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 الممخص:

ه بياالمفوة الوذات لودي الفموة  و  درجة اإلحساس بالرضا الوظيفي  ظالقتتو تعرف هدفت الدراسة إلى    

 درسوووا   (110). تكظموووت الفموووة الدراسوووة  ووو   درسووو  الماوووة العربفوووة فووو  ال رحموووة ال تظسووو ة فووو  العووورا 

ظ درسووة  وو   درسوو   دفرفووة تربفووة المبووار فوو  العوورا ة ظلت بفوو  الدراسووة رالوود الباحووث رداتوو  الدراسووة 

سف . ظاستبامة ف  فاالمفة الوذات لودف، ة ظتود ال ت ثمة باستبامة ف  درجة اإلحساس الرضا الظيفي  لم در 

درجووة اإلحسوواس بالرضووا الووظيفي  لوودي الفمووة  وو   درسوو  الماووة العربفووة فوو  ر   كشوويت متووالد الدراسووة 

. ظظجوظد فورظ  فو  اإلحسواس بالرضوا جواتت  تظسو ة  و  ظج،وة ميوره  ال رحمة ال تظس ة ف  العورا 

تبعووا  ل تافوور ال اهووم العم وو  ظظجووظد فوورظ  فوو  الووظيفي  للووالن اإلموواث. ظظجووظد فوورظ  بووف  ال درسووف  

بف  اإلحسواس ظجظد القتة  ردفة ذات دللة إحلوالفة  وا ة(سمظات فأكثر10)الخبرة التدرفسفة للالن 

ظفو  ضوظت المتوالد خرجوت الدراسوة بعودة  .بالرضا الظيفي  ل درسو  الماوة العربفوة ظفاالمفوة الوذات لودف، 

 .تظلفات ظ قترحات

 )الرضا الوظيفي، فاعمية الذات، المرحمة المتوسطة(. الكممات المفتاحية:
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The Degree of Sensing Job Satisfaction and its Relation with 

the Self-Efficiency among a Sample of Arabic Language 

Teachers in the Middle School in Iraq 

Ibrahim hamad khalaf 

Assistant Teacher 

Al-Anbar Directorate of Education 
Abstract: 

The study designed to discover the degree of sensing job satisfaction and its 

relation with the self-efficiency among a sample of Arabic language teachers 

in the middle school in Iraq. The research sample includes 110 men and 

women from the teachers of Al-Anbar Directorate. The researcher organized 

the study tools characterized  in a questionnaire of the degree of sensing the 

job satisfaction of teachers and a questionnaire of their self-efficiency. The 

study results indicated that the degree of sensing job satisfaction among a 

sample of Arabic language teachers in the middle school in Iraq was medium 

from their perspectives, there are differences in sensing the job satisfaction 

for females, and for  the variable of the educational qualification, andd  in the 

teaching experience for (10 years and more), and there is statistically 

significant positive correlation between sensing the job satisfaction of Arabic 

language teachers and their self-efficiency. In light of the consequences, the 

studyreached to some recommendations and suggestions. 

Keywords:( job satisfaction, self-efficacy, the middle school). 
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث :
تماظلووت الدراسووات كثفوورا   وو  اه ووظر ال ، ووة ظاليووظاهر السوومظكفة فوو  ال مي ووات  م،ووا     
ظالد  تظافره له  ةظل سف ا ال درسف  ا مف الظيفي ة باالتباره هدف فمشده ج فع الع الرضا

مجووازات،  ظرسووره   سووتقبق ة ظفوو  الع مفووة التعمف فووة  تووأثفرات سوومبفة توومعكس المووى ردال،وو  ظاو
ككمة   ا فسبب ل،   شكقت اتتلوادفة ظاميعالفوة ظميسوفةة تود تواثر الموى فاالمفوة الوذات 

ة الباحث ل ،مة التدرفس لم رحمة ال تظسو ةة لحوي بوأ غ ر موب لدف، ة ظ   خقم   ارس
ة كالعقتوووووة  وووووع  ووووودفر ال درسوووووةة  ال لووووواالب ظالعقبوووووات ووووو  فعوووووامظ  الووووودد ال درسوووووف  

ظال ت مباتة ظال ساظلفات الت  تقع المى الاتق، ة ظ قارموة  ،موة التعموف  ببقفوة ال ،و   و  
ث ر غ هووذه العقبووات تظلوود لوودي ة ظال كامووة الجت االفووةة حفوواتحفووث الراتووبة ظفوورق الترتفوو

ال درسووف  الوود  شووعظره  بالرضووا الووظيفي  الوو   ،مووة التوودرفسة ظالوود  الر بووة فوو  الع ووات 
 .   ا فمعكس سمبا  المى فاالمفة الذات لدف،  ظالمى  خرجات التعمف 

ظام قتوووووا   ووووو  ره فوووووة دظر ال درسوووووف  فووووو  التووووودرفسة ظلتحسوووووف  إمتووووواج،  العم ووووو ة      
ت، ة فق بد    الهت ا  بإرضال،   ادفا  ظ عمظفا  ظسق ة لحت،  ظلقرتقات ب ستظي  مب

الميسووفة بالشووكم الووذ  فقووظ  فاالمفووة الووذات لووودف، ة   ووا فوودفع،  إلووى اإلتبووام المووى  ،موووة 
التدرفس بح اسة ظر بة ظثقة إلمجاز ال ،ا  التدرفسفة ب وا فحقو  الرضوا الوظيفي  لودف، ة 

ظدراسوووووووة  (2004العووووووواجز ظمشوووووووظا ة ) ظهوووووووذا  وووووووا ركدتوووووووه الدراسوووووووات السوووووووابقة كدراسوووووووة
(Adebomoi, 2012)  . 
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 ف البحث :اهدأ
 إلىت،دف الدراسة الحالفة     

حسووواس  درسووو  الماوووة العربفوووة فووو  ال رحموووة ال تظسووو ة بالرضوووا الموووى إ تعووورفال  -1
 . داخم ال اسسة التعمف فة  الظيفي 

 التعرف المى التباف  ظالختقف تبعا  لم تافرات الدف اراففة . -2
 تعرف المى العقتة الرتبا فة بف  الرضا الظيفي  ظفاالمفة الذات .ال -3

 أسئمة البحث :

 وا درجوة اإلحسواس بالرضوا الوظيفي  ظالقتتوه بياالمفوة الوذات لودي الفموة  السؤال االول:
     درس  الماة العربفة ف  ال رحمة ال تظس ة ف  العرا ؟

ف   (a=0,05)ستظي الدللة هم تظجد فرظ  ذات دللة إحلالفة المد  السؤال الثاني:
درجة اإلحساس بالرضا الظيفي  ل درس  الماة العربفة ف  ال رحمة ال تظس ة تعزي 

 ؟(ة ظال اهم العم  ة ظالخبرة التدرفسفةالجمسالراتب الش،ر ة ظ )ل تافر
( a=0,05)هوم همواع القتوة ذات دللوة إحلوالفة المود  سوتظي الدللوة السؤال الثالث: 

 ا الظيفي  ل درس  الماة العربفة ظفاالمفة الذات لدف، ؟اإلحساس بالرضبين 

 البحث:أهمية 
ظال ت ثمووة فوو  تزظفوودما بال عمظ ووات ال تعمقووة بالرضووا الووظيفي    األهميةةة النظريةةة -1

 ظالقتته بياالمفة الذات ظتيسفر العقتة بفم، ا.

