
161

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة
20

08
  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف 

�سلطنة عمان وعالقته ببع�ص املتغريات

د. كا�سف نايف زايد

ق�سم الرتبية الريا�سية

كلية الرتبية- جامعة ال�صلطان قابو�س

الرضا الوظيفي لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في سلطنةالعنوان:
عمان وعالقته ببعض المتغيرات

مجلة العلوم التربوية والنفسيةالمصدر:

جامعة البحرين - مركز النشر العلميالناشر:

زايد، كاشف نايفالمؤلف الرئيسي:

مج 9 , ع 4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2008التاريخ الميالدي:

ديسمبرالشهر:

182 - 161الصفحات:

:MD 3013رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

التعليم العام، الرضا الوظيفي ، معلمو التربية الرياضية، سلطنةمواضيع:
عمان ، الديموغرافيا، الخبرات التدريسية، الضغوط المهنية،

تطوير المناهج، االشراف التربوي، المشكالت التربوية ، االهداف
التربوية، النظم التعليمية، الرياضة المدرسية ، التربية الرياضية

http://search.mandumah.com/Record/3013رابط:

© 2018 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل

االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/3013


161

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة
20

08
  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف 

�سلطنة عمان وعالقته ببع�ص املتغريات

د. كا�سف نايف زايد

ق�سم الرتبية الريا�سية

كلية الرتبية- جامعة ال�صلطان قابو�س



20
08

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

162

د. كا�سف نايف زايد

ق�سم الرتبية الريا�سية

كلية الرتبية- جامعة ال�صلطان قابو�س

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية

* تاريخ ت�سلم البحث: 2007/2/1م                                                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2007/9/10م

امللخ�ص

هدفت الدرا�سة اإىل تعرف م�ستوى الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية 

العاملني باملدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان، كما وهدفت الدرا�سة 

احلالة  اخلربة،  �سنوات  الدرا�سي،  املوؤهل  )اجلن�س،  املتغريات  بع�س  اأثر  تعرف  اإىل  اأي�سا 

الباحث  قام  الدرا�سة  هذه  اأغرا�س  ولتحقيق  الوظيفي.  الر�سا  م�ستوى  على  االجتماعية( 

اأبعاد ومت تطبيقه على عينة ع�سوائية  اأربعة  يتاألف من  الوظيفي  للر�سا  بتطوير مقيا�س 

تاألفت من 131 معلما ومعلمة للرتبية البدنية باملدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 

�ساليب االح�سائية املنا�سبة. يف �سلطنة عمان، ولتحليل النتائج ا�ستخدمت االأ

الر�سا  من  جيدة  م�ستويات  لديهم  الدرا�سة  عينة  اأفراد  من   %36 اأن  النتائج  واأظهرت 

44% لديهم م�ستويات منخف�سة، و20% منهم لي�سوا  اأن  الوظيفي ب�سورة عامة، يف حني 

را�سني وظيفيا، واأظهرت النتائج اأي�سا اأن اأكرث عوامل الر�سا الوظيفي تاأثريا هو العامل 

املتعلق بالعائد املايل للوظيفة.  وك�سفت النتائج اأي�سا اأن اأفراد عينة الدرا�سة ذوي �سنوات 

كرث، كما  االأ �سنوات اخلربة  اأقرانهم ذوي  اأعلى من  قل يظهرون م�ستويات ر�سا  االأ اخلربة 

ك�سفت عن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني حملة البكالوريو�س وحملة الدبلوم، وذلك 

ل�سالح حملة البكالوريو�س، وبينت النتائج اأن اأفراد العينة من املتزوجني لديهم م�ستويات 

ر�سا وظيفي اأقل من اأقرانهم غري املتزوجني، يف حني مل تظهر النتائج عن وجود فروق 

ناث. ذات داللة بني الذكور واالإ

�لكلمات �ملفتاحية: الر�سا الوظيفي، الرتبية الريا�سية، معلمي الرتبية الريا�سية.

الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف �سلطنة

عمان وعالقته ببع�ص املتغريات
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

 Omani Physical Educators’ Job Satisfaction and its
Relationship with Selected Variables

Dr. Kashef N. Zayed
Dept of Physical Education
Sultan Qaboos University

Abstract

The current study aimed at investigating the relationship between selected 
variables (gender, qualification, marital status, and years of experience) 
and job satisfaction of Omani physical educators working at governmental 
schools. A job satisfaction scale consisted of four sub-scales was developed 
and administered on a random sample consisted of 131 male and female 
physical educators.

The results explored that 36% were highly satisfied with there jobs, 44% 
were moderately satisfied, and 20% are dissatisfied from there jobs. 

The study also revealed that the most factor affecting job satisfaction is the 
finance income, whereas more than 75% of the sample either dissatisfied or 
slightly satisfied regarded their salaries. 

The results also showed that the educators who had less than five years of 
service are more satisfied than their counterparts who had more than five years 
of service. Regarding qualification variable, the study illustrated that Bachelor 
degree holders were more job satisfied than the Two- Years Diploma holders. 

Lastly, the study revealed that married physical educators were less job 
satisfied than singles physical educators, whereas no significant differences in 
job satisfaction scale and its four sub-scales have been found between males 
and females.

Key words: job satisfaction, physical education, physical educators.
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مقدمة الدرا�سة

يعد الر�سا الوظيفي للمعلم من املرتكزات الهامة لنجاح العملية التعليمية، على اعتبار اأن 

اأداء املعلم لوظيفته يتاأثر ب�سورة كبرية مبقدار ما ت�سبع لديه هذه الوظيفة من حاجات مادية 

ونف�سية واجتماعية. فقد اأ�سار العديد من الدرا�سات اإىل اأن تلبية احتياجات املعلمني الوظيفية 

نتاجية،  ن�سانية ت�سهم يف زيادة الكفاءة الوظيفية لهم، وترفع من م�ستوى االإ وال�سخ�سية واالإ

ثر  وتوؤ العمل،  الغياب عن  مرات  من  مهنتهم، كما حتد  لتغيري  �سعيهم  احتماالت  من  وحتد 

اإيجابيا على العالقات االجتماعية )Wilson & Rosenfeld, 1990; Maghradi, 1999)

�سارة  اإيجابية  انفعاالت  )باأنه  الوظيفي  الر�سا   (Locke, 1976, p1300( لوك  ويعرف 

 Dawis &( اأما داوي�ض و لوفكوي�ست ،)ناجمة عن مردودات املهنة اأو اخلربات املرتبطة بها

�سباع الذي تقدمه بيئة  Lofquist, 1984) فينظران للر�سا الوظيفي على اأ�سا�ض اأنه مدى االإ
العمل حلاجات العاملني.

