيــة #نجــاز ومــن @ـــذه : أoعــاد دافعيــة �نجــاز رجــاء TـــS �عــض الد
 S6�1عاد ما ي:  

لية -1 والشعو باملسؤ � إe 59ل��ام وا�Oدية ST القيام ما ي]لف بھ الفرد من أعمال ع56 أتم : رLو¦ش
 حيـث الدقــة والتفــا�ي TـS العمــل والقيــام ذلــك،ن�بـاه لتحقيــق  وsــذل املز)ـد مــن ا��Oــد وeوجـھ،

ات الفرد  ).2006 ، عبد اللطيف(رببعض 1عمال وامل�ام اS9 من شأUËا تنمية م�ا
 والرغبــة TـــS التقــديرات،لو¦عÈــ� بــذل املز)ــد مـــن ا��Oــد لgõــصو ع6ــ5 أع6ــ5 : ق الــسS¹ نحــو التفــو -2

ل والوصـــو �gلـــوجديـــد،eطـــالع ومعرفـــة ,ـــل مـــا @ـــو   الفـــرد، جديـــدة للمـــشكالت ال�ـــ� تواجـــھ ل
ـــال الــــصعبة ال�ــــ� تتطلــــب املز)ــــد مــــن ا��Oــــد #داء،ىوالرغبــــة TــــS تحــــسLن مــــستو   وامليــــل لألعمـ

� والبحث L2006 ، عبد اللطيف(والتفك.( 

ة الوقت بكفاءة : استغالل الوقت -3 �Uم ع56 إدا رو@و تمي�L 1فراد وقد  وتأدية الواجبات وفعالية،ر
 .ST مواعيد@ا

 ع6ــ5 ايجــاد حلــوال للمــشا,ل ال�ــ� تواجــھ والعمــل باملقدمــة،نوÆــS ســS¹ الفــرد لي]ــو : املنافــسة  -4
ً

نــة مــع  ســة مقا راملد  والتغلــب ع6ــ5 العقبــات ال�ــ� فــشل فUíــا 1خــر)ن مــن خــالل تحقيــق زمالئــھ،ر
 ).2002 ، عطية(1@داف بكفاءة عالية
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   :النظر9ات املفسرة لدافعية �نجاز

تقـوم نظر)ـة ما,ليالنـد لدافعيـة #نجـاز TـS ضـوء : McClelland Theoryنظر9ـة ماpليالنـد 
�ه �gالــة الــسعادة أو املتعـة با�gاجــة لإلنجــازLن ، تفـسLتباطــا بــ  فقـد أشــار ما,ليالنــد ا9ـ5 أن @نــاك ا

ً
ر

 ومـــا يحققـــھ الفـــرد مـــن نتـــائج فـــاذا ,انـــت مواقـــف #نجـــاز ، ال�اديـــات الـــسابقة و1حـــداث eيجابيـــة
 امـا اذا حـدث ،  فأنـھ يميـل لـألداء وUËeمـاك TـS الـسلوكيات املنجـزة، الÁـسبة للفـرد1وليـة إيجابيـة ب

�ات السلبية��� فإن ذلك سوف يÁشأ عنھ دافعا لتحاô¶� الفشل، نوع من الفشل وت]ونت �عض ا
ً

 ،
ف مالئمـــة ســـوف يقـــوم 1فـــراد �عمـــل امل�ـــام  � ا9ـــ5 أنـــھ TـــS ظـــل ظـــرLـــشz وونظر)ـــة ما,ليالنـــد ب�ـــساطة

 فإذا ,ان موقف املنافسة @اديا لتدعيم الكفاح و#نجـاز، ُال�� دعمت من قبلوالسلوكيات 
ً

 فـإن ، 
  ).2000 ، خليفة(الفرد سوف qعمل بأق·¶� طاقتھ و)تفا�ى ST @ذا املوقف

صاغ : Atkinson Theory (Expectation- Value)) القيمة –التوقع ( ننظر9ة أتكvسو 
ـــة التوقــــع  ـــة  TــــS #ن–نأتكÁــــسو نظر)ــ ـــاس أن النجـــــاح ي�بعــــھ الـــــشعو بـــــالفخر القيمــ ، رجـــــاز ع6ـــــ5 أسـ

 وأضـــاف أتكÁـــسو لإلنجـــاز شــــ�ئا جديـــدا حـــLن تناولـــھ �عالقــــات ، روالفـــشل ي�بعـــھ الـــشعو با��يبــــة
ً ً

ن
� أتكÁسو �ش]ل عام للدافع ع56 أنھ استعداد الفرد للمجا@دة أو السST S¹ س�يل ، ر)اضيةLن و¦ش

  ).2015، الرفوع(تحقيق أو اشباع @دف معLن

ا اسات عديدة تناولت موضوSr الرضا الوظيفي ودافعية : سات سابقةرد #نجاز رأجر)ت د
اســـات  اســـة ســـمث: رومــن @ـــذه الد اســـة @ـــدفت ا9ـــ5 التعـــرف ع6ـــ5 العالقـــة بـــLن ) Smith ،2000(رد رد

ة ودافعية #نجاز للمعلمLن نحو عمل�م اسـة مـن ، رeسلوب القيادي لإلدا ) 30(ر وت]ونـت عينـة الد
مــديرا و 

ً
معلمــا TــS واليـــة ميÁــسوتا TــS أمر)]ـــا) 1620(

ً
اســة ا9ـــ5 النتــائج التاليــة ،  @نـــاك :ر وتوصــلت الد

اد اســـــتخدام  زعالقــــة موجبــــة بــــLن الــــنمط #دار الـــــديمقراطي ودافعيــــة #نجــــاز للمعلمــــLن ف]لمــــا  ي
اد  #نجـــاز لـــدى املعلمـــLن لـــم يكـــن @نـــاك أثـــر ملتغLـــ� ا�OـــÁس ع6ـــ5 دافعيـــة ، زeســـلوب الـــديمقراطي 

) 2004(ىوأجـــر الــــشرايدة. عــــدم وجـــود أثــــر ملتغLـــ� ســــنوات ا���ـــ�ة ع6ــــ5 1ســـلوب القيــــادي، #نجـــاز
س  اســــة @ــــدفت ا9ــــ5 معرفــــة الرضــــا الــــوظيفي لــــدى معل§ــــ� ومعلمــــات املرحلــــة eساســــية TــــS املــــدا رد ر

دن  ومعرفـة عالقتـھ الرضـا الــوظيفي ) والكـرك، ومعــان، والطفيلـة، العقبـة( را�g]وميـة TـS جنـوب 1
ÁO�اتـب،  وسـنوات ا���ـ�ة،  واملؤ@ل العل§ـ�، سب]ل من ا اسـة مـن ، و ونظـام الر ر وت]ونـت عينـة الد

س ا�g]وميـة) 679( @م بالطر)قـة ، رمعلم ومعلمة مـن معل§ـ� املرحلـة eساسـية TـS املـدا ر وتـم اختيـا
اسـة امل]ـو مـن  نالعشوائية من مجتمع الد اسـة مـن ) 6771(ر عـة ) 57(رو وت]ونـت أداة الد زفقـرة مو

اسة ا59 النتائج التالية )10(ع56 ى,ان مستو الرضا الوظيفي لـدى املعلمـLن TـS : ر أ�عاد وتوصلت الد
ـــاالت التاليــــة  املرحلــــة eساســــية TــــS اقلــــيم ا�Oنــــوب مرتفعــــا TــــS ا{Oـ