 ظتت ثووم فوو  ت بفوو  رداتوو  الدراسووة ظالمتووالد ال سووتيادة التوو  توود :األهميةةة العمميةةة -2
 ىتكوظ  ب ثابوة تاذفوة راجعوة الو  درجووة إحسواس ال درسوف  بالرضوا الوظيفي  الموو

 زفادة فاالمفة الذات لدي  درس  الماة العربفة.
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 مصطمحات البحث:
"شوووعظر فموووتد الووو  تياالوووم خلوووالق اهفوووراد ظالقوووف  ظالتظتعوووات التووو    الرضةةةا الةةةوظيفي

الذ  فقظ ظ   فح مظم،اة  ع إدراك،  لعدد    العمالر ال رتب ة ب بفعة الع م
بوووووهة ظخلوووووالق ال مي وووووة التووووو  فع موووووظ  فف،ووووواة ظالبفلوووووة ال حف وووووةة ظرسوووووالفب 

: 2006ةاهح ووود )اإلشووورافة ظال كافووومت ظال زافوووا الظيفيفوووةة ظ بفعوووة الع وووم". 

212) 
إشباع الظيفية لحاجات ال درس لمشوعظر بالرتفواح ظالسوعادة رثموات  بأمه ويعرفه الباحث 

متفجووة  ووا فحلووم المفووه  وو  حووظافز  ادفووة  الع ووم  وو  خووقم سوومظكه الخووارج ة
تاد  باليرد إلوى القماالوة الو  الع وم  ظ عمظفة إلشباع الحاجات ظالر باتة الت 

ظاإلمتوواج بلووظرة  رضووفةة ظتقوواس إجرالفووا  بالدرجووة التوو  فحلووم المف،ووا ال وودرس 
 .بحثال االباحث ف  هذ رالدهالمى  قفاس الرضا الظيفي  الذ  

حوظم  االتقاداتوهظتعبور الو   الت  تلدر ال  الشوخقا     اهحك الدد"  فاعمية الذات
ظال شووكقت التوو   ووع ال ظاتووف كفيفووة تعا مووه ة ظ فعووم اشووفات  حووددةتدرتووه المووى 

ة ظ دي  ثابرته لإلمجازة ظفتض   هذا ال ي،وظ   الثقوة بوالميسة ظال قودرة تظاجه 
ة ظاللوو ظد الالتفادفووةال ظاتووف  البتعوواد الوو المووى الووتحك  فوو  ضوواظ  الحفوواةة ظ 

 (200044:ةالشعراظ ) ة ظال ثابرة لإلمجاز"التجارب الياشمة هبظج
إدراع ال ووودرس لقدراتوووه الموووى القفوووا  بسووومظكفات  عفموووةة لتميوووف  ويعرفةةةه الباحةةةث ب نةةةه :

المجواح فف،وا  وع   ظامجاز  ج ظالة    اهال ام اللعبة ظال ،وا  التو  تظكوم ل،و
مف،ووا ال وودرس الووم الثقووة بميسووه ظتدراتووهة ظتقوواس إجرالفووا  بالدرجووة التوو  فحلووم ال

 .بحثال ا قفاس فاالمفة الذات الذ  رالده الباحث ف  هذ
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ذكوووظرا  ) هووو  اهشوووخاق ال كميوووظ  بتووودرفس  وووادة الماوووة العربفوووةمدرسةةةي الماةةةة العربيةةةة:
موواث فوو  ال رحمووة ال تظسوو ة ظالتووابعف  لووظزارة التربفووة ج،ظرفووة العراتفووةة   وو   (ظاو

 ة.فح مظ  ش،ادة تأهم،  لتدرفس  ادة الماة العربف
ه  ال رحمُة الت  تم  ال رحمَة البتدالفَةة ظتسبُ  ال رحمَة اإلالدادفوَة المرحمة المتوسطة:

ة ظهو  (سومة 14سومة ظ  12)ظ دتُ،ا ثقُث سومظات  ظتشو ُم سومظاِت الع وِر بوف  
 كّ مووةل ل ووا فدرُسووُه ال الووُب فوو  ال رحمووِة البتدالفووِة ظتووزظدُه ب عمظ ووات  رظسووع  ّ  ووا 

  (.7، 1996ج ،ظرفة العرا ة) ظالثقافِة العا ةِ  درَسُه ف  الماةِ 
 رحمووة دراسووفة  وودت،ا ثووقث سوومظات ت،وودف إلووى ترسووف   ووا توو   ويعرفهةةا الباحةةث ب نهةةا

اكتشووافه  وو  تابمفووات ال مبووة ظ فووظل،  ظت كووم،  بمووظن  سووتظي رالمووى  وو  ال ،ووارة 
 ظال عرفة تاهم،  لمدخظم إلى ال رحمة اإلالدادفة.

 :ومحدداته بحثحدود ال
حووودظد الموووى الفموووة  ووو   درسووو  الماوووة العربفوووة فووو  ال رحموووة ال تظسووو ة الاتتلووورت     

ة ظتتحوودد متووالد 2018-2019ة اهمبوار فوو  العوورا  لمعوا  الدراسوو  فووالتوابعف  ل دفرفووة ترب
 .بلد  ردات  الدراسة ظثبات، ا بحثال

 الفصل الثاني
 االدب النظري 

 أواًل: االدب النظري: مفهوم الرضا الوظيفي :
ُفعوووود الرضووووا الووووظيفي   وووو  ال ظضووووظالات التوووو  اسووووتحظذت المووووى اهت ووووا  البوووواحثف      

الموووى إمتاجفوووة  هثوووره الياالووومة دظالووور الدظلوووةظدارسووو  التجاهوووات السووومظكفة لمعوووا مف  فووو  
شواع  لو من الرضوا  فقود ةالع م ظت ظفره ظرفع الرظح ال عمظفة ظتحقف  التظاف  الميس 

الرفه ف  مذ ثقثفمات القر  العشرفم ة لذا الظيفي  ف   ختمف  جالت الع م ظالظيال
بأمووووه" ال شوووواالر الفجابفووووة ظالسوووومبفة تجوووواه  ووووا تقد ووووه الظيفيووووة  (75: 1995)السووووم   
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لمعا مف      زافا  ادفة ظميسفة ظرجت االفة  قارمة ب ا فتظتعوه هوذا العا وم  م،واة ظفتورع 
 رثرا   م ظسا  المى  ستظي ردات العا م ظرمتاجفة الع م. 