ولقد اأجريت العديد من الدرا�سات يف العديد من دول العامل ال�ستق�ساء م�ستوى الر�سا 

 Dinham & Scott, 2000;  Kostelios,( الوظيفي للمعلمني وا�ستك�ساف العوامل املرتبطة به

2001 ). فقد قام باركهاو�ض وهوملن )Parkhouse & Holmen, 1980) بدرا�سة هدفت 
اإىل تعرف م�ستوى الر�سا املهني ملعلمي الرتبية البدنية العاملني يف املناطق احل�رصية والريفية، 

�رصاف،  حيث در�ض الباحثان اأبعادا اأربعة للر�سا الوظيفي )الر�سا عن العمل، والزمالء، واالإ

الداخلية  للمهنة  بعاد  الذين لديهم عدم ر�سا عن االأ فراد  اأن االأ اإىل  والعائد املايل( وتو�سال 

)العمل، الزمالء، وامل�رصفني( لديهم ر�سا عن العائد املايل للمهنة. 

الر�سا  اإىل تعرف م�ستوى  التي هدفت  )Safar, 1988) فقد تو�سل يف درا�سته  اأما �سفر 

الر�سا  م�ستوى  بني  اإح�سائيا  دالة  هناك عالقة  اأن  اإىل  الكويت  دولة  للمعلمني يف  الوظيفي 

من  واالأ الوظيفي  الر�سا  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  هناك عالقة  واأن  املايل،  والعائد  الوظيفي 

واال�ستقرار الوظيفي.

والر�سا  الكلي  الر�سا  بني  العالقة  لتعرف  بدرا�سة   )1993( واملحبوب  ناجي  اآل  وقام 

د. كا�سف نايف زايد

ق�سم الرتبية الريا�سية

كلية الرتبية- جامعة ال�صلطان قابو�س
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

وقد  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ح�ساء  االإ مبنطقة  الثانوية  املرحلة  ومعلمات  ملعلمي  اجلزئي 

تو�سل اإىل وجود ارتباط دال اإح�سائيا بني الر�سا الكلي والر�سا اجلزئي املتمثل يف كل من 

الر�سا عن حمتوى العمل وعوامله، والر�سا عن بيئة العمل وعوامله، وتو�سل اأي�سا اإىل وجود 

تاأثري دال اإح�سائيا للعمر واجلن�ض، واجلن�سية، و�سنوات اخلربة، على الر�سا عن بيئة العمل، 

ثر فقط على الر�سا الكلي عن العمل.  يف حني اأن متغري اجلن�سية يوؤ

وتو�سلت بن من�سور )Benmansour, 1998) يف درا�ستها التي هدفت لتفح�ض ال�سغوط 

153 لفة من  موؤ لدى عينة  ال�سغوط  التعامل مع  وا�سرتاتيجيات  الوظيفي  والر�سا  الوظيفية 

معلما مغربيا يدر�سون يف املرحلة الثانوية اإىل اأن 45% من املعلمني غري را�سيني وظيفيا، واأكرث 

الر�سا  دال على  �سلبي  تاأثري  لها  يعانون من �سغوطات عالية  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ن�سف  من 

الوظيفي للمعلمني. 

حتيط  التي  ال�سغوط  م�سادر  تاأثري  مدى   (Tang & Yeung, 1999( ويوجن  تاجن  ودر�ض 

غري  املهام  املناهج،  واملديرين،  امل�رصفني  الطالب،   : كوجن  هوجن  يف  الثانوية  املرحلة  مبعلمي 

التدري�سية، التدري�ض وما يرتبط به، وعدم تقدير الدور الذي يقوم به املعلمون. وقد تكونت 

عينة الدرا�سة من 259 معلما، وتو�سل الباحثان اإىل اأن امل�سادر ال�ستة لل�سغوط لها تاأثريات 

عباء التدري�سية للمعلمني، يف  ذات داللة على الو�سول ملرحلة االحرتاق، ومن اأكرثها تاأثريا االأ

خرى لها اآثار قوية على الر�سا الوظيفي للمعلمني.  حني اأن الطالب وامل�سادر االأ

اأن  اإىل   (Dinham & Scott, 2000( و�سكوت  دنهام  بها  قام  التي  الدرا�سة  وخل�ست 

فراد الداخلي عن دورهم  عوامل الر�سا عن الوظيفة كانت تتعلق بنواح لها عالقة بر�سا االأ

خرين، يف حني اأن عوامل عدم الر�سا كانت تطال جوانب خارجية ذات �سلة  يف تعليم االآ

باملردود املادي واالجتماعي ملهنة التدري�ض.

الر�سا  م�ستوى  تعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   (Koastelios, 2001( كو�ستيليو�ض  واأجرى 

اخل�سائ�ض  وبع�ض  الوظيفي  الر�سا  بني  العالقة  وطبيعة  اليونانيني،  املعلمني  لعينة   الوظيفي 

ال�سخ�سية للمعلمني، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن اأفراد عينة الدرا�سة را�سون عن وظائفهم 

املايل وفر�ض  العائد  لي�سوا را�سني عن  اأنهم  بيد  الرتبوي،  �رصاف  االإ بحد ذاتها وعن عملية 

الرتقيات، وتو�سلت الدرا�سة اأي�سا باأن متغريي اجلن�ض وال�سن يتنباآن يف بع�ض مظاهر الر�سا 

الوظيفي للمعلمني. 