ً
ة ، العالقــــة مــــع الــــزمالء:  ر وeدا

ســــــية ـــة ، ي وeشــــــراف ال��بــــــو، راملد ــــاالت التاليـــ ـــا الـــــــوظيفي متــــــدنيا TــــــS ا{Oــ ـــان الرضـــ  و,ـــ
ً

اتـــــــب:   ، والر
ســـو  نوا�gـــوافز وأجـــر أند اســـة @ـــدفت ا9ـــ5 التعـــرف ع6ـــ5 دافعيـــة #نجــــاز ) Anderson ،2002(رى رد

وsيـــان العوامـــل ال�ـــ� zـــساعد املعلمـــLن ع6ـــ5 البقـــاء TـــS م�نـــة التعلـــيم وال�ـــ� تز)ـــد مـــن ، لـــدى املعلمـــLن
اسة من ، دافعي�Uم نحو امل�نة س مدي) 392(روت]ونت عينة الد رمعلما ومعلمة من مـدا

ً
لينـا ، ونـة ,ار

 SÆاسة ا59 مجموعة من النتائج و أن متوسطات دافعية #نجاز لدى املعلمLن ,انت : روتوصلت الد
 و@نـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل ال�ـــ� تز)ـــد مـــن دافعيـــة #نجـــاز لـــدى املعلمـــLن مثـــل دعـــم ، متوســـطة

ة للمعلمــLن وzــ¸Oيع�م ىر وقيــع هللا وأجــ.   واســتخدام الــصفوف املنظمــة،  وتقــديم ا�gــوافز، ر#دا
اســــة @ــــدفت ا9ــــ5 التعــــرف ع6ــــ5 الرضــــا الــــوظيفي وعالقتــــھ بدافعيــــة #نجــــاز لــــدى معل§ــــ� ) 2008( رد
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س ا�g]وميـة، مرحلة 1ساس اسة من معل§� ومعلمـات مرحلـة 1سـاس باملـدا ر وتمثل مجتمع الد  ، ر
اسة من  @م بالطر)قة العشوائية) 400(روت]ونت عينة الد ثلت ادوات  وتم، رمعلم ومعلمة تم اختيا

اسـة بمقيــاس الرضـا الــوظيفي مــن أعـداد الباحثــة ومقيـاس دافعيــة #نجــاز مـن أعــداد الباحثــة  رالد
 Sاسة ا9ـ5 مـا ي6ـ ىمـستو الرضـا الـوظيفي لـدى معل§ـ� ومعلمـات مرحلـة eسـاس : روتوصلت نتائج الد

جــــات الرضــــا الــــوظيفي لــــدى معل§ــــ� ومعلمــــات مرحلــــة 1ســــاس �عال، مرتفــــع وايجــــاNي قــــة روتــــرتبط د
تباطيـــة طرديـــة  اســـة @ـــدفت ا9ـــPongon ،2014 ( 5(وقـــام بنجـــو. مـــع دافعيـــة #نجـــاز ) موجبـــة(را ربد

ســية ع6ــ5 الدافعيــة لإلنجــاز لــدى املعلمــLن TــS مدينــة مانــدو TــS اندنوســيا � القيــادة املدLرمعرفــة تــأث ، 
اسة من  معلمـا ومعلمـة) 325(روت]ونت عينة الد

ً
اسـة ا9ـ5 النتـائج التاليـ،  أن @نـاك : ة ر وتوصـلت الد

)ــادة دافعيــة #نجــاز  SــT ســية ة املد زدو ايجــاNي لــإلدا ر ر ىوأن مــستو  دافعيــة #نجــاز لــدى املعلمــLن ، ر
جـود أثـر لدافعيـة #نجــاز ع6ـ5 امـتالك املعلمـLن ع6ــ5 الكفايـات امل�نيـة، مرتفـع ىوأجـر القطــ�ش . و و

الــصفوف الثالثــة eو9ــ5 ىال�ـ� @ــدفت ا9ــ5 التعــرف ع6ــ5 مــستو دافعيــة #نجــاز لــدى معل§ــ� ) 2017(
اســـة مــــن  معلمـــا واســـتخدم الباحـــث مقيــــاس دافعيـــة #نجـــاز) 178(روت]ونـــت عينـــة الد

ً
 وتوصــــلت ، 

اسـة ا9ــ5 النتـائج التاليــة وعــدم وجــود ، أن متوســط دافعيـة #نجــاز لـدى املعلمــLن ,ــان متوسـط: رالد
ق ST متوسطات دافعيـة #نجـاز zعـز ملتغLـ�ات ا�OـÁس وا�gالـة eجتما ىفر . وسـنوات ا���ـ�ة ، عيـةو

اسة أحميدة  ىو@دفت ا59 التعرف ا59 مستو الرضا الوظيفي وعالق�Uا بدافعية #نجـاز ) 2017(رود
اســة ميدانيــة ع6ــ5 أســاتذة ال��بيــة البدنيــة بمرحلــة التعلــيم الثــانو بواليــة برقلــة يد  وت]ونــت عينــة ، ر

اســـة مــــن  @م بالط) 65(رالد معلــــم ) 113(ر)قــــة العـــشوائية مــــنرمعلـــم TــــS املرحلـــة الثانو)ــــة تــــم اختيـــا
اسة ا59 النتائج التالية أن مستو الرضا الوظيفي ودافعية #نجاز ,ان مرتفعا لـدى : روتوصلت الد

ً
ى

تباطية موجبـة ذات داللـة احـصائية بـLن متوسـطات الرضـا ، أساتذة ال��بية البدنية ر وجود عالقة ا
اســة @ــ) 2018(ىوأجــر صـــا�� . الــوظيفي ودافعيــة #نجـــاز دفت TـــS الكــشف عـــن الرضــا الـــوظيفي رد

اســة مــن ، وعالقتــھ بدافعيــة #نجــاز لــدى املرشــدين النفــسيLن بواليــة ا��رطــوم ر وت]ونــت عينــة الد
ـــة مقيـــــاس ، املرشــــدين النفـــــسيLن) 100( @م بالطر)قـــــة العـــــشوائية واســــتخدمت الباحثــ ر وتـــــم اختيــــا

اســة ا9ــ، الرضــا الــوظيفي ومقيــاس دافعيــة #نجــاز ىأن مــستو : 5 النتــائج التاليــةروتوصــلت عينــة الد
تفـاع  وت�ـسم الـسمة العامـة لدافعيـة #نجـاز ، رالرضا الوظيفي لـدى املرشـدين النفـسيLن ي�ـسم باال

تفـــاع تباطيـــة دالـــة احـــصائية يـــن الرضـــا الـــوظيفي ، رلـــدى املرشـــدين النفـــسيLن باال ر وتوجـــد عالقـــة ا
اسة @دفت ا9ـ5 الكـشف عـن ) 2020(ىوأجر ب�È حمد. ودافعية #نجاز لدى املرشدين النفسيLن رد

sد )اض 1طفال ST محافظة أ جة الرضا الوظيفي ملعلمات  رد ر  ،  واستخدم الباحث املن�ê الوصفي، ر
اسة من  @م بالطر)قة العـشوائية)312(روت]ونت عينة الد اسـة ، رمعلمة تم اختيا ر وت]ونـت أداة الد