بأمغووه "إحسوواس داخموو  لميوورد فت ثووم فوو  شووعظره بالرتفوواح  (57: 2009)حكووف  يظفوور      
ظالسعادة متفجة إلشباع حاجاته ظر باته    خقم  زاظلته ل ،مته الت  فع م ب،واة ظالوذ  

 متد المه مظع    رضا اليرد ظتقبمه ل ا ت مفه المفه ظيفيته    ظاجبات ظ ،ا ".
بأموه"  ختموف المشووا ات التو  فزاظل،ووا  (123 :2009)فو  حوف  بووف  الودلف   ظكوورف      

 اليرد بقلد المتاج ظتساالده المى تحقف  رهدافه    خقم ر كامفاته ظتدراته ال ،مفة ".
فووري الباحووث ر غ شووعظر ال درسووف  بالرضووا الووظيفي  ر وور  تمووع ال يوواهف ظفوو  ضووظت       

ال مبوةة  ظالق واتة ظ  ،  فسعى له ج فع ال درسف ة ل ا له     ردظد الموى ظاتوع التعموف 
ظالد  تظافره تد فكظ  له تأثفرات سمبفة ف  ردال،و  ظسومظك، ة   وا فواثر سومبا  فو  ال وال،  
 ظكياتت،  ف  التدرفسة ظر غ هذه اليرظف تجعم    ال درسف   فر راضف  ال   ،مت، .

 أهمية الرضا الوظيفي:
    خقم   ره فة الرضا الظيفي  (214: 2000) شرشفربف       

تبوال،  محوظ الع ومة ظر اهفراد بالرضوا الوذ  فشوجع الموى زفوادشع -1  ظبالتوال ة ح اسو،  ظاو
متاجفت،  زفادة  .   ال ال،  ظاو

فووو  ال م،وو ة اه ووور الوووذ  فع ووف،  إحساسوووا  إفجابفوووا  محووظ الع وووم ظمحوووظ  زفووادة ت سوووك،  -2
 .الحفاة بلظرة الا ة

  .ج ظالست رار ف  الع مبالثقة بالميسة ظبالتال  فكظ  دافعا  تظفا  لزفادة اإلمتا ه شعظر  -3
 مفهوم فاعمية الذات :

تمعب فاالمفة الذات دظرا   ، ا  ف  رضا اليرد الو  ال موه حفوث ر غ فاالمفوة الوذات هو      
 ر ظبوا  فف،وا  وردظدات  لتحقفو  الع وم   ارسوةالمى  بقدرته ال ظيفالتظتع ال ظجظد لدي 

 (200892:الرشفد ة ) ظتشبع حاجاته
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ثقووة اليوورد الكا مووة فوو  تدراتووه فعبوور الم،ووا خووقم  بأمغ،ووا " (147: 2001)العوودم ظفووري   
 ة ".ال ظاتف الجدفدةة رظ ال ظاتف ذات ال  الب الكثفرة ظ فر ال ألظف

" رحكا  اليرد بخلظق تدراته الذاتفة ظالماتجة  و   (25: 2001)ظرظضن اللظس     
لمقفووا  بسوومظع  عووف  ال حلوومة الكمفووة لمخبوورات المجوواح ظاليشووم فوو  حفاتووه بشووأ   بادرتووه 

 ظبالج،د الذ  فبذله ف  ذلع السمظع ظب ثابرته المفه ر   ال عفقات ف   ظاتف الحفاة ".
فوري الباحووث ر غ فاالمفوة الووذات  و  ال قظ وات الرلفسووفة لشخلوفة ال وودرسة المفوه ظ       

 التحسووف ة همغووه ال سوواظم اهظم الوو  ال مفووة الووتعم همغووه فعوود  وو  اهال وودة الرلفسووة لسووفر 
ظل وووا فقوووع الموووى الاتقوووه  ووو  العوووبت اهكبووور فووو  مقوووم  اهكوووادف  ة ظتحسوووف  ردات ال مبوووةة

 . ال عمظ ات إلى ال مبة
 أنواع فاعمية الذات:

 الدة رمظاع لياالمفة الذات  م،ا    (16 -15: 2016)ذكر كاي  ظآخرظ  
ظدال ووووا  ووووا فوووورتب  هووووذا المووووظع بأحووووداث ل فسووووت فع الشووووخاق  الفاعميةةةةة الةوميةةةةة: -1

المف،ا كأمتشار التكمظلظجفا ظالتاففرات الت  تحدث فو  العمو  ظالتو  ف كو  ر  السف رة 
 فكظ  ل،ا تأثفر المى  عتقدات،  ظافكاره  .

الوو   رفوو  رف ووا   ج ظالووة  وو  الفووراد بقوودرات،  لمجوواز ال ووم  الفاعميةةة الاماعيةةة: -2
 عووووف ة ه  هموووواع الكثفوووور  وووو  اللووووعظبات ظال شووووكقت التوووو  تحتوووواج الووووى تكوووواتف 

  م،   ع بعض. الج االة ظال
   خقم إدارع الشوخق لقدراتوه الموى إدات رظ القفوا  ب ،وا   الفاعمية الذات العامة: -3

 ر ووووظب فف،وووواة ظهوووو  تتووووأثر بعوووودد  وووو  ال تافوووورات كحجوووو  اليلووووم الدراسوووو  ظال وووور 
 الدارسف  ظضخا ة ال م،اج ظ فرها.
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 ثانيًا: الدراسات السابةة : 
فاعميةةةة الةةةذات مةةةن كةةةل مةةةن الرضةةةا التنبةةةؤ ب" هووودفت إلوووىظ  (2010الج وووامة)دراسوووة  -1

الوظيفي وضاوط العمل االحتراق النفسي لدى عينة من معممي ومعممات المرحمة 
 "ةفةةةي تبةةةوك (2010-2011)الثانويةةةة مةةةن التخصصةةةات العمميةةةة واألدبيةةةة لمعةةةام 

 عم ووا  ظ عم ووة ة توو  اختفوواره  بال رفقووة العشووظالفةة  (208)ظتكظمووت الفمووة الدراسووة  وو 
   اظضووحت المتووالدفقوورةة  (30)ة  قفوواس الدراسووة  كظمووة  وو  حثووالباظتوود اسووتخد ت 