اأما هني وجاريت )Hean & Garrett, 2001) فقد خل�سا يف درا�ستهما اإىل اأن معلمي 

العلوم للمرحلة الثانوية يف ت�سيلي را�سني عن تفاعلهم مع طلبتهم وعالقتهم مبدار�سهم وعن 

اإ�سهامهم يف اإعداد جيل امل�ستقبل، يف حني اأن لديهم عدم ر�سا عن العائد املايل لوظائفهم، 

مناط ال�سخ�سية للطلبة وعن الت�سهيالت التدري�سية. عباء التدري�سية، وعن االأ وعن االأ

اأثر كل من العوامل الداخلية  اأما والكر )Walker, 2001) فقد قام باإجراء درا�سة لتعرف 
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امل�سيحية. وتاألفت عينة الدرا�سة من 369 معلما يعملون يف 34 مدر�سة، وخل�ست النتائج 

اإىل اأن معلمي املدار�ض املذكورة كانت لديهم معدالت متو�سطة من الر�سا الوظيفي، واأن اأكرث 

العوامل تاأثريا على الر�سا املهني هي العوامل املرتبطة بالدين، واأن اأقلها تاأثريا هي تلك العوامل 

اأي�سا اإىل اأن العوامل اخلارجية والعوامل الداخلية والعوامل  اخلارجية. كما خل�ست الدرا�سة 

الدينية ميكن اأن حتدد م�ستوى الر�سا الوظيفي اخلارجي والداخلي والديني. وك�سفت نتائج 

ناث. الدرا�سة اأي�سا عن وجود فروق ذات داللة يف م�ستويات الر�سا الوظيفي بني الذكور واالإ

لفة من 710 من معلمي  وقام مريتلر )Mertler, 2002) بدرا�سة الر�سا الوظيفي لعينة موؤ

عدادية والثانوية، وتو�سل اإىل جود فروق ذات داللة بني اأفراد عينة الدرا�سة وفقا  املرحلتني االإ

ملتغريي اجلن�ض )ذكور – اإناث( واملرحلة التعليمية )اإعدادية – ثانوية(.

واأجرى امل�سعان )2003( درا�سة على عينة من املعلمني العاملني بدولة الكويت وتو�سل اإىل 

ناث يف الر�سا الوظيفي، حيث اأظهر الذكور ر�سا وظيفيا  وجود فروق جوهرية بني الذكور واالإ

ناث، وكذلك وجود، فروق جوهرية بني املدر�سني الكويتيني وامل�رصيني يف م�ستوى  اأكرث من االإ

الر�سا الوظيفي، واملتغريات املت�سمنة فيه، فكان امل�رصيني اأكرث ر�سا وظيفيا من الكويتيني.

اأما �ساري )Sari, 2004) فقد اأجرى درا�سة حتليلية للعوامل امل�سئولة عن الر�سا الوظيفي 

ناث اأكرث ر�سا عن وظائفهن  واالحرتاق املهني لدى املعلمني يف تركيا، وقد تو�سل اإىل اأن االإ

لالكتئاب،  وميل  انفعايل  اإعياء  لديهم  طول  االأ اخلربة  ذوي  املعلمني  واأن  بالذكور،  مقارنة 

قل. وكذلك انخفا�ض يف م�ستوى الر�سا الوظيفي مقارنة بزمالئهم ذوي �سنوات اخلربة االأ

ثرة يف  واأجرى رومان )Roman, 2004) درا�سة لتعرف العوامل الداخلية واخلارجية املوؤ

الر�سا الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يف بورتوريكو، حيث حددت الدرا�سة العوامل اخلارجية 

جناز والتقدير ومهنة  �رصاف، اأما العوامل الداخلية فتمثل االإ بالعائد املايل وظروف العمل، واالإ

التعليم بحد ذاتها. وقد خل�ست النتائج اإىل اأن العوامل اخلارجية لها تاأثريات كبرية يف خف�ض 

م�ستويات الر�سا املهني، واأن العوامل الداخلية لها تاأثريات كبرية يف رفع م�ستويات الر�سا 

ناث يف م�ستويات الر�سا الوظيفي.  املهني. ومل تظهر الدرا�سة وجود فروق بني الذكور واالإ

واأخريا فقد قام العاجز ون�سوان )2004( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة العالقة بني عوامل الر�سا 

الوظيفي وتطوير فعالية اأداء املعلمني مبدار�ض وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، حيث تو�سال 

اإىل اأن اأكرث عوامل الر�سا الوظيفي اإ�سهاما يف تطوير فعالية اأداء املعلمني كانت: �سالمة النظام 

من  واالن�سباط املدر�سي، ومراعاة احتياجات املعلمني املهنية يف اجلدول املدر�سي، وتوفري االأ

�رصاف  االإ متنوعة وحديثة يف  اأ�ساليب  ا�ستخدام  ثم  للمعلمني،  والدميقراطية  مان واحلرية  واالأ

الرتبوي، كما اأظهرت النتائج اأي�سا وجود فروق ذات داللة اإح�سائيًة بني عوامل الر�سا الوظيفي 

التعليمية  اأداء املعلمني املدر�سي وفقا للجن�ض ل�سالح الذكور، ووفقا للمرحلة  وتطوير فعالية 

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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هل العلمي ل�سالح حملة ال�سهادات العليا. عدادية، ووفقا للموؤ ل�سالح املرحلة االإ

وا�ستنادا اإىل ما مت عر�سه من اأدب نف�سي وتربوي م�ستخل�ض من الدرا�سات التي اأجريت 

يف �ستى اأنحاء العامل، والتي تطرقت اإىل مو�سوع الر�سا الوظيفي للمعلمني بو�سفه الركيزة 

الر�سا  تناولت  التي  الدرا�سات  لقلة  ونظرا  للمعلم،  املهني  داء  االأ عليها  يتوقف  التي  الهامة 

الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يف الوطن العربي على وجه العموم، واإىل عدم التطرق امل�سبق 

جراء هذه الدرا�سة. ملثل هذا املو�سوع يف ال�سلطنة على وجه احل�رص، فقد برزت احلاجة الإ

هدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل تعرف م�ستوى الر�سا الوظيفي ملعلمي الرتبية الريا�سية يف �سلطنة 

و�سنوات  العلمي،  هل  واملوؤ والعمر،  كاجلن�ض،  املتغريات،  ببع�ض  عالقتها  وتعرف  عمان، 

املحيطة  الظروف  لطبيعة  اأف�سل  فهم  اإىل  الدرا�سة  نتائج هذه  دي  توؤ اأن  املتوقع  اخلربة. ومن 

الر�سا  م�ستوى  على  التاأثري  يف  مبا�رصة  غري  اأو  مبا�رصة  ب�سورة  ت�سهم  قد  وبالتايل  باملعلمني 

الرتبية  ملعلمي  الوظيفي  داء  باالأ االرتقاء  نحو  يقود  اأن  �ساأنه  الذي من  مر  االأ لديهم  الوظيفي 

الريا�سية يف ال�سلطنة ومهنة التعليم ب�سكل عام. 