عة ع56 ) 32(من  ة و والرضا عـن ، راتب وامل]افآت وال، طبيعة العمل( مجاالت ) 6(زفقرة مو ر وeدا
اســة أن مــستو ، روالعالقــة مــع أوليــاء 1مــو،  والعالقــة مــع الــزمالء، العمــل ى وقــد أظ�ــرت نتــائج الد ر

sد ,ان بمستو متوسط  )اض 1طفال ST محافظة أ ىالرضا الوظيفي ملعلمات  ر   ر

اســـــات الـــــسابقة عينـــــات مختلفـــــة مثـــــل: �عليــــق عـــــام  ـــدين، مـــــLن املعل، رتناولـــــت الد  ،  واملرشــ
س ¦س، روطلبة املدا اسـة ا�gاليـة للتعـرف ع6ـ5 مـستو املتغLـ�ين ، ر وأعـضاء @يئـة التـد ىوجـاءت الد ر

 SــــT يNنــــوO�س لــــواء املــــزار ا رو@مــــا الرضــــا الــــوظيفي ودافــــع #نجــــاز لــــدى عينــــة مــــن املعلمــــLن TــــS مــــدا
اســات الــسابقة واســتفاد الباحــث مــن ،  والكــشف عــن العالقــة بــLن املتغLــ�ين، محافظــة الكــرك رالد

اســـات مـــن الناحيـــة النظر)ـــة واملراجـــع  وكيفيـــة ، رمـــن خـــالل التنـــوع TـــS مجـــال اطالع�ـــا ع6ـــ5 @ـــذه الد
اســــة ـــا ،  وطر)قــــة اختيــــار العينــــة ومن�Oيــــة البحــــث، رإعــــداد أداة الد  وطر)قــــة تطــــو)ر مقيــــاس الرضـ

  ، 56 اسئلة البحثوكيفية استخدام eساليب eحصائية e STجابة ع، الوظيفي ودافعية #نجاز
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  :  إجراءات البحث

اسةالتحليS6،اعتمدت البحث املن�ê الوصفي : من�� البحث  .ر ملالءمتھ لطبيعة الد

اسة  اسة من : رعينة الد س لـواء املـزار ا�OنـوNي) 500(رت]ونت عينة الد  تـم رمعلما ومعلمة مـن مـدا
@م بالطر)قــة العــشوائية العنقوديــة، اســة،مجتمــع مــن %) 31.5( أي مــا �ــس�تھراختيــا لوا�Oــدو  رالد

�ة) 1(���اسة حسب ا�ÁOس واملؤ@ل العل§� وسنوات ا ¦ع أفراد عينة الد ريبLن تو   :ز

  )1(لجدو 
اسة  ¦ع أفراد عينة الد رتو �ةز���  حسب ا�ÁOس واملؤ@ل العل§� وسنوات ا

�Lاملتغ  �Lالعدد  فئة املتغ  

  ا�ÁOس 220  رذ,و

 280  إناث

)وس فأقل  املؤ@ل العل§�  404  رب]الو

اسات عليا    96  رد

 257  سنوات10أقل من 

 134   سنة10-15

�ة���  سنوات ا

 109  سنة15اك�� من

 500  ا{Oموع  

  : أدوات البحث

ــــوظيفي : أوال ا الـــــوظيفي بـــــالرجوع إ9ــــــ5 1دب : مقيـــــاس الرضـــــا الـ ــ ــــاس الرضـــ تـــــم تطـــــو)ر مقيـ
اسات  رالنظر والد اسـة  وأستفاد الباحث،  ST موضوع الرضا الوظيفيالسابقة،ي ، بÈـ� حمـد(ر من د

اســــــة ، )2020 اســــــة ، )1999، بÈــــــ� ســــــالمة(و، )2011، املطرTــــــS(و، )2008، وقيــــــع هللا(رود عبــــــد (رود
تھ eوليـــة مـــن )1993، ا�Oـــواد ر، وت]ـــو بـــصو تھ الUVائيـــة ت]ـــو مـــن ) 55(ن نفقـــرة، وsـــصو فقـــرة ) 51(ر

ع ع56 خمسة أ�عاد   . زتتو

م صدق ا{gكمLن وذلك �عرضھ تم التحقق من صدق eختبار باستخدا: صدق ا�@كم�ن 
تھ 1وليـــة ع6ـــ5 شـــاد النفــــº¶� والقيـــاس والتقـــو)م وعلــــم ) 12(ربـــصو رمــــن ا{gكمـــLن املتخصـــصLن باإل

اUÃم واق��احا�Uم، حيث تم #بقاء ع56 الفقرات ال�� اتفق  ، وتم 1خذ بتعديال�Uم وآ رالنفس ال��بو ي
ا�gـذف والتعـديل،  ضـوUÃا TـS مقبولـة تـم الÁـسبة مـن ا{gكمـLن، وzعـد @ـذه%) 80(علUíـا أك�ـ� مـن

  ):2(لفقرة كما ST ا�Oدو) 9(فقرات، وإعادة صياغة ) 4(حيث تم حذف 
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  )2(لجدو

  الفقرات والتعديل الذي تم عل��ا +* مقياس الرضا الوظيفي
ة   الرقم ـــاس بالــــــــــصو ــــــــS املقيــــــ ــــــرة Tـ رالفقـــ

  1ولية
  الفقرة �عد التعديل  الرقم 

ــــــS ا��اصــــــــة ا@تمــــــــام   4 Tــ ـــى ظر ـــ وتلقــ
e سية ة املد ردا   ر

سية �Uتم   10 ة املد رأر أن eدا ر ى
ST ا��اصة    .وبظر

أواجــھ املــشكالت الــسلوكية عنــد   6
ة    .رالطلبة بدعم من eدا

أحسن مواج�ة املشكالت   19
ة    .رالسلوكية بدعم من eدا

ــــــــــو   32 ـــــــــــشرف ال��بــــ ــــــا املـــ ــ ـــدم لنــــــ ــــــــ ييقـــ
)�يـــة حــو eســـاليب  شــات تد لو ر ر

¦س   .را�gديثة ST التد

للرضا حو ما يقدمھ أشعر با  43
شات  راملشرف ال��بو من و ي

 ST ديثةg�)�ية حو eساليب ا لتد ر
¦س    .رالتد

50   Sـــــــ ــــــــ ـــــLن 9ـ ـــــــــ ــــــي املعلمــ ــ مال�ــــــــ ـــــدم  ــــــــ زيقـــ
  . ناملساعدة والتعاو باستمرار

أقدم املساعدة لزمال�ي املعلمLن   45
  باستمرار

ـــل   42 ســــة بمراعــــاة العوامــ ر�Uــــتم املد
ة، �Uو)ـــة(املاديـــة مـــن  جـــة ، رانـــا رد

ة   ).رحرا

سة �Uتم بمراعاة   34 رأالحظ أن املد
ة، �Uو)ة(العوامل املادية من  ، رانا

ة جة حرا رد   )ر

راتæــ� ي�ناســب مـــع مقــدار العمـــل   17
  .الذي يقوم فيھ

ات�æ مع مقدار العمل   32 ري�ناسب 
  .الذي أقوم فيھ

ــــــــب   35 Ìـــــــــ¶� مـــــــــر)ح يناســ ــــــــاء املد رالبنـ
  .�eشطة ال��بو)ة

Ì¶� مناسب   8 رأر ان البناء املد ى
س   .ة �eشطة ال��بو)ةرملما

ــــــS ا��اصــــــــة ا@تمــــــــام   4 Tــ ـــى ظر ـــ وتلقــ
سية ة املد رeدا   .ر

10   ST تمU� سية ة املد رأر أن eدا ر ى
ST ا��اصة   .وظر

  )3(لجدو

  التحكيمالوظيفي �عدالفقرات ا{gذوفة ST مقياس الرضا 

 نص الفقرة الرقم

سية  2 ة املد رأقيم الطلبة تحت أشراف #دا  .ر

�ي املشرف ال 33  .ي��بو كزميل لھريقد

سية ال�� ا,لف�م «Uا 39 رينجز التالميذ امل�مات املد ُ. 