فاالمفوووة كيووواتة خمووو  ال مووواخ اإلفجووواب  )لوووبعض ربعووواد الوووذات ظه وووا اختقفوووات ظجوووظد
بالمسووبة لسوومظات  (فاالمفووة تظيفووف  ووظارد ال درسووة للووالن متووالد ال ووقب -بال درسووة
فاالمفوة الوذات بوف   (0,01) دالوة  سوتظي تراب  افجواب ال عم ف ة ظجدت  الخبرة لدي

ظالرضووا الووظيفي ة ظظجووظد تووأثفر إحلووالفا  بووف  الرضووا الووظيفي  ظفاالمفووة الووذات ظهوو  
 . القتة  ظجبة

 "هوودفت إلووى (Blackburn & Robinson, 2008)ظرظبفمسووظ  دراسووة بقكبووظر  -2
ة "بحةةث العة ةةة بةةين الفاعميةةة الذاتيةةة لممعممةةين ودراةةة شةةعورهم بالرضةةا الةةوظيفي

ا ووم الجوومس ظالخبوورة ظال اهووم العم وو  لم عموو  فوو  تحدفوود إضووافة إلووى تقلوو  رثوور الظ 
 عم وا ة  و   عم و  ال ودارس  (80)ل ستظي فاالمفة الذاتفةة تكظمت الفموة الدراسوة  و 

سوووتخد  الباحثوووا   قفووواس الياالمفوووة الذاتفوووة لم عم وووف  رفووو  ظلفوووة كمتووواك  اه رفكفوووةة 
قفواس ل (Tschannen-Moran & woolfolk, 2001 ) ظرامظظليظلوع  –لتشوام 

رتبا  بف  الياالمفة الذاتفة إالياالمفة الذاتفة لم عم ف ة ظتد ري،رت المتالد المى ظجظد 
رتبوا  إحلوالفا  إالكمفة لم عم ف  ظارتياع شوعظر الرضوا الوظيفي  لودف، ة ظالود  ظجوظد 

بف  الياالمفة الذاتفة لم عم ف  ظال اهم العم  ة رظ  تافر الجومسة بفم وا كوا  ل تافور 
  تحدفوووود الياالمفووووة الذاتفووووة لم عم ووووف  للووووالن ال عم ووووف  ذظ  الخبوووورة الخبوووورة اهثوووور فوووو

 .العالفة
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الكشةةف عةةن أثةةر العة ةةة بةةين  "هوودفت إلووى (Adebomoi,2012)دراسووة ادفبووظ    -3
الرضا الوظيفي والفاعمية الذاتية كمتنبئات بةااللتزام الةوظيفي لةدى معممةي التربيةة 

الود رة ظ اختفورظا الشوظالفا  ة شوخق (250) العفموة تضو مت. "الخاصة فةي واليةة أويةو
ظجوووظد   فقووورةة ظتووود ري،ووورت المتوووالد (36)الباحوووث  قفاسوووا  خالوووا  لمدراسوووة  كوووظ   ووو 

 ستظي    الرضا الظيفي  لدي ال عم ف     جاموب بفلوة الع وم ظالقتاتوهة ظ تودم  
رتيووواع  سوووتظي الياالمفوووة الذاتفوووة الكمووو  لووودي رفف وووا فتعمووو  بالراتوووب ظالتعظفضووواتة  وووع 

رتبا فوة افجابفوة دالوة بوف  اليعالفوة الذاتفوة بج فوع  جالت،وا إد القتة ال عم ف ة ظظجظ 
 عم   التربفة الخالوة   وا  المدظبف  الرضا الظيفي  العا  ظالرضا ال  بفلة الع م 

 . فحق  اللتزا  الظيفي  التا 
العة ةةة بةةين الرضةةا الةةوظيفي "هوودفت إلووى  عرفووة  (2004العوواجز ظمشووظا ة ) دراسووة -4

 العفموة تأليوت ة" داء المعممين بمةدارس وكالةة الاةوث الدوليةة باةزةوتطوير فعالية أ
   متوالدال   خ سة  جوالتة ري،ورت  استبفا   الفالد الباحث ر ةفردا   (302)  

سووق ة  هوو ال عم ووف    سووتظيفوو  ت ووظفر فعالفووة  ال سوواه ةالرضووا   وواثراتر غ ركثوور 
فوة ظالدف قرا فوة لم عم وف ة الميا  ظالمضبا  ال درس ة ظتظففر اه و  ظاه وا  ظالحر 

  إ  الذكظر ظال رحمة الالدادفة ظالحاب الشو،ادات العمفوا ك ا رشارت متالد الدراسة
  ه  ركثر رضا     فره  .

 التعةيب عمى الدراسات السابةة: 
ظجووظد  سووتعراض الدراسووات السووابقة التوو  تفسوور الرجووظع إلف،وواة لحووي الباحووثربعوود         

 فو  السوعظدفة (2010)دراسوة الج وامكي   ع الدراسوة الحالفوة بعض الدراسات الت  تت
 (2004) العاجز ظمشظا  دراسةظ  ف  مفجفرفا (Adebomoi,2012)دراسة ادفبظ   ظ 

فو  فمسو ف ة إل ر  الدراسوات تختموف الو  الدراسوة الحالفوة فو  الودد العفموة ظال جت ووع 
  ظ كا  الت بف  .
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 الفصل الثالث
اراءاته بحثمنهاية ال  وا 

ظرهدافووهة  بحووثة ل ماسووبته ل بفعووة البحووثالت وود الباحووث ال ووم،د الظلووي  إلجوورات الر    
حفث فعد هذا ال م،د هظ اهمسب إلجرات  ثم هذا الموظع  و  الدراسوات  و  ظج،وة ميور 

 كثفر    الباحثف .
 :ماتمع الدراسة وعينته

ف درسووظ  اللوو وو   درسوو  الماووة العربفووة ظ درسووات،ا الووذف  فُ  بحووثتكووظ   جت ووع ال   
 البالغ الدده  ة2018-2019اهظم ال تظس  ض    دفرفة تربفة اهمبار لمعا  الدراس  

 (60) درسووووا  ظ درسووووة ة  ووووم،   (110) درسووووا  ظ درسووووةة ظتوووود رختووووار الباحووووث  (275)
 (120)بتظزفووووع العشوووظالفة ال رفقوووة  بإتبوووواع الباحوووثحفووووث توووا   درسوووة .  (50)ظ درسوووا  

اسوتبامة لوالحة لمتحمفوم الحلوال ة  (110) م،وا استبامة المى  جت ع الدراسة ظاسترد 
 . تظزفعالفظضن  (1)الجدظم رت  

 (1ادول )ال                                        
 (110ن=توزيع أفراد العينة تبعًا لممتايرات الشخصية)                  