اأ�سئلة الدرا�سة

�سئلة التالية:  جابة عن االأ ت�سعى الدرا�سة احلالية لالإ

ول: ما م�ستوى الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف �سلطنة عمان؟ االأ

الثاين: هل هناك فروق يف م�ستوى الر�سا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف 

هل العلمي واحلالة االجتماعية؟  �سلطنة عمان تعزى ملتغريات اجلن�ض، املوؤ

الثالث: هل يتاأثر م�ستوى الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف �سلطنة عمان 

بعدد �سنوات خربتهم يف التدري�ض؟

اأهمية الدرا�سة 

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من كونها تتطرق اإىل الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية 

التي  للم�سكالت والعقبات  اأعمق  فهم  ينتج عنه  قد  الذي  مر  االأ �سلطنة عمان  الريا�سية يف 

املجال القرتاح  فاإنها متهد  ثم  فعاليتهم، ومن  التي حتد من  �سباب  االأ تعرت�سهم، وت�سخي�ض 

ال�سبل الكفيلة بزيادة م�ستوى الر�سا املهني لدى املعلمني واملعلمات، وبالتايل االرتقاء مب�ستوى 

ا�ستقرارهم النف�سي واأدائهم املهني. ومما يزيد من اأهمية الدرا�سة احلالية قلة الدرا�سات التي 

تناولت الر�سا الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يف الوطن العربي على وجه العموم، واإىل عدم 

التطرق امل�سبق ملثل هذا املو�سوع يف ال�سلطنة على وجه احل�رص.
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م�سطلحات الدرا�سة168

�سباع النف�سي واملعنوي واملادي الذي حتققه املهنة، ويتحدد يف الدرا�سة  الر�سا الوظيفي: االإ

احلالية يف �سوء جمموع الدرجات التي ي�سجلها املعلم / املعلمة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي. 

�سباع النف�سي الذي حتققه مهنة التعليم ب�سفة عامة، ومهنة تعليم  الر�سا عن طبيعة املهنة: االإ

الرتبية الريا�سية ب�سفة خا�سة، ويتحدد يف الدرا�سة احلالية يف �سوء جمموع الدرجات التي 

ي�سجلها املعلم / املعلمة على فقرات هذا البعد. 

داري ال�سائد يف  �سراف الرتبوي: مدى التوافق مع املناخ االإ دارية والإ الر�سا عن النواحي الإ

�رصاف الرتبوي التي ينتهجها امل�رصفون. ويتحدد يف  البيئة التعليمية، ومدى الر�سا عن اأ�ساليب االإ

الدرا�سة احلالية يف �سوء جمموع الدرجات التي ي�سجلها املعلم / املعلمة على فقرات هذا البعد. 

الر�سا عن النواحي الجتماعية: تقييم طبيعة ما حتققه املهنة على �سعيد املكانة االجتماعية، 

وما تتيحه من فر�ض للتفاعل االجتماعي يف نطاق بيئة العمل. ويتحدد يف الدرا�سة احلالية يف 

�سوء جمموع الدرجات التي ي�سجلها املعلم / املعلمة على فقرات هذا البعد. 

الر�سا عن العائد املايل: تقييم مدى كفاية الراتب الذي يتقا�ساه املعلم / املعلمة يف مواجهة 

عباء واملتطلبات املادية احلياتية. ويتحدد يف الدرا�سة احلالية يف �سوء جمموع الدرجات التي  االأ

ي�سجلها املعلم / املعلمة على فقرات هذا البعد. 

حمددات الدرا�سة

- العينة امل�ستخدمة يف الدرا�سة تتاألف من معلمي الرتبية الريا�سية مبختلف مناطق ال�سلطنة 

خرى. وبالتايل فاإن نتائج الدرا�سة ال تعمم على معلمي املواد الدرا�سية االأ

- طبقت الدرا�سة خالل �سهري اأكتوبر ونوفمرب من العام الدرا�سي 2007/2006 وبالتايل 

فاإن نتائج الدرا�سة حمددة زمنيا بالفرتة التي اأجريت بها. 

- نتائج الدرا�سة احلالية مرهونة مبا توفر للمقيا�ض من دالالت �سدق وثبات.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

مت اتباع املنهج الو�سفي التحليلي بهدف تعرف م�ستوى الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات 

الرتبية الريا�سية يف �سلطنة عمان وعالقته ببع�ض املتغريات. كذلك فاإن الدرا�سة تهدف اإىل 

حتديد اأهم العقبات امليدانية التي تواجه القائمني على تدري�ض الرتبية الريا�سية يف ال�سلطنة من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�سهم. 

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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جمتمع الدرا�سة 

الرتبية  مادة  تدري�ض  العاملني يف  العمانيني  واملعلمات  املعلمني  من  الدرا�سة  تاألف جمتمع 

الريا�سية مبراحل التعليم املختلفة يف �سلطنة عمان والذين يبلغ اإجمايل عددهم )917( بواقع 

اأفراد جمتمع  فاإن )479( من  كادميي  هل االأ للموؤ )322( معلما و)595( معلمة، وبالن�سبة 

الدرا�سة يحملون درجة البكالوريو�ض، و)438( يحملون درجة الدبلوم. 

عينة الدرا�سة

تاألفت العينة من )131( معلما ومعلمة من املواطنني العاملني مبدار�ض التعليم العام ب�سلطنة 

ويو�سح  متثيل.  اأ�سدق  الدرا�سة  جمتمع  ليمثلوا  الع�سوائية  بالطريقة  االختيار  مت  وقد  عمان. 