لية ST مجاالت عديدة 40 سة للطلبة تحمل املسؤ وت�يح املد  .ر
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 الداخS6 بحساب باستخدام zeساقّكما تم التحقق من بناء املقياس  :الداخ�*  �gساق 
جة ع56 البعد  جة الفقرة والد تباط بLن د e رمعامل ر ّالذي تÁت§� إليھ الفقرة ع56 عينة استطالعية ر

@م عــــشوائيا مــــن داخــــل ا{Oتمــــع ولــــم يــــتم إدخــــال�م TــــS عينــــة ) 30(بلغــــت ــا ومعلمــــة تــــم اختيــــا ّمعلمــ ر ّ ً

اسة، وا�Oدو لالد ر تباط) 4(ّ e ن معامالتLريب:  

 )4(لجدو

جـــة ع�ـــ� الفقـــرة والد تبـــاط ب�Yســـو بـــ�ن الد ر البنـــاء الـــداخ�* للمقيـــاس بحـــساب معامـــل ا رجـــة نر
  )30=ن(الفرعية ع�� ا�#ال الذي تvت�� اليھ الفقرة 

ــــــــل   الفقرة معامــ
تباط eر  

معامــــــــــل   الفقرة
تباط eر  

ــــل   الفقرة معامــــــ
تباط eر  

ــــــل   الفقرة معامــــ
تباط eر  

ــــــــل   الفقرة معامــ
تباط eر  

ة ــــــب راملعلم وeدا ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ اتــــــ  والر
  وا�gوافز

ف  ي ال��بوeشراف ـــة  العمل وظر ــــــــ ــــــــ ـــــــــــع العالقـــــ ــــــــ  مــــــ
  الزمالء

1  .675** 2  .595** 3  .644** 4  .705** 5  .594** 

6  .542** 7  .653** 12  .377** 8  .635** 9  .411* 

10  .374* 11  .525** 17  .561** 13  .523** 14  .496** 

15  .495** 16  .637** 21  .384* 18  .481** 23  .375* 

19  .534** 20  .389* 24  .358* 22  .703** 25  .513** 

26  .365* 27  .396* 28  .397* 29  .427* 30  .470** 

31  .586** 32  .637** 33  .649** 34  .608** 35  .492** 

36  .547** 37  .643** 38  .471** 39  .437** 40  .415** 

41  .624** 42  .552** 43  .590** 44  .448** 45  .437** 

46  .445** 47  .447** 48  .523** 49  .432**     

    50  .458**             

    51  .451*             

  )α≥0.05(ىدالة عند مستو الداللة  (*) ---------) α≥0.01(ىدالة عند مستو الداللة  (**)

مؤشــرات بنــاء داخ6ــS جيــدة، حيــث تراوحــت للمقيــاس بأنــھ تحقــق ) 5(لي�بــLن مــن ا�Oــدو
تبـــاط بـــLن  e ـــال ). 0.705-0.358(رمعـــامالتO}جـــة ع6ـــ5 ا تبـــاط بـــLن الد e ركمـــا تـــم حـــساب معامـــل ر ّ

جة ال]لية    ):5(لع56 كما ST ا�Oدوياس املقروالد
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  )5(لجدو

جة ال]لية ع56 املقياس جة ع56 ا{Oال والد تباط بLن الد e رمعامالت ر   ر

تباطمعامل   البعد gر  

ة  **0.734 راملعلم وeدا

اتب   **0.623   وا�gوافزوالر

 **0.567  ي ال��بوeشراف

ف العمل   **0.639  وظر

 **0.594  العالقة مع الزمالء

  )α≥0.01(ىة عند مستو الداللة دال (**) 

تبـــاط ) 5(لي�بـــLن مـــن البيانـــات TـــS ا�Oـــدو e نلأل�عـــاد رأن معـــامالتL0.567 (تراوحـــت بـــ -
 داخ6ــS بمؤشــرات اzــساقوجميع�ــا ذات داللــة احــصائية ممــا يــدل ع6ــ5 أن املقيــاس يتمتــع ، )0.734

  . مناسبة

 1و9ـــ5 باســـتخدام ثبـــات :تـــم التحقـــق مـــن دالالت ثبـــات املقيـــاس بطـــر)قتLن: املقيـــاس ثبـــات 
اسـة )Test Retest(#عـادة ر، حيـث طبـق املقيـاس ع6ـ5 العينـة eسـتطالعية وÆـS مـن خـارج عينـة الد

جــــات املعلمــــLن عليــــھ، ثــــم إعــــادة معلمــــا ومعلمــــة، ) 30(ومــــن داخــــل مجتمع�ــــا بلغــــت  صــــدت د رثــــم  ر
يوما من التطبيق 1و) 14(تطبيقھ ع56 نفس أفراد العينة eستطالعية �عد

ً
ل، وتم حساب معامـل 
جــــات املعلمـــLن ع6ــــ5 املقيــــاس بــــLن مرzــــي التطبيـــق، وتــــم أيــــضا حــــساب ثبــــات  �ســــو بــــLن دLتبـــاط ب ا

ً
ر نر

ــــتطالعية، وا�Oــــــدو ــــاخ ألفـــــــا ع6ــــــ5 ذات العينــــــة eســـ نبــ لاملقيــــــاس باســــــتخدام معادلـــــــة كر يبـــــــLن ) 6(و
  :معامالت ثبات املقياس

  )6(لجدو

  معامالت ثبات املقياس

ن  عدد الفقرات  ا{Oال   eعادة  باخ ألفاوكر

ة   0.86  0.83  10 راملعلم وeدا

اتب   0.87  0.84  10   وا�gوافزوالر

  0.89  0.87  12  ي ال��بوeشراف

ف العمل   0.88  0.85  10  وظر

  0.85  0.82  9  العالقة مع الزمالء

S60.92  0.90  51  الك  

غeعــــادة للك6ــــS أن معامــــل ثبــــات ) 6( لي�بــــLن مــــن ا�Oــــدو ــ ـــاد ) 0.92 (بلــ وح بـــــLن تــــراولأل�عـ
نباخ الفا وsلغ معامل ثبات  ).0.85-0.89(   .)0.87-0.82(تراوح بLن ولأل�عاد  )0.90 (بلغللكS6 وكر
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تھ الUVائيــة مـن : تـ�@يح املقيـاس  رت]ـو املقيـاس بـصو فقـرة، تقـ�س الرضـا الــوظيفي ) 51(ن
) 5(ل�ا موافق �شدة و(بدائل وفق سلم ليكرت SÆ ) 5( و)قابل ,ل فقرة من الفقرات املعلمLن،لدى 

جــات، جات،) 4( موافـــق ول�ــا رد جــات،) 3(محايـــد ول�ـــا رد � موافـــق �ــشدة ول�ـــا ردLجتـــان،) 2(غ � ردLغ
جــة واحــدة) 1(موافــق ول�ــا  غ). رد � ،)37/47/48/49(وÆــS ) 4( عــدد الفقــرات الــسلبية وقــد بلــLـــشzو 