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتاير

 الانس
 45.5 50 ذكر

 54.5 60 رمثى

 100.0 110 الماموع

 المؤهل العممي
 76.4 84 بكالظرفظس

 23.6 26 دراسات المفا

 100.0 110 الماموع

 الخبرة التعميمية
 33.6 37 سمظات 5رتم    

 40.9 45 سمظات 5-10
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 النسبة المئوية التكرار المستوى المتاير
 25.5 28 سمظات 10ركثر    

 100.0 110 الماموع

 الراتب الشهري

 19.1 21 رلف 800 -رلف 500

 43.6 48  مفظ  1000000 -800 

 37.3 41  مفظ 1000000ركثر    

 100.0 110 الماموع

 بحث:أداتا ال
الباحث الستبامة رداة لج ع البفامات ال تعمقة ب،دف  رالت د مةياس الرضا الوظيفي: - أ

الدراسووةة ظإلالوودادها تووا  الباحووث ب راجعووة اهدب التربووظ  ظالدراسووات السووابقة ال شووابه 
ظتظلووم  (2010الج ووامة)دراسووة ظ 2007) ) لحالفووة ظربرزهووا دراسووة العووا رلمدراسووة ا

الباحث ال   رف  تمع الدراسات إلى بمات  قفاس الرضوا الوظيفي  ظفو  سوم  لفكورت 
 فقرة. (30)الخ اس  تكظ  بلفاته الم،الفة    

   و  خوقم ال وقع الموى اهدب الميور  ظالدراسوات السوابقة مةياس فاعمية الذات - ب
تا  الباحث بإالوداد  (2004العاجز ظمشظا ة)مدراسة الحالفة ظربرزها دراسة ال شابه ل

 فقرة.  (20) قفاس لياالمفة الذات تكظ  بلظرته الم،الفة    
 :صدق األداتين وثباتهما

توو  الوورض ال قفاسووا  المووى  ج ظالووة  وو  ال حك ووف   وو  ذظ  الخبوورة ظالختلوواق.     
الوووادة لوووفا ة بعوووض اليقووورات ظفووو  ضوووظت آرات ال حك وووف  تووو  تعووودفم بعوووض اليقووور  اتة ظاو

لفخرج  قفاسا الرضا الظيفي  لم درسف ة ظ قفاس فاالمفة الذات بلفاته الم،الفة ال مح  
ظلمتأكد    ثبات ردات  الدراسة تو  ت بفق، وا الموى الفموة اسوت قالفة  و  خوارج ( 2)ة(1)

تخراج ةة بيوار  ز مو   دتوه رسوبظالا ة ظاسو درسوا  ظ درسو  (25)الفمة الدراسة  كظموة  و  
بوف  درجوات،  فو  ال ورتف ة ب،ودف  (Pearson Correlation) عا م الرتبا  بفرسوظ  
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 (2)ة ظالجووودظم (خاليوووا كرظمبووواخ)اسوووتخراج  عا وووم الثبوووات لوووبداةة جوووري ت بفووو   عادلوووة 
 فظضن ذلع.

 (2الادول )

 ومعامل الثبات األداة  بطريةة  )كرونباخ الفا( (Pearson Correlation) معامل ثبات التطبيق بطريةة بيرسون

 معامل تطبيق بطريفة  بيرسون معامل الثبات بطريةة  )كرونباخ الفا( الماال 
 0.77 0.89 الرضا الظيفي 

 0.73 0.82 فاالمفة الذات

 0.74 0.90 األداة ككل 

 (.α≤0.05)*دالة إحصائية عند مستوى الداللة          

 الفصل الرابع

 ومنا شتهاض النتائج عر 

ة ظسووفت  ظ ماتشووت،ا بحسووب  اجووات فف،ووا  وو  اسوولمة  البحووثاليلووم متووالد  فسووتعرض   
 ة ظفف ا فم  الرض المتالد البحثذلع    خقم اإلجابة المى رسلمة 

مةةا دراةةة اسحسةةاس بالرضةةا الةةوظيفي لةةدى عينةةة مةةن مدرسةةي الماةةة العربيةةة فةةي أواًل: 
 المرحمة المتوسطة في العراق؟

 الحسووووابفة ظالمحرافووووات ال عفارفووووة إلجابووووات رفووووراد العفمووووة الوووو  ظسووووا اه تراجاسووووتخ
 فظضن ذلع (3)ظال جام ككمة الجدظم  البارات  جام الرضا الظيفي 

 (3) ادولال
 عبارات ماال الرضا الوظيفي معيارية ساابات أفراد العينة عناألوساط الحسابية واالنحرافات ال

 عًا لوسط الحسابيمرتبة تنازليًا تب والماال ككل

 العبارة الر م الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دراة 
 التةييم
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 العبارة الر م الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دراة 
 التةييم

رتمقووى ال سوواالدة  وو  ال شوورف لمتامووب المووى اللووعظبات التوو  تووظاج،م   ٜٕ ٔ
  رتيعة 0.63 4.68 رثمات ال مفة التدرفس

  رتيعة 0.56 4.32 رشعر بأمم  الضظ فاالم ظمش  ظ ،  ظ يفد ف  ال جت ع ٕٔ ٕ

رحوووس بتعا وووم اإلدارة ال درسوووفة  وووع ج فوووع ال درسوووف  بعدالوووة ظ سووواظاة  ٖ ٖ
 ظشياففة

  رتيعة 0.92 3.95

  رتيعة 0.97 3.91 رشعر بالتقدفر ظالحترا     ج فع ال درسف  داخم ال درسة ٙ ٗ
  رتيعة 0.85 3.69 رشعر بالسعادة ف  تح م  ساظلفات  ،مة التدرفس ٚ ٘
  رتيعة 0.78 3.68 تمب  حاجات ظر بات ظ  ظحات بداخم  رري بأ   ،مة التدرفس ٔٔ ٙ
  رتيعة 0.85 3.68 رحدد رظلظفات ردال  ف  التدرفس داخم  رفة  اللف ٖٔ ٙ
  رتيعة 0.79 3.67 رري ر  اإلدارة تتبع العدالة ف  تظزفع الحلق ظاهمش ة ٕ٘ ٛ
  تظس ة 0.79 3.66 رلبن ركثر إمتاجفة حف  رحلم المى ترتفات ظحظافز ٖٕ ٜ

رري ر  اإلدارة ال درسوووفة توووظزع حلوووق اليوووران فووو  جووودظل  ال درسووو    ٕ ٓٔ
 بحفث رشعر بالرضا

  تظس ة 0.79 3.65

رشووووعر بلووووعظبة ف،وووو  تظجف،ووووات ال شوووورف التربووووظ  ال رتب ووووة بت ووووظفر  ٕٛ ٔٔ
  تظس ة 0.82 3.64 ال مفة التدرفس