اجلدول رقم )1( و�سفا للعينة.

اجلدول رقم )1(

 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا ملتغريات اجلن�ص واحلالة الجتماعية

واملوؤهل الدرا�سي و�سنوات اخلربة

�صنوات اخلربة املوؤهل الدرا�صياحلالة الجتماعيةاجلن�س

دبلومبكالوريو�سغري متزوجنيمتزوجوناإناثذكورالعدد
اأقل من 5 

�سنوات  

 10 – 6

�سنوات

اأكرث من 11  

�سنة

7456104267457454144الن�صبة املئوية 

130 ♠130131¨1301§املجموع

يالحظ اأن اأحد اأفراد العينة مل يجب عن ال�صوؤال املتعلق باجلن�س

الجتماعية باحلالة  املتعلق  ال�صوؤال  عن  يجب  مل  العينة  اأفراد  اأحد  اأن  ¨ يالحظ 
♠ يالحظ اأن اأحد اأفراد العينة مل يجب عن ال�صوؤال املتعلق بعدد �صنوات اخلربة 

اأداة الدرا�سة 

الباحث بت�سميم مقيا�ض للر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات  اأهداف الدرا�سة قام  لتحقيق 

دوات  االأ على  واالطالع  املهني،  بالر�سا  املتعلقة  دبيات  االأ مراجعة  بعد  الريا�سية  الرتبية 

امل�ستخدمة يف القيا�ض. واأرفق معه اأ�سئلة لتحديد بع�ض املتغريات كاجلن�ض واحلالة االجتماعية 

هل الدرا�سي. وقد تاألف املقيا�ض ب�سورته النهائية من 25 فقرة موزعة  و�سنوات اخلربة واملوؤ

على اأربعة اأبعاد كما يلي:

اأوال: الر�سا عن طبيعة املهنة: وتقي�سه العبارات )1، 2، 6، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 

)25 ،23 ،20

�رصاف الرتبوي: وتقي�سه العبارات )3، 7، 12، 19، 22( دارية واالإ ثانيا: الر�سا عن النواحي االإ

ثالثا: الر�سا عن العائد املايل للمهنة: وتقي�سه العبارات )4، 8، 13، 17( 

رابعا: الر�سا عن النواحي االجتماعية: وتقي�سه العبارات )5، 14، 21، 24( 
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هذا ويتوجب على املعلم اأن يجيب على كل عبارة من خالل حتديد مدى موافقته عليها ومدى 170

اأهميتها بالن�سبة له وفق مقيا�ض رباعي متدرج )موافق ب�سدة – موافق - غري موافق - غري موافق 

ب�سدة(، ترتجم اإىل )4 -3– 2– 1 ( نقطة على التوايل. وكلما زاد م�ستوى املتو�سط احل�سابي 

للفقرة اأو البعد اأو املقيا�ض ككل عن )2.5( فما فوق فاإنه يعرب عن ارتفاع م�ستوى الر�سا، وكلما 

انخف�ض عن )2.5( فاإنه ي�سري اإىل عدم الر�سا �سواء بالن�سبة للفقرة اأو البعد اأو املقيا�ض.

داة �سدق الأ

داة مت عر�ض املقيا�ض واأبعاده على 17 ع�سوا من اأع�ساء هيئة التدري�ض  للتحقق من �سدق االأ

بق�سم الرتبية الريا�سية، وق�سم علم النف�ض، وق�سم املناهج وطرق التدري�ض بجامعة ال�سلطان 

حظيت  التي  املنا�سبة  التعديالت  اإجراء  بعد  للمقيا�ض  النهائية  ال�سورة  اإعداد  مت  ثم  قابو�ض. 

مبوافقة تفوق 90% من املحكمني.

دارة  ثبات الإ

للتحقق من ثبات املقيا�ض مت تطبيقه على عينة ع�سوائية تاألفت من 18 معلما ومعلمة )9

معلمني، 9 معلمات( يعملون يف مدار�ض مبناطق ال�سيب واخلو�ض واملعبيلة، وذلك بتاريخ 

2006/9/26 واأعيد التطبيق مرة اأخرى على نف�ض العينة، وذلك يومي 2006/10/17. 

املقيا�ض  اأن  اإىل  ي�سري  0.87 مما  بلغ  التطبيقني حيث  االرتباط بني  احت�ساب معامل  ولقد مت 

جله. بعد تطبيق املقيا�ض  يتمتع بدرجة ثبات جتعل منه اأداة منا�سبة لتحقيق الغر�ض الذي بني الأ

األفا  الكلي بطريقة  للمقيا�ض  الداخلي  الدرا�سة مت احت�ساب معامل االت�ساق  اأفراد عينة  على 

- كرونباخ حيث بلغت الن�سبة 0.85 وهي ن�سبة ت�سري اإىل درجة ات�ساق مالئمة. 

ح�سائية املعاجلة الإ

ح�ساء  االإ التالية:  ح�سائية  االإ والعمليات  �ساليب  االأ ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 

الو�سفي، معامل األفا- كرونباخ Alpha Chronbach ، اختبار )ت(  T test، حتليل التباين 

معامل  البعدية،  للمقارنات   Scheffe �سافييه  اختبار   ،One-way ANOVA حادي  االأ

االت�ساق الداخلي.

عر�ص النتائج

ول جابة عن �سوؤال الدرا�سة الأ اأول: الإ

يف  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات  ملعلمي  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  “ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�ض 

�سلطنة عمان”؟

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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ال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات  جابة عن هذا ال�سوؤ لالإ

ربعة. ويو�سح اجلدول رقم )2(  اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي واأبعاده االأ

النتائج التي مت التو�سل اإليها:

اجلدول رقم )2(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

ربعة على مقيا�ص الر�سا الوظيفي للمعلمني واأبعاده الأ

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي 

2.99790.451الر�صا عن طبيعة املهنة

�صراف الرتبوي دارية والإ 2.64730.598الر�صا عن النواحي الإ

2.45420.556الر�صا عن العائد املايل للمهنة

3.01840.415الر�صا عن النواحي الجتماعية

2.84530.380املقيا�س العام )الر�صا الوظيفي(

يظهر اجلدول رقم )2( اأن اأفراد عينة الدرا�سة را�سون اإىل حد ما عن وظائفهم ب�سفة عامة. 