جــة املرتفعــة ع6ــ5 املقيــاس ع6ــ5 مــستو مرتفــع مــن الرضــا الــوظيفي،  ىالد ىتو و)ــتم ا�gكــم ع6ــ5 مــسر
  :  باالعتماد ع56 املعيار التاS9 الرضا الوظيفي

 ىاملستو بالÁسبة للمتوسط ا�gساNي املتوسط ا�gساNي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع  ق فوفما  3.68

قام الباحث بأعداد أداة البحث من خالل الرجوع اe 59دب : مقياس دافعية gنجاز : ثانيا
اســات الــ رالنظــر والد اســة eنجــاز،سابقة TــS موضــوع دافعيــة ي  ، عبيــدات(ر وأســتفاد الباحــث مــن د

ــــــي(و، )2017 ــــــة ، )2012، ا�gنيطـــــ اســــــ ـــــر(رود ـــــة ، )2018، نمـــــــ اســـــــ ــــع هللا(رود ـــــــة  ، )2008، وقيــــــــ اســـــ رود
ـــــة( اســـــــة ، )2015، محافظــ ـــة ، )2015، الرفـــــــوع(رود اســـــ ـــد ت]ـــــــو املقيــــــــاس )2006، خليفـــــــة(رود ن، وقــــ

تھ eولية من  تھ ا) 46(ربصو Nعة ا�عاد) 43(نلUVائية ت]و من رفقرة، وsصو ع ع56 أ رفقرة تتو   .ز

ـــار باســـــتخدام صـــــدق ا{gكمـــــLن وذلـــــك  :املقيـــــاس  الـــــصدق تـــــم التحقـــــق مـــــن صـــــدق eختبــ
تھ 1وليــة ع6ــ5 شــاد النفــº¶� والقيــاس والتقــو)م ) 12(ر�عرضــھ بــصو رمــن ا{gكمــLن املتخصــصLن باإل

اUÃم، يوعلم النفس ال��بو ث تم #بقاء ع56 الفقرات ال�ـ� اتفـق علUíـا حي، روتم 1خذ بتعديال�Uم وآ
ا�gـذف والتعـديل، حيـث تـم  ضـوUÃا TـS مقبولة تـم الÁسبة من ا{gكمLن، وzعد @ذه%) 80(أك�� من

  ):7(لفقرات كما ST ا�Oدو) 8(، وإعادة صياغة )3(حذف 

  )7(لجدو

  الفقرات والتعديل الذي تم عل��ا +* مقياس دافعية gنجاز
ة 1ولية  الفقرة ST  الرقم    الفقرة �عد التعديل  الرقم  ر املقياس بالصو

لــــــدي eســــــتعداد للعمــــــل لــــــساعات   6
  .طو)لة 

ــــــساعات   22 ـــــــــ ـــــــل لـــ ــــــــ ـــــتطيع العمـــ ــــــــ أســــ
  .طو)لة

اســية   24 � لgõــصة الدLرأقــوم بالتحــض
  .قبل البدء فUíا

34  �¶Ì � درLوأحرص ع56 تحض.  

ـــــــت   2 ـــــا ,انــــــ لياzي م�مــــــــ ــــــسؤ ـ ــــــــــز مــــــ وأنجـــ
ف العمل    .وظر

ليا  5 وأحــــاو أنجــــاز مــــسؤ zي م�مــــا ل
ف العمل   .و,انت ظر

ــــــدفا   26 ـــــع @ـــ ـــــــدفا أضــــ ـــــــزت @ــ ـــــا أنجــ ,لمــــ
ً ً

مستقبليا جديد
ً

.  
  .لأحاو وضع أ@داف مرنة   4
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20   SــT ــ�Èممــا @ــو مطلــوب م �أنجــز أك�ــ
سة   .رأعمال املد

ـــــا @ـــــــــو   30 ـــ� ممــــ ـــاز أك�ــــــ ــــاو انجــــــ لأحـــــ
 �Èمطلوب م.  

ـــن   14 ـــد مــــ ـــــا لتحقيـــــــق املز)ــــ أســـــــ5¹ دائمــ
ً

ف  ـــــر ــــات م�مــــــا ,انــــــت الظـ والطموحــ
  .ا{gيطة Nي 

ـــدي لتحقيـــــق   10 ىابـــــذل قـــــصار ج�ــ
  .طموحاzي

8   Sـــــ ـــ�ا Tـــــــ ــــردد كثLـــــــــ أتــــــــ
ً

ـــــــاذ ــــــــــرار اتخـــــ  القــ
  .املناسب

36   ST القرار املناسباتخاذأتردد .  

أخطـــط دائمـــا عنـــدما   5
ً

 �عمــــل أ,لـــف
  .ما

  . �عمل ماأ,لفأخطط عندما   38

  )8(لجدو

 الفقرات ا�@ذوفة +* مقياس دافعية �نجاز oعد التحكيم

 الفقرة رقم الفقرة

¦س 19  .رأجدد معلوماzي ST مجال ال��بية وأساليب التد

 .أقوم بواجباzي واعماS9 لتظ�ر ع56 أكمل وجھ  21

أجد حلوال للمشا,ل ال�� تواج�� ST العمل 43
ً

. 

 الداخS6 بحساب باستخدام zeساقّكما تم التحقق من بناء املقياس :  �gساق الداخ�* 
جــــ جــــة الفقــــرة والد تبـــاط بــــLن د eر ر ّة ع6ــــ5 البعــــد الــــذي تÁت§ــــ� إليــــھ الفقــــرة ع6ــــ5 عينــــة اســــتطالعية ر

@م عــــشوائيا مــــن داخــــل ا{Oتمــــع ولــــم يــــتم إدخــــال�م TــــS عينــــة ) 30(بلغــــت ــا ومعلمــــة تــــم اختيــــا ّمعلمــ ر ّ ً

اسة، وا�Oدو لالد ر تباط) 9(ّ e ن معامالتLريب:  

 )9(لجدو

جــة  �ســو بــLن الدLتبــاط ب رصــدق البنــاء الــداخS6 للمقيــاس بحــساب معامــل ا جــة نر رع6ــ5 الفقــرة والد
  )30=ن(الفرعية ع56 ا{Oال الذي تÁت§� اليھ الفقرة 

معامل   الفقرة
تباط eر  

معامل   الفقرة
تباط eر  

معامل   الفقرة
تباط eر  

معامل   الفقرة
تباط eر  

ليات   استغالل الوقت  املنافسة  قالسS¹ نحو التفو  وتحمل املسؤ

1  .606** 2  .620** 3  .624** 4  .523** 

5  .513** 6  .516** 7  .394* 8  .635** 

9  .576** 10  .696** 11  .652** 12  .519** 

13  .464** 14  .581** 15  .413* 18  .481** 

22  .457* 16  .623** 17  .385* 21  .602** 
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29  .592** 19  .500** 20  .379* 25  .427* 

33  .703** 23  .433* 24  .592** 28  .608** 

36  .462** 26  .555** 27  .474** 32  .437** 

38  .551** 30  .674** 31  .586** 35  .448** 

40  .581** 34  .517**    39  .432** 

41  .483** 37  .448**         

43  .602** 42  .372*         

  )α≥0.05(ىدالة عند مستو الداللة  (*) ---------) α≥0.01(ىدالة عند مستو الداللة (**) 

مؤشـــرات صــــدق بنـــاء داخ6ـــS جيـــدة، حيــــث  للمقيـــاسبأنــــھ تحقـــق ) 9(لي�بـــLن مـــن ا�Oـــدو
تبــاط بــLن  e جــة ع6ــ5 ). 0.703-0.372(رتراوحــت معــامالت تبــاط بــLن الد e ركمــا تــم حــساب معامــل ر ّ