 تظس ة  0.92 3.62 رشعر بأمم  رحق  ذات     خقم ال م  ك درس ٓٔ ٕٔ
  تظس ة 0.90 3.59 فزداد حب  ظتقدفر  ل دفر ال درسة ف  حالة تافره رسمظب تعا مه ٘ ٖٔ
  تظس ة 0.78 3.57 رحدد الظتت القز  لتميفذ الدرس ٗٔ ٗٔ

رحب رْ  فكظ  الدد ال مبوة  تظسو ا  داخوم  رفوة اللوف   وا فشوعرم   ٔ ٘ٔ
 بالرضا

  تظس ة 0.91 3.56

  تظس ة 0.76 3.56 ق  ل  الستقرار ال اد رالتقد ر غ ال م  فح ٕٕ ٙٔ
  تظس ة 1.06 3.54 رشعر بالرتفاح ف   ،مت  بسبب ظجظد  رف كاففة لم درسف  ٙٔ ٚٔ
  تظس ة 0.80 3.51 رشعر بأ غ الترتفة تت  المى رساس العقتات الشخلفة ٕٓ ٛٔ
  تظس ة 0.79 3.48 رما راض  ال  ردال  ف   ،مة التدرفس ظل ف، م  رر  اآلخرف  ٜ ٜٔ
  تظس ة 0.77 3.48 رشعر بأ غ الراتب الذ  رتقاضاه  ع حج  الع م ال درس   فر  ماسب ٕٔ ٜٔ
  تظس ة 0.78 3.43 رالتقد بأ غ العالد ال اد  ل ،مة التدرفس  فر كاف ٜٔ ٕٔ
  تظس ة 0.65 2.61 رشعر بالرضا ال   دي تظافر التقمفات الحدفثة ف  ال درسة ٚٔ ٕٕ
  تظس ة 0.67 2.55 ماع زفادة ف  العبت    الحلق الدراسفةه ٘ٔ ٖٕ
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 العبارة الر م الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دراة 
 التةييم

  تظس ة 0.80 2.45 رشعر ر غ ال م  داخم ال درسة فقت  تقدفرا     ال دفر ٗ ٕٗ
  تظس ة 0.71 2.44 رشعر    خقم ال م  ف  ال درسة باه   ظالستقرار الظيفي  ٛٔ ٕ٘
  تظس ة 0.78 2.42 رحب  ،مت  ك درس إذا كا  ل،ا  ستقبم زاهر ٛ ٕٙ
  مخيضة 0.86 2.32 رشعر بأ غ ال م  ل فمقى  ا فستحقه    تقدفر لدي ال شرف التربظ  ٕٙ ٕٚ
  مخيضة 0.83 2.25 رحيى بالحترا  ظالتقدفر ظال كامة ف  ال جت ع ال حم  ٖٓ ٕٛ

رشوووعر بعووود  تعووواظ  رظلفوووات ر وووظر ال مبوووة  عووو  لحوووم ال شوووكقت التووو   ٕٚ ٕٛ
  مخيضة 0.88 2.25 فظاج،ظم،ا

  مخيضة 1.43 2.04 فظفر راتب   ستقبق  آ ما  ل  ظهسرت  ٕٗ ٖٓ
  تظس ة 0.22 3.31 دراة الرضا ككل

ة جوواتت (4.68-2.04)الحسووابفة تراظحووت بووف   اهظسووا  ر   (3) وو  الجوودظم  تضوونف  
رتمقى ال ساالدة    ال شرف لمتامب المى اللوعظبات "(29) ف  ال رتبة اهظلى اليقرة رت 

فوو  ظ  رتيعووةة  تقفووف ظدرجووة  (4.68)بظسوو  حسوواب  "التوو  تووظاج،م  رثمووات ال مفووة التوودرفس
بظسوووو  حسوووواب   راتبوووو   سووووتقبق  آ مووووا  لوووو  ظهسوووورت "فووووظفر "(24)ال رتبووووة اهخفوووورة اليقوووورة 

بدرجووة  (3.31)ككووم  الحسوواب  لم جووامةة ظبمووغ ال تظسوو  مخيضوو  تقفووف ظبدرجوة  (2.04)
بشوكم الوا   الوظزارات الحكظ فوةال وظارد البشورفة فو  ر  إلى  ظتيس المتفجةة  تظس ة تقفف 

ه ام لت ظفر الجامب ال ،وار  ظظزارة التعمف  المى ظجه الخلظق تعام  مظالا   ا    ال
  ا امعكس المى  ستظي الرضا الظيفي  ظشعظره  بعد  الكيواتة ظالقودرة  ؛ظتحسف  اهدات

احووث حلووظم العبووارة ال تعمقووة بالظيووالف اهخوورية ظفعووزظ البالمووى الووتعم  ال ،موو   قارمووة 
فوو  ال كافووومت التوووشجفعفة الهت ووا  بووالحظافز ال الفووة كبالراتووب المووى ال رتبووة اهخفوورة إلووى 

ة ك ا فعزظ الباحث هذه    الفد  العا مة فزفدالمى الع م   ا  ال درسف تشجع ظتحيز 
وا ،  ال كميوف  ب ،المتفجة إلى ر  الحظافز ال الفة تزفد    ر بة ال درسف  المى الهت ا  

ك وا ر  إتبواع ميوا  حوظافز الادلوة ظجووه  رك ومالمووى  رال وال، امجوواز  إلوىب،وا   وا فودفع،  
رفضوا  فو  ر  ت بفو  ميوا  ظتيسور ة ظر بوت،  فو  الع ومال درسوف   زفد    ظلتظ ماسبة ت
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ب،وو  فضووق  الوو  ر   ،ت ووة الووظزارة  ر فوووشعرظ   رظاتووب ظحووظافز  ماسووب فجعووم ال درسووف 
 ؛اليورد امه سظف فحلم الموى  كافلوة جفوده تزفود  و  شووعظره باه ووا  ظال  لمووا  عرفوة 

ل ،ا ووه ظذلووع همووه فعتبوور فوو   ووأ    ووو   امجووازا   ظركثوورالع ووم التزا ووا  ب ركثوور  وووا فجعموووه 
 ,Adebomoi)ادفبوظ   ةة ظاتيقت هذه المتفجوة  وع دراسوة الوضاظ ات الميوسفة ظخالو

رضووا الووظيفي  لوودي ال عم ووف   وو  جامووب بفلووة الع ووم د ظجووظ  ،ووامتالج بفمووت التوو  (2012
 .ظالقتاتهة ظ تدم  فف ا فتعم  بالراتب ظالتعظفضات

( في دراةة  α≤...0هل تواد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ثانيًا:
اسحسةةةاس بالرضةةةا الةةةوظيفي لمدرسةةةي الماةةةة العربيةةةة فةةةي المرحمةةةة المتوسةةةطة تعةةةزى 