ربعة للمقيا�ض فاإن اأفراد عينة الدرا�سة را�سون عن النواحي االجتماعية  بعاد االأ وفيما يتعلق باالأ

�رصاف الرتبوي. ويظهر اجلدول  دارية واالإ وعن طبيعة املهنة اأكرث من ر�ساهم عن النواحي االإ

اأي�سا اأن اأفراد عينة الدرا�سة لي�سوا را�سني عن العائد املايل للوظيفة. 

عينة  اأفراد  درجات  متو�سطات  لتوزيع  املئوية  الن�سب  احت�ساب  مت  التو�سيح،  من  وملزيد 

الدرا�سة )اأقل من 2.5 ، 2.51- 2.99، 3- 4( كما يظهر اجلدول رقم )3(

اجلدول رقم )3(

الن�سبة املئوية لتكرارات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا

ربعة   الوظيفي واأبعاده الأ

الر�صا الوظيفي

)املقيا�س العام(

الر�صا عن طبيعة 

املهنة

ول( )البعد الأ

الر�صا عن النواحي 

�صراف  دارية والإ الإ

الرتبوي

)البعد الثاين( 

الر�صا عن العائد املايل 

للمهنة

)البعد الثالث(

الر�صا عن النواحي 

الجتماعية

)البعد اخلام�س(

%العدد %العدد %العدد %العدد %العدد 

34.47960.32015.3 2620231845عدم ر�صا

5844332538292015.32317.6ر�صا قليل

574836.63224.48867.2 3675 47ر�سا جيد

يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن 20% من اأفراد عينة الدرا�سة لي�سوا را�سني عن وظائفهم 

ب�سورة عامة، يف حني اأن حوايل 60% من جممل اأفراد العينة لي�سوا را�سني عن العائد املايل 

�رصاف الرتبوي. ويظهر اجلدول )3(  القيادة واالإ لي�سوا را�سني عن   %34 للوظيفة، وقرابة 
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اأي�سا اأن 36% لديهم ر�سا وظيفي جيد ب�سورة عامة، يف حني اأن اأكرث 67% من اأفراد العينة 172

لديهم ر�سا جيد عن النواحي االجتماعية املرتبطة باملهنة، و57% لديهم ر�سا جيد عن طبيعة 

�رصاف الرتبوي.  دارية واالإ املهنة، و36.6% لديهم ر�سا جيد عن النواحي االإ

كما مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات مقيا�ض 

الر�سا الوظيفي، كما ي�سري اإليه اجلدول رقم )4(

اجلدول رقم )4( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات 

مقيا�ص الر�سا الوظيفي مرتبة تنازليا

الرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعبارةرقم العبارة

3.67180.54691اأ�صعر بال�صعادة للعالقة القائمة بيني وبني طالبي18

3.66150.53632تربطني عالقات اجتماعية جيدة بزمالئي يف العمل21

خرى6 3.60770.78253وظيفتي ل تقل اأهمية عن باقي الوظائف لأ

3.58140.56874ل اأحبذ تطوير عالقتي بزمالء العمل5

3.42310.66905اأحب مهنتي واأقدرها15

3.28460.71786اأ�صعر بال�صعادة للفائدة التي يقدمها عملي للمجتمع23

3.22310.78027اأ�صعر بالفخر بعملي مدر�صًا للرتبية الريا�صية10

3.17050.85818ل اأرى اأن وظيفتي مهمة بالن�صبة للمجتمع16

3.05380.92609اأ�صعر بالندم لختياري هذه املهنة25

براز قدراتي ومهاراتي1 2.9920.87610تتيح يل وظيفتي الفر�صة لإ

مان يف جمال وظيفتي12 2.88460.850311اأ�صعر بالطماأنينة والأ

2.86610.839112ل يتنا�صب الراتب الذي اأتقا�صاه  مع موؤهلي وخربتي4

2.81540.775413ل اأحب املهام والواجبات التي تتطلبها وظيفتي20

2.78130.886814اأ�صعر بالر�صا عن احلرية املمنوحة يل يف اإجناز اأعمايل3

2.70310.816715يتفهم املديرون وامل�صرفون الظروف الجتماعية للمدر�صني14

2.60770.927616ل يتعامل روؤ�صائي يف العمل بعدل واإن�صاف مع اجلميع7

2.57810.847517الراتب الذي اأتقا�صاه يكفي لتغطية تكاليف احلياة8

2.51560.939018ل يقدر روؤ�صائي يف العمل اجلهود التي اأقوم بها19

2.44090.896719اأ�صعر باأن الوزارة تتعامل معي بعدل واإن�صاف22

ن اأحقق اأهدايف11 2.35380.858420ل تتيح يل وظيفتي الفر�صة لأ

2.31540.816821ل توفر يل وظيفتي الفر�صة للنمو والتطور املهني2

2.28241.069022اأرى اأن �صيا�صة احلوافز واملكافاأت مالئمة13

2.13180.774423بيئة العمل ل تلبي حاجاتي النف�صية والجتماعية24

2.09450.849224ل اأ�صعر بالر�صا عن مقدار الزيادات ال�صنوية17

2.06920.989825اإذا اأتيحت يل الفر�صة ف�صاأنتقل اإىل مهنة اأخرى9

يف  الر�سا  من  م�ستوى  اأف�سل  �سجلوا  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأن   )4( رقم  اجلدول  يظهر 

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ا�ستجابتهم على الفقرات ) 18، 21، 6، 5، 15، 23، 10، 16، 25( يف حني �سجلوا 

اأدنى م�ستوى من الر�سا يف ا�ستجاباتهم على الفقرات )9، 17، 24، 13، 2، 11، 22(. 

جابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاين ثانيا: الإ

معلمي  لدى  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال  ال�سوؤ هذا  ن�ض 

هل العلمي واحلالة  ومعلمات الرتبية الريا�سية يف �سلطنة عمان تعزى ملتغريات اجلن�ض، واملوؤ

االجتماعية؟”

ال مت ا�ستخدام اختبار »ت« للمتغريات امل�ستقلة ملعرفة اأثر اجلن�ض،  جابة عن هذا ال�سوؤ لالإ

كما  العام(،  )املقيا�ض  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  على  االجتماعية  واحلالة  الدرا�سي،  هل  املوؤ

يظهر اجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم )5(

 اختبار »ت« لتحديد مدى دللة كل من متغري اجلن�ص، واملوؤهل الدرا�سي، واحلالة 

الجتماعية على درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا الوظيفي )العام(

املجموعةاملتغري

حجم

العينة

الو�صط

احل�صابي

النحراف

املعياري

قيمة 

»ت«

الدللة 

الإح�صائية

الر�صا الوظيفي 

)املقيا�س العام(

اجلن�س

0.231 742.81290.36161.203ذكور

562.89400.4046اإناث

املوؤهل الدرا�صي

0.007 742.92370.34242.750بكالوريو�س

572.74360.4066دبلوم

احلالة الجتماعية

0.070 1042.81750.38691.826متزوجون

262.96890.3384غري متزوجني 

اأفراد  درجات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )5( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

هل الدرا�سي، وذلك ل�سالح حملة  عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي تبعا ملتغري املوؤ

اأي�سا اإىل وجود فروق ذات داللة هام�سية بني درجات  البكالوريو�ض. وي�سري اجلدول )5( 

اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي وفقا ملتغري احلالة االجتماعية، وذلك ل�سالح 

اأفراد عينة  اأنه ال توجد فروق بني درجات  اأفراد عينة الدرا�سة من غري املتزوجني، يف حني 

الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي وفقا ملتغري اجلن�ض. 

هل الدرا�سي، واحلالة االجتماعية على الر�سا املهني عن  وملعرفة اأثر متغريات اجلن�ض، واملوؤ

ول( مت ا�ستخدام اختبار “ت” للمتغريات امل�ستقلة. ويظهر اجلدول رقم  طبيعة املهنة )البعد االأ

)6( النتائج التي مت التو�سل اإليها:
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اجلدول رقم )6(174

اختبار )ت( لتحديد مدى دللة كل من متغري اجلن�ص، واملوؤهل الدرا�سي، واحلالة 

الجتماعية على درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا

ول( عن طبيعة املهنة )البعد الأ

املجموعةاملتغري
حجم

العينة

الو�صط

احل�صابي

النحراف

املعياري

قيمة 

»ت«

الدللة 

الإح�صائية

الر�صا عن طبيعة املهنة  

ول( )البعد الأ

اجلن�س

742.95370.41191.4890.139ذكور

563.07100.4846اإناث

املوؤهل 

الدرا�سي

743.11400.39353.5020.001بكالوريو�س

572.84700.4788دبلوم

احلالة 

الجتماعية

0.066 1042.96260.44891.856متزوجون

263.14510.4457غري متزوجني 

يت�سح من اجلدول رقم )6( اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني درجات اأفراد عينة 

هل الدرا�سي، وذلك ل�سالح حملة  الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن طبيعة املهنة تبعا ملتغري املوؤ

البكالوريو�ض. وي�سري اجلدول رقم )6( اأي�سا اإىل وجود فروق ذات داللة هام�سية بني درجات 

اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن طبيعة املهنة وفقا ملتغري احلالة االجتماعية وذلك 

ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة من غري املتزوجني، يف حني اأنه ال توجد فروق بني درجات اأفراد 

عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي وفقا ملتغري اجلن�ض. 

عن  الر�سا  على  االجتماعية  واحلالة  الدرا�سي،  هل  واملوؤ اجلن�ض،  متغريات  اأثر  وملعرفة 

للمتغريات  “ت”  اختبار  ا�ستخدام  مت  الثاين(  )البعد  الرتبوي  �رصاف  واالإ دارية  االإ النواحي 

امل�ستقلة. ويظهر اجلدول رقم )7( النتائج التي مت التو�سل اإليها:

اجلدول رقم )7(

اختبار “ت” لتحديد مدى دللة كل من متغري اجلن�ص، املوؤهل الدرا�سي، واحلالة 

الجتماعية على درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا عن النواحي 

�سراف الرتبوي)البعد الثاين( دارية والإ الإ

املجموعةاملتغري
حجم

العينة

الو�صط

احل�صابي

النحراف

املعياري

قيمة 

»ت«

الدللة 

الإح�صائية

الر�صا عن النواحي 

�صراف  دارية والإ الإ

الرتبوي)البعد الثاين(

اجلن�س

0.591 0.538 742.62300.5614ذكور

562.68040.6520اإناث

املوؤهل 

الدرا�سي

0.025  742.75000.56062.275بكالوريو�س

572.51400.6234دبلوم

احلالة 

الجتماعية

0.467 1042.63320.62280.729متزوجون

262.72880.4871غري متزوجني 

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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اأفراد  درجات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )7( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

هل  �رصاف الرتبوي تبعا ملتغري املوؤ دارية واالإ عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن النواحي االإ

الدرا�سي وذلك ل�سالح حملة البكالوريو�ض.، يف حني اأنه ال توجد فروق بني درجات اأفراد 

�رصاف الرتبوي وفقا ملتغري احلالة  دارية واالإ عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن النواحي االإ

االجتماعية اأو متغري اجلن�ض. 

هل الدرا�سي، واحلالة االجتماعية على الر�سا عن العائد  وملعرفة اأثر متغريات اجلن�ض، واملوؤ

امل�ستقلة. ويظهر اجلدول  “ت” للمتغريات  ا�ستخدام اختبار  الثالث( مت  للمهنة )البعد  املايل 

رقم )8( النتائج التي مت التو�سل اإليها:

اجلدول رقم )8(

اختبار “ت” لتحديد مدى دللة كل من متغري اجلن�ص، واملوؤهل الدرا�سي، واحلالة 

الجتماعية على درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا عن

العائد املايل للمهنة )البعد الثالث(

املجموعةاملتغري
حجم

العينة

الو�صط

احل�صابي

النحراف

املعياري

قيمة

»ت«

الدللة

الإح�صائية

الر�صا عن العائد 

املايل للمهنة 

)البعد الثالث(

اجلن�س

742.40650.60301.0230.308ذكور

562.50740.4888اإناث

املوؤهل 

الدرا�سي

742.41780.53910.8520.396بكالوريو�س

572.50150.5805دبلوم

احلالة 

الجتماعية

1042.43270.58180.9410.348متزوجون

262.54810.4529غري متزوجني

يت�سح من اجلدول رقم )8( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني درجات اأفراد عينة 

هل الدرا�سي،  الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن العائد املايل للمهنة تبعا ملتغريات اجلن�ض، واملوؤ

واحلالة االجتماعية. 