جة ال]لية   ):10(لع56 كما ST ا�Oدواملقياس را{Oال والد

  )10(لجدو

جة ال]لية ع56 املقياس  جة ع56 ا{Oال والد تباط بLن الد e رمعامل ر ر  

تباطمعا  البعد g رمل  

ليات  **646. وتحمل املسؤ

 **655.  قالسS¹ نحو تفو

 **598. املنافسة

 **638. الوقتاستغالل 

  )α≥0.01(ىدالة عند مستو الداللة  (**) 

تبـــاط ) 11(لي�بــLن مــن البيانـــات TــS ا�Oـــدو e نلأل�عــاد رأن معــامالتL0.598 (تراوحـــت بــ -
ل ع6ــ5 أن املقيــاس يتمتــع بمؤشــرات صــدق اzـــساق وجميع�ــا ذات داللــة احــصائية ممــا يــد، )0.655

  . داخS6 مناسبة

  :املقياسثبات 

 Test(1و9ـــ5 باســــتخدام ثبـــات #عـــادة: تـــم التحقـــق مـــن دالالت ثبــــات املقيـــاس بطـــر)قتLن
Retest( اســة ومــن داخــل ر، حيــث طبــق املقيــاس ع6ــ5 العينــة eســتطالعية وÆــS مــن خــارج عينــة الد

جات املعلمLن عليھ، ثم إعادة تطبيقھ ع56 نفس معلما ومعل) 30(مجتمع�ا بلغت  صدت د رمة، ثم  ر
�سو بLن ) 14(أفراد العينة eستطالعية �عدLتباط ب ، وتم حساب معامل ا نيوما من التطبيق 1و رل

ً

جــــات املعلمــــLن ع6ــــ5 املقيــــاس بــــLن مرzــــي التطبيــــق، وتــــم أيــــضا حــــساب ثبــــات املقيــــاس باســــتخدام  د
ً

ر
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نباخ ألفا لالzساق يبLن معامالت ) 11(ل الداخS6 ع56 ذات العينة eستطالعية، وا�Oدوومعادلة كر
  :ثبات املقياس

  )11(لجدو

  معامالت ثبات املقياس

نباخ ألفا  عدد الفقرات  ا{Oال   eعادة  وكر

ليات   0.87  0.82  12 وتحمل املسؤ

  0.85  0.80  12  قالسS¹ نحو تفو

  0.84  0.79  9 املنافسة

  0.85  0.80  10 الوقتاستغالل 

S60.91  0.89  43  الك  

 ).0.87- 0.84(تـراوح بـLن ولأل�عـاد ) 0.91( بلـغeعادة للكS6 أن معامل ثبات ) 11(لي�بLن من ا�Oدو
نباخ الفا وsلغ معامل ثبات    .)0.79-0.82(تراوح بLن ولأل�عاد  )0.91 (بلغللكS6 وكر

  ت�@يح املقياس وتفس�Yه

ة الUVائية من رت]و املقياس بصو  و)قابـل املعلمـLن،س دافعيـة eنجـاز لـدى  تقـ�فقرة،) 43(ن
جــة كبLــ�ة (بــدائل ÆــS ) 5(,ــل فقــرة مــن الفقــرات  جــة جــدا،ربد جــة كبLــ�ة،ر بد جــة متوســطة،ر بد ر بد

جــة قليلـة قليلـة، غ عـدد الفقــرات الـسلبية ).  جــدا ربد � )13/36/41/16/23(وÆــS ) 5(وقـد بلــLــشzو ،
جــة املرتفعــة ع6ــ5 املقيــاس ع6ــ5 مــستو مرتفــع مــن دا ىالد ىو)ــتم ا�gكــم ع6ــ5 مــستو فعيــة eنجــاز، ر

  :  باالعتماد ع56 املعيار التاS9دافعية #نجاز 

 ىاملستو بالÁسبة للمتوسط ا�gساNي املتوسط ا�gساNي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع  ق فوفما 3.68

  :نتائج البحث وتفس�5Yا

ى الرضا الوظيفي لدى عينـة مـن املعلمـ�ن ما مستو: لالنتائج املتعلقة بالسؤال ;و ومناقش��ا 
س لواء+*     املزار ا$#نو!ي؟رمدا

)ــة، وا�Oــدو  للإلجابـة عــن الــسؤال تـم حــساب املتوســطات ا�gــسابية وeنحرافـات املعيا يبــLن ) 12(ر
 :ذلك
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  )12(لجدو

9ــة ىملــستو الرضــا الــوظيفي و;oعــاد الفرعيــة للك�ــ*  راملتوســطات ا$@ــسابية وgنحرافــات املعيا
س لواء املزار ا$#نو!يلدى    رعينة من املعلم�ن +* مدا

املتوسط   البعد
  ا�gساNي

  eنحراف

  ي املعيار
 ىاملستو الرتبة

ة  متوسط  1 82. 3.35 راملعلم وeدا

اتب  متوسط  5 62. 2.77  وا�gوافزوالر

 متوسط  2 76. 3.18  ي ال��بوeشراف

ف العمل  متوسط  4 68. 2.96 وظر

 متوسط  3 82. 3.12   مع الزمالءالعالقة

 متوسط  - 65. 2.94  الكS6 الرضا الوظيفي

ى مــــستو الرضــــا الــــوظيفي لــــدى عينــــة مــــن املعلمــــLن TــــS أن) 12(ليالحــــظ مــــن خــــالل ا�Oــــدو 
س لـــواء جــــاء متوســـطا املـــزار ا�OنـــوNي رمـــدا

ً
، )0.65(يوانحـــراف معيــــار ) 2.94(وsمتوســـط حـــساNي ، 

ة(حيـــث جـــاء �عـــد  ) 3.35( وsمتوســـط حــــساNي ، ى وsمـــستو متوســـطTـــS املرتبـــة 1و9ـــ5) راملعلـــم وeدا
اتب(، ب�نما جاء �عد )0.82(يوانحراف معيار  �ة وsمستو متوسـط)  وا�gوافزوالرLاملرتبة 1خ STى ، 

  ).0.62(يوانحراف معيار ) 2.77(وsمتوسط حساNي 

فـع مـستو  ة ال��بيـة والتعلـيم مـن إجـراءات لـم تـؤدي إ9ـ5  ا � ذلك ا9ـ5 أن مـا تقـوم بـھ وLشqى ر ر ز
@م بقلــة  ن �عــدم تحقــق العدالــة TــS املعاملــة، وشــعو رالرضــا الــوظيفي لــدي املعلمــLن، حيــث qــشعر و
ىأ@مية الوظيفة ال�� يقومو «Uا، وتد�ي الشعو باألمن الوظيفي وeستقرار النفº¶�، كما قد qعز  رن
ات جديــــدة واملــــشاركة TــــS صــــناعة  ن بــــأن م�نــــة التعلــــيم ال ت�ــــيح ل�ــــم فــــرص اك�ــــساب م�ــــا راUËـــم يــــر و

)ـLن، وفاعليــة دو ا ح التعــاو وeح�ـ�ام املتبـادل بـLن املعلمـLن وeدا ات، TـS ب�ئـة qـسود فUíـا ر رلقـرا ر نر و
سة eجتماSr نحو املعلمLن ST مناسبا�Uم، كما أن العالقـة املتبادلـة بـLن املعلمـLن وأوليـاء  ة املد رإدا ر