 ، والمؤهل العممي، والخبرة التدريسية(؟والانسي، لمتاير)الراتب الشهر 
ال تظس ات الحسابفة ظالمحرافوات ال عفارفوة إلجابوات رفوراد الفموة الدراسوة  تاستخراج    
 ة ك وا تو  ت بفو  تحمفوم التبواف لم تافرات الشخلفةككم تبعا   جام الرضا الظيفي  ال 

عوووا  لم تافووورات ككوووم تب الرضوووا الوووظيفي  جوووام الموووى  (way ANOVA 4) الربووواال 
 تظضن ذلع. (5-4)ة الجداظم الشخلفة

 (4ادول )ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ساابات أفراد عينة 

 الشخصية لممتايرات ككل تبعاً  ماال الرضا الوظيفيالدراسة عن 
 (110)ن=

 المستوى المتاير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الانس
 0.18 3.18 ذكر

 0.21 3.38 رمثى

المؤهل 
 العممي

 0.22 3.34 بكالظرفظس

 0.18 3.19 دراسات المفا
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الخبرة 
 التعميمية

 0.18 3.24 سمظات 5رتم    

 0.19 3.27 سمظات 5-10

 0.25 3.46 فأكثرسمظات 10

الراتب 
 الشهري

 0.04 3.05 رلف 800 -رلف 500

 0.07 3.20  مفظ  1000000 -800

 0.11 3.56  مفظ  1000000ركثر    

درجة اإلحساس  حظمال تظس ات الحسابفة  ف  اختقفاتظجظد ( 4)الجدظم  فبف       
المووووظع )تعووووزي ل تافووور بالرضوووا الوووظيفي  ل درسوووو  الماوووة العربفوووة فوووو  ال رحموووة ال تظسووو ة

ظلمتعوورف المووى الدللووة  (ة الراتووب الشوو،ر الجت اال ةال اهووم العم وو ة ظالخبوورة التدرفسووفة
 جوام الرضوا الوظيفي  الموى   الربواال ل،ذه اليورظ  تو  ت بفو  تحمفوم التبواف   اإلحلالفة

 فظضن ذلع. (5)جدظم التبعا  لم تافرات الشخلفةة  ككم
 (5ادول )ال

ات ككل تعزى لمتاير  دراة الرضا الوظيفيعمى  (way ANOVA 4) الرباعينتائج تطبيق تحميل التباين 
 تبعًا لممتايرات الشخصية (، الراتب الشهري ية،المؤهل العممي، والخبرة التدريس الانس)

 الداللة اسحصائية F متوسط المربعات دراات الحرية ماموع المربعات المصدر

 0.00 14.92 0.48 1 0.48 الانس

 0.00 10.80 0.35 1 0.35 المؤهل العممي

 0.00 8.60 0.28 2 0.55 الخبرة التعميمية

 0.00 28.68 1.374 2 2.748 الراتب الشهري

   006. 103 619. الخط 

    110 1208.000 الماموع

    109 5.26 الماموع مصحح

  ا فم   (5)في،ر    الجدظم    
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ظالمود  ةجفودة ظهو  تف وة (14.92) (F) تافر الجمسة حفث بمات تف  لفرظ   ظجظد .ٔ
 راجعوووة اهظسوووا  الحسوووابفة ال بفموووة فووو  الجووودظم السووواب  فتبوووف  ر  اليووورظ  للوووالن 

ة إلوى ر  ال درسوات ركثور هذه المتفج الباحثظفعزظ  (3.38)ث ب تظس  حساب اإلما
  وا  ت، ظ عورف تودرت، تتماسب  وع  ال درسفة ظالت أال ام رظ  ،ا  القفا  ب تدرة المى
ة ك ا ر  فرق الع م ال تاحة ر ا  اإلماث خوارج ال جوام التعمف و  الرضا فتظاف   ع

لرضوا لودي اإلمواثة ظاختميوت هوذه المتفجوة رتم  م،ا لدي الذكظر   ا فرفع    مسبة ا
 .يرظ  للالن الذكظررظضحت بأ  ال الت  (2004العاجز ظمشظا ة )  ع دراسة

آرات رفوووراد فووو   (α =0.05)فووورظ  ذات دللوووه إحلوووالفة المووود  سوووتظي الدللوووة ظجوووظد  .ٕ
درجووة اإلحسوواس بالرضووا الووظيفي  ل درسوو  الماووة العربفووة فوو  ال رحمووة  العفمووة حووظم
دالوووة  ظهووو  تف وووة (10.80) (F) ف تووو كاموووت إذاةال اهووومفعوووز  إلوووى  مككووو ال تظسووو ة
 (بكووالظرفظس) تبووف  ر  اليوور  ل لوومحةة ظالموود  راجعووة اهظسووا  الحسووابفة إحلووالفا  
م ة ظفعوظد السووبب فو  ذلووع إلوى ر  ال درسوف  الحالوومف  الموى  اهوو(3.34)ب تظسو  
ال جالت رخوري  لتاففر  ،مة التدرفس ظالع م ف  لدف،   فظم (دراسات المفا)ال م  

كالتعمف  الجا ع    ا فقموم  و   سوتظي الرضوا الوظيفي  لودف، ة ظاتيقوت هوذه المتفجوة 
ظجووووظد فوووورظ  دالووووة التوووو  ري،وووورت متالج،ووووا  (2004العوووواجز ظمشووووظا ة ) ووووع دراسووووة 

 .إحلالفا  بف  الظا م الرضا الظيفي  للالن ح مة الش،ادات العمفا
 رات حووظمالفوو   (α =0.05)دللوة فوورظ  ذات دللووه إحلوالفة الموود  سووتظي الظجوظد  .ٖ

 فعوووز  إلوووى  تافووور ككوووم درجوووة اإلحسووواس بالرضوووا الوووظيفي  ل درسووو  الماوووة العربفوووة
المووى  ظلمتعوورفة  قبظلووةظهوو  تف ووة  (8.60) (F) ة حفووث بماووت تووف الخبوورة التعمف فووة

 (6)جوووودظم الم قارمووووات البعدفووووةة ل (Scheffe) لووووادر اليوووورظ  توووو  ت بفوووو   رفقووووة 
 فظضن ذلع.
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 (6)ادول ال

دراة اسحساس بالرضا  لممةارنات البعدية عمى( Scheffe)نتائج تطبيق طريةة شيفيه 
 تبعا لمتاير الخبرة التعميمية ككل الوظيفي لمدرسي الماة العربية

 سمة فأكثر 10 سمظات 10-5 سمظات 5رتم     المتوسط الحسابي الخبرة التدريسية
 *0.22- 0.03-  3.24 سمظات 5رتم    