نأمو الطلبة غالبا ما ت]و متوترة وم¸gونة وال تقوم عe 56ح��ام  ً
املتبادل، باإلضافة إ9ـ5 أن نظـرة ر

نــــة بمــــشقة وzعــــب  اتــــب مقا را{Oتمــــع ل�ــــست كمــــا يجــــب نحــــو املعلمــــLن، وكــــذلك قلــــة ا�gــــوافز والر و
ضا املعلمLن وال يؤدي لتحسLن 1داء الوظيفي لد�Uم � من ، رعمل�م، ,ل ذلك يقلل من Lو)رجع الكث

ضـــا@م عـــن امل�نـــة ا9ـــ5 نظـــام الرتـــب املتبـــع حاليـــا املعلمـــLن عـــدم 
ً

ل وصـــعوsة متطلبـــات ا�gـــصو ع6ـــ5 ر
اسـة بÈـ� سـالمة وا�OعنيÈـ� و. الرتب جـة الرضـا ) 2000(رتتفق @ذه الن�يجة مع د روال�ـ� أظ�ـرت أن د

اسة ب�È حمد ىوال�ـ� أظ�ـرت أن مـستو ) 2020(رللمعلمLن واملعلمLن أقل من املتوسط، وتتفق مع د
)اض 1طفال ,ان متوسطا الرضا لدى معلمات 
ً

ا، ر وال�� ) Smith ،2007(سة سمث روتختلف مع د
ضــا وظيفــي عــاS9 لـدى املعلمــLن عــن الوظيفــة ت ا9ــ5 وجــود مــستو  رأشـا اســة وقيــع ، ىر روتختلــف مــع د

وتختلـف لـدى املعلمـLن، ىوال�� أظ�ـرت وجـود مـستو عـال وايجـاNي مـن الرضـا الـوظيفي ) 2008(هللا 
اسـة أحميـدة  عيـة #نجـاز ,ـان مرتفعــا ىوال�ـ� اظ�ـرت أن مــستو الرضـا الـوظيفي وداف) 2017(رمـع د

ً
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اسة الشرايدة، لدى املعلمLن ىوال�� أظ�رت أن مستو الرضـا الـوظيفي لـدى ) 2004(روتختلف مع د
معل§� ومعلمات املرحلة 1ساسية ,ان مرتفعا
ً

.  

لــدى عينــة مــن  ىمــا مــستو دافعيــة gنجــاز : النتــائج املتعلقــة بالــسؤال الثــا£ي ومناقــش��ا
س لــواءاملعلمــ�ن +ــ*  لإلجابــة عــن الــسؤال تــم حــساب املتوســطات ا�gــسابية زار ا$#نــو!ي؟  املــرمــدا

)ة، وا�Oدو  لوeنحرافات املعيا  :يبLن ذلك) 13(ر

  )13(لجدو

)ــة ىملــستو دافعيــة eنجــاز لــدى و�1عــاد الفرعيــة للك6ــS  راملتوســطات ا�gــسابية وeنحرافــات املعيا
 ST نLس لواءعينة من املعلم    املزار ا�OنوNيرمدا

  املتوسط  البعد

  ا�gساNي

  eنحراف

  ياملعيار
 ىاملستو الرتبة

ليات  متوسط  2 61. 3.12 وتحمل املسؤ

 متوسط  4 59. 2.90  قالسS¹ نحو تفو

 متوسط  3 67. 3.10 املنافسة

 متوسط  1 66. 3.19 الوقتاستغالل 

S6نجاز الكe متوسط  - 62. 3.14 دافعية 

ـــن املعلمــــLن TــــS ى مــــستو دافعيــــةأن) 13(ليالحــــظ مــــن خــــالل ا�Oــــدو  ــاز لــــدى عينــــة مـ  #نجــ
س لـــواء متوســـطا،جــــاء  املـــزار ا�OنـــوNي رمـــدا

ً
، )0.62(يوانحـــراف معيــــار ) 3.14( وsمتوســـط حـــساNي 

) 3.19( وsمتوســط حــساNي متوســط،ىTــS املرتبــة 1و9ــ5 وsمــستو ) الوقــتاســتغالل (حيــث جــاء �عــد 
 متوسـط،ىملرتبـة 1خLـ�ة وsمـستو TـS ا) قالسS¹ نحو تفو(، ب�نما جاء �عد )0.66(يوانحراف معيار 

  ).0.59(يوانحراف معيار ) 2.90(وsمتوسط حساNي 

 SـT نLنجـاز لـدى املعلمــe الن�يجـة أن مـستو دافعيــة �Lـشzى ُ
س لــواء  مــن  املـزار ا�OنـوNيرمـدا

جــــة متوســــطة، وجــــاءت جميــــع �1عــــاد بمــــستو متوســــط، وقــــد zعــــز @ــــذه  ىوج�ــــة نظــــر@م جــــاء بد ى ر
ة الن�يجة إ59 قلة ا�gوافز  ا تقاء الوظيفي ST و eن، وقلة فرص الطموح وLراملادية واملعنو)ة للمعلم زر

ـــام الرتــــب وك�ــــ�ة والتعلــــيم،ال��بيــــة  جــــة املنافــــسة، وكــــذلك لــــصعوsة نظـ ــا يــــؤدي إ9ــــ5 انخفــــاض د ر ممــ
ىمتطلبات ا�gصو ع56 الرتب eمر الذي يؤثر سلبا ع56 مستو دافع eنجاز لدى املعلم  ًل

.  

سية : ل ال�� تز)د من دافعية #نجاز للمعلم مثل و@ناك عدد من العوام ة املد رإشادة #دا ر
 وzــــ¸Oيع�م ع6ــــ5 ا�OمــــاSr، وحــــث املعلمــــLن ع6ــــ5 العمــــل لــــھ، وتقــــديم املــــدح والثنــــاء املعلــــم،بج�ــــود 

Oيع املعلمـــLن ع6ـــ5 العلميـــة،رحـــضو املـــؤتمرات  � الب�ئـــة املناســـبة املنافـــسة، وzــ̧ـLوالعمـــل ع6ـــ5 تـــوف 
وتتفق @ذه ). 2015، القرô¶�(لصفية ال�� تز)د من دافعية #نجاز لدى املعلمداخل وخارج الغرفة ا

اســة القطـ�ش  وال�ــ� أظ�ـرت أن متوسـط دافعيــة #نجـاز ,ــان لـدى املعلمــLن ) 2017(رالن�يجـة مـع د
سـو  اســة أند ن,ـان متوســطا وتتفـق مــع د ر ال�ــ� اظ�ـرت أن متوســطات دافعيــة ) Anderson ،2002(ر

 و@نـاك مجموعـة مـن العوامـل ال�ـ� تز)ـد مـن دافعيـة #نجـاز متوسـطة،نـت #نجاز لدى املعلمـLن ,ا
ة للمعلمـــــLن  ـــم #دا  واســـــتخدام الـــــصفوف ا�gــــوافز، وتقـــــديم وzــــ¸Oيع�م،رلــــدى املعلمـــــLن مثــــل دعــ
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اســـة ليـــواملنظمـــة، اســـة ا�gاليـــة مـــع د ر وتختلـــف الد ال�ـــ� أظ�ـــرت أن دافعيـــة #نجـــاز ) Liu ،2013(ر
  .Lن,انت عالية لدى عينة من املعلم

اســة بنجــو  وال�ــ� أظ�ــرت أن دافــع #نجــاز لــدى املعلمــLن ) pongon ،2014(ر وتختلــف مــع د
اسـة صـا��مرتفـع،,ـان  ىال�ـ� أظ�ـرت أن مـستو دافعيـة #نجـاز ,ــان ) 2018(ر وتختلـف كـذلك مـع د

مرتفعا لدى املرشدين النفسLن
ً

.  

تباط: النتــــائج املتعلقــــة بالــــسؤال الثالـــــث ومناقــــش��ا ىيــــة عنــــد مـــــستو ر5ــــل توجــــد عالقـــــة ا
س لواء املزار )  ≥ 0.05α(داللة رب�ن الرضا الوظيفي ودافعية gنجاز لدى عينة املعلم�ن من مدا

  ا$#نو!ي؟

�سوLتباط ب نلإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل ا بLن الرضا الوظيفي ودافعية eنجـاز لـدى  ر
س لواء املزار ا�OنوNي   ):14( ل كما ST ا�Oدورعينة املعلمLن من مدا

  )14(لجدو 
�ســـــو Lتبـــــاط ب نمـــــصفوفة معـــــامالت ا ــــدى عينـــــة للعالقـــــة ر ــــا الـــــوظيفي ودافعيـــــة eنجـــــاز لـ بـــــLن الرضـ

س لواء املزار ا�OنوNي   راملعلمLن من مدا

    
  تحمل 

ليات   واملسؤ

  السS¹ نحو

  ق التفو
  املنافسة

  استغالل

   الوقت

  دافعية

S6نجاز الكe   

تباط e املعلم  **501. **454. **500. **466. **502.  رمعامل  

ة  000. 000. 000. 000. 000.  الداللة  روeدا

تباط e اتب **412. **382. **414. **354. **430.  رمعامل    والر

 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة  وا�gوافز

تباط e شراف **446. **405. **461. **404. **449.  رمعاملe   

 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة  يال��بو

تباط e ف **470. **426. **485. **434. **468.  رمعامل   وظر

 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة   العمل

تباط e مع العالقة **514. **460. **499. **505. **508.  رمعامل   

 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة  الزمالء

تباط e الرضا **505. **458. **509. **466. **507.  رمعامل  

S6000. 000. 000. 000. 000.  الداللة   الوظيفي الك 

  )α≥0.01(ىدالة عند مستو الداللة (**) 

ـــدو    ـــن ا�Oــــ ــــستو وجـــــــود عالقـــــــة ) 14(لي�بـــــــLن مــــ ـــــد مـــ ىايجابيـــــــة ذات داللـــــــة إحـــــــصائية عنــ
س لـــواء بــLن )α≥0.05(الداللــة ر بــLن الرضــا الـــوظيفي ودافعيــة eنجــاز لــدى عينـــة املعلمــLن مــن مــدا



الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين في مدارس 
 لواء المزار الجنوبي

  أحمد سلمان الصرايرة .أ
  صهيب خالد التخاينة. د

 

 

630 

�سـو ار ا�OنوNياملزLتبـاط ب ن، حيث بمعامـل ا تفـع مـستو )5050.(ر ى، أي أنـھ ,لمـا ا الرضـا الـوظيفي ر
تفــع باملقابــل مــستو  ىا س لــواء املــزار ا�OنــوNير وقـــد  ، ردافعيــة eنجـــاز لــدى عينــة املعلمــLن مــن مـــدا

تفاعــھ يقلــل مــن فــرص تـــرك  رqعــز ذلــك إ9ــ5 أن الرضــا الــوظيفي qعكــس جاذبيـــة العمــل، وsالتــاS9 فا ى
ة أو  ا ض و#@مال وما إ59 ذلك، فإذا وفرت الو رالعمل خارج املؤسسة التعليمية أو التغيب والتما زر
ن بتقــــدير  � ا�gــــوافز املناســــبة للمعلمــــLن، وعنــــدما qــــشعرLـــوف س بتـ لو ومــــدير املــــدا وقــــام املــــسؤ و رو ن
@م ـــو العالقــــات املتبادلــــة مــــع الــــزمالء جيــــدة، فــــإن ذلــــك مــــن شــــأنھ أن qعــــز شـــــعو ـــع، وت]ـ را{Oتمـ ز  ن
فــع مــستو   S9التــاsم، وUVع التنــافس الــشر)ف بيــO ىالنفــº¶� بالرضــا و)حفــز@م ملز)ــد مــن العمــل و¦ـ̧ـ ر
)ب املعلمــــLن وتـــأ@يل�م وتبÈــــ� طـــر متنوعــــة لتقيــــيم 1داء،  قدافعيـــة eنجــــاز، كمـــا أن e@تمــــام بتـــد ر
ــــن، ـــا أمكـ  يوتحديـــــد 1دوات املـــــستخدمة لقيـــــاس أداء املعلمـــــLن علUíـــــا، لتحـــــر العـــــدل والـــــشفافية مــ

فع مستو الدافعيـة لـد�Uم ىينعكس �ش]ل ايجاNي ع56  اسـة وقيـع هللا ، ر ر وتتفـق @ـذه الن�يجـة مـع د
تباطيــة طرديـــة ) 2008( للرضــا الــوظيفي مــع دافعيــة #نجـــاز ) موجبــة(روال�ــ� أظ�ــرت وجــود عالقــة ا

اســة أحميــدة لــدى املعلمــLن،  تباطيــة موجبــة) 2017(روتتفــق مــع د ت إ9ــ5 وجــود عالقــة ا روال�ــ� أشــا  ر
ـــــاز ــــة #نجـــ ــا الــــــــوظيفي ودافعيـــ ـــ ـــLن متوســــــــطات الرضــ ـــة احــــــــصائية بــــ اســــــــة ، ذات داللــــ ـــــع د ـــق مـــ روتتفــــ

��تباطيــة دالــة احــصائيا بــLن الرضــا الــوظيفي ودافعيــة ) 2018(صــا ال�ــ� أظ�ــرت أن @نــاك عالقــة ا
ً

ر
  .#نجاز لدى املرشدين النفسLن

   :  التوصيات

ة العمل ع56 -1  زلمعلم مما qعز من م]انتھ eجتماعية تحسLن الوضع املادي وeجتماSr لور ضر
)ـــادة دافعيـــة eنجـــاز   S9التـــاsضـــاه عـــن عملـــھ، و زو)ز)ـــد مـــن وثقتـــھ بنفـــسھ و)ـــنعكس ذلـــك ع6ـــ5  ر
ة ال��بيـــة والتعلــــيم لنظـــام مــــنح ا�gـــوافز املاديــــة  ا فــــع مـــستو أدائــــھ وذلـــك بــــإقرار و رلديـــھ، و ز ىر

S9م انجاز عاUن الذين لد�Lواملعنو)ة وامل]افآت للمعلم. 

فــع وضـر -2  SــT بيـة والتعلــيم بتفعيــل مدونـة الــسلوك الـوظيفي ملــا ل�ــا مـن دو�ة ال� ا رة ا@تمــام و ر رر ز
 .ىمستو دافعية #نجاز للمعلمLن

اسة للكشف عن املعوقات ال�� تواجھ الرضا الوظيفي  -3  #نجاز لدى املعلمLن ودافعيةرإجراء د
 .وسبل التغلب علUíا

اسة مشا«Uة ST ب�ئات اخر وع56 ف -4 ىإجراء د  .ىئات أخر ,املدير)نر
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