 0.19-*   3.27 ظاتسم 5-10

    3.46 سمظات 10ركثر    

 .(α =0.05)*دالة إحلالفا  المد  ستظي الدللة                

 5 اتووووم  وووو ) بووووف  الخبوووورة التعمف فووووة الختقفووووات ر   لووووادر (6)الجوووودظم  فظضوووون     
ة بفم ووا بمووغ (3.46)ب تظسوو   (ال ظفمووة)الخبوورة ل لوومحة  (سوومظات 10ة ركثوور  وو  سوومظات
بووف   اليوورظ ي،وورت رة ظ (3.24)ب تظسوو   (القلووفرة)الحسوواب  لمخبوورة التعمف فووة  ال تظسوو 
ة حفوووث بموووغ (سووومظات 10ركثووور  ووو  )للوووالن فتووورة الخبووورة  (ال تظسووو ةة ال ظفموووة)الخبووورة 

ظد السووبب فوو  ذلووع ظفعووة (3.27) (سوومظات 10-5)ال تظسوو  الحسوواب  لمخبوورة التعمف فووة 
  ووا فخموو  مووظع  وو  الرضووا لوودي  (55) فتقاالوودظ  الوو  الع ووم بعوود سوو  إلووى ر  ال درسووف 

سوومظاتة ظاختميووت هووذه المتفجووة  ووع  (10) ال درسووف  ظال درسووات الووذف  تزفوود خبوورات،  الوو 
الود  ظجوظد فورظ  دالوة إحلوالفا  بالمسوبة التو  ري،ورت  (2004العواجز ظمشوظا ة )دراسة 

 .لسمظات الخد ة

آرات رفوراد العفموة فو   (α =0.05)فرظ  ذات دلله إحلالفة المد  ستظي الدللوة ظجظد  .ٗ
فعووز  إلووى  تافوور  ككووم درجووة اإلحسوواس بالرضووا الووظيفي  ل درسوو  الماووة العربفووة حووظم

اليورظ  تو   ظلبفوا إحلوالفا ة   قبظلوةظهو   (82.68) (F) توف  إ  ة حفثالراتب الش،ر 
 فظضن ذلع. (7)جدظم الم قارمات البعدفةة ل (Scheffe)ت بف   رفقة 

٘.  
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 (7)ادول ال

دراة اسحساس بالرضا الوظيفي لمدرسي  لممةارنات البعدية عمى( Scheffe)ة شيفيه نتائج تطبيق طرية
 الراتب الشهريتبعا لمتاير  ككل الماة العربية

 الخبرة التدريسية
المتوسط 
 الحسابي

 800 -رلف 500
 رلف

800- 1000000 
  مفظ 

 1000000ركثر    
  مفظ 

 *0.51- 0.15-  3.05 رلف800 -رلف  500

 0.36-*   3.20  مفظ 1000000 -800

    3.56 1000000ركثر    

 .(α =0.05) *دالة إحلالفا  المد  ستظي الدللة

فلووووات الراتووووب الشوووو،ر  ر   لووووادر اليوووورظ  كامووووت بووووف   (7)في،وووور  وووو  الجوووودظم 
 1000000ركثووور  ووو  ) للوووالن ( مفوووظ 1000000 ركثووور  ووو ة رلوووف 800 -رلوووف 500)

-800)رت المتوووالد ر  همووواع فووورظ  بوووف  ك وووا ري،ووو(، 3.56)ب تظسووو  حسووواب   ( مفوووظ 

 . ( مفظ  1000000ركثر )( للالن  مفظ  1000000ركثر    ة 1000000

( بةةين α≤...0هةةل هنةةاك عة ةةة ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ):ثالثةةاً 
 اسحساس بالرضا الوظيفي لمدرسي الماة العربية وفاعمية الذات لديهم؟

 Pearson)  اسووووتخراج  عا ووووم الرتبووووا  بفرسووووظ  ظلإلجابووووة الوووو  هووووذا السوووواام توووو   

Correlation)  بووف  اإلحسوواس بالرضووا الووظيفي  ل درسوو  الماووة العربفووة ظفاالمفووة الووذات
 فظضن ذلع. (8)ة الجدظم لدف، 
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 (8الادول )

بين اسحساس  (Pearson Correlation) معامل االرتباط بطريةة بيرسون
 وفاعمية الذات لديهم بالرضا الوظيفي لمدرسي الماة العربية

 فاعمية الذات لديهم  الماال

 اسحساس بالرضا الوظيفي
 0.32  عا م الرتبا 
 0.00 الدللة اإلحلالفة

بووف  اإلحسوواس بالرضووا الووظيفي  ر  تف ووة  عا ووم الرتبوا   (8)في،ور  وو  الجوودظم        
ظجبووووة ظدالووووة ظهوووو  تف ووووة   (0.32)بماووووت ل درسوووو  الماووووة العربفووووة ظفاالمفووووة الووووذات لوووودف، 

  ا فودم الموى ظجوظد القتوة  ردفوة ذات دللوة  (α≤0.05) إحلالفًّا المد  ستظي الدللة
ة بف  اإلحساس بالرضا الظيفي  ل درس  الماة العربفوة ظفاالمفوة الوذات لودف، إحلالفة  ا

الضووواظ ات  ةالعقتوووات الجت االفوووة الموووى اليووورد ظالحالوووهوووذه المتفجوووة رثووور  الباحوووثفعوووزظ 
فقف وووظ  القتوووات حفووث بفموووت العدفووود  وو  الدراسوووات ر  اهفوووراد الووذف   الميسووفة لم ظيوووف.

ردات هوو  ركثوور إسوو،ا ا  ظفاالمفووة فوو   اجت االفووة جفوودة داخووم ال مي ووات التوو  فع مووظ  ب،ووا
 ظدراسوووووة (2010)الج وووووامكموووووة إلوووووف، ة ظاتيقوووووت هوووووذه المتفجوووووة  وووووع دراسوووووة اهال وووووام ال ظ 

توراب    ري،ورت ظجوظد التو (Blackburn & Robinson, 2008)بقكبظرمظرظبفمسوظ 
 .بف  فاالمفة الذات ظالرضا الظيفي   ظجب

 التوصيات:
الع وم المووى تحسووف  اهظضواع ال ادفووة ظال ،مفووة ظالجت االفوة لم وودرس حتووى فسووت فع  -1

 القفا  بدظرة بالشكم ال  مظب.
 ت وومح،  فرلووةالقوود دظرات تدرفبفووة لم درسووف  ال،وودف  م،ووا إكسوواب،  ال ،ووارات التوو   -2

 الع م ف   ،مة التدرفس .لعظبات     التخمق
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  المةترحات
حوووووظم  سوووووتظي الحتووووورا  الميسووووو  ظالقتتوووووه بضوووووا  الع وووووم ظاهدات  دراسوووووة   اثموووووة -1

 .التدرفس  لدي رساتذة الجا عات ف  العرا  
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