عن  الر�سا  على  االجتماعية  واحلالة  الدرا�سي،  هل  واملوؤ اجلن�ض،  متغريات  اأثر  وملعرفة 

امل�ستقلة.  للمتغريات  “ت”  اختبار  ا�ستخدام  مت  الرابع(  )البعد  للمهنة  االجتماعية  النواحي 

ويظهر اجلدول رقم )9( النتائج التي مت التو�سل اإليها:
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اجلدول رقم )9(176

اختبار “ت” لتحديد مدى دللة كل من متغري اجلن�ص، واملوؤهل الدرا�سي، واحلالة 

الجتماعية على درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا

عن النواحي الجتماعية للمهنة )البعد الثالث(

املجموعةاملتغري
حجم

العينة

الو�صط

احل�صابي

النحراف

املعياري

قيمة 

»ت«

الدللة 

الإح�صائية

الر�صا عن النواحي 

الجتماعية للمهنة 

)البعد الرابع(

اجلن�س
743.02700.3867ذكور

 0.208 0.792
563.00740.4573اإناث

املوؤهل 

الدرا�سي

743.06080.4081بكالوريو�س
 1.334 0.185

572.96350.4220دبلوم

احلالة 

الجتماعية

1042.98960.4220متزوجون
  1.824 0.071

263.15380.3611غري متزوجني 

يت�سح من اجلدول رقم )9( اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية هام�سية بني درجات اأفراد 

عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن النواحي االجتماعية للمهنة تبعا ملتغري احلالة االجتماعية، 

وذلك ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة من غري املتزوجني. ويظهر اجلدول )9( اأي�سا اأنه ال توجد 

اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض النواحي االجتماعية للمهنة  فروق ذات داللة بني درجات 

هل الدرا�سي.   وفقا ملتغريي اجلن�ض واملوؤ

ولتحديد طبيعة التفاعل بني املتغريات مت اللجوء اإىل حتليل التباين املتعدد لتحديد مدى تاأثر 

هل العلمي، وقد تبني اأن داللة التفاعل كانت فقط  الر�سا الوظيفي مبتغريات اجلن�ض وال�سن واملوؤ

فراد عينة الدرا�سة غري املتزوجني كما يظهر ال�سكل رقم )1(:  هل بالن�سبة الأ بني اجلن�ض واملوؤ

  ال�سكل رقم )1(

كادميي مع جن�ص اأفراد عينة الدرا�سة من غري املتزوجني تفاعل املوؤهل الأ

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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ناث الالتي يحملن درجة البكالوريو�ض اأكرث  ي�سري ال�سكل )1( اأن اأفراد عينة الدرا�سة االإ

ر�سا من الالتي يحملن درجة الدبلوم، يف حني اأن اأفراد عينة الدرا�سة الذكور الذين يحملون 

درجة الدبلوم اأكرث ر�سا من اأقرانهم الذين يحملون درجة البكالوريو�ض. 

جابة عن �سوؤال الدرا�سة الثالث ثالثا: الإ

الريا�سية يف  الرتبية  ملعلمي ومعلمات  الوظيفي  الر�سا  يتاأثر  “هل  ال على  ال�سوؤ ن�ض هذا 

�سلطنة عمان بعدد �سنوات اخلربة؟ ”

حادي لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة  ال مت ا�ستخدام حتليل التباين االأ جابة عن هذا ال�سوؤ لالإ

ربعة تبعا ل�سنوات اخلربة. ويو�سح اجلدول رقم )10(  على مقيا�ض الر�سا الوظيفي واأبعاده االأ

النتائج التي مت التو�سل اإليها: 

اجلدول رقم )10(

حادي لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الر�سا  حتليل التباين الأ

ربعة تبعا ملتغري �سنوات اخلربة الوظيفي واأبعاده الأ

م�صدر التباين 
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�صط 

املربعات 
قيمة ف

الدللة 

الإح�صائية 

متو�صطات درجات مقيا�س 

الر�صا الوظيفي )املقيا�س 

العام(

1.24920.6254.5560.012بني املجموعات

داخل 

املجموعات

17.414
1270.137

متو�صطات درجات الر�صا عن 

ول( طبيعة املهنة )البعد الأ

1.33020.6653.4400.035بني املجموعات

داخل 

املجموعات
24.547

127
0.193

متو�صطات درجات الر�صا عن 

�صراف  دارية والإ النواحي الإ

الرتبوي)البعد الثاين( 

3.60621.8035.3640.006بني املجموعات

داخل 

املجموعات
42.6891270.336

متو�صطات درجات الر�صا عن 

العائد املايل للمهنة )البعد 

الثالث( 

1.34220.6712.1920.116بني املجموعات

داخل 

املجموعات
38.8781270.306

متو�صطات درجات الر�صا عن 

النواحي الجتماعية للمهنة 

)البعد الرابع(

0.91620.4582.7120.070بني املجموعات

داخل 

املجموعات
21.4461270.169

اأفراد  درجات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )10( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

ول والثاين، يف حني  عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي )املقيا�ض العام( والبعدين االأ

اأنه توجد داللة هام�سية بالن�سبة للبعد الرابع، وال توجد داللة بني درجات اأفراد عينة الدرا�سة 

وفقا ملتغري �سنوات اخلربة على مقيا�ض الر�سا عن العائد املايل للوظيفة )البعد الثالث(. 

ولتفح�ض طبيعة هذه العالقة مت اللجوء اإىل مقارنات بعدية Post Hoc Test بطريقة �سافييه 
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Scheffe  وتبني اأن الفروق يف درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي )العام( 178
قل من خم�ض �سنوات )م = 2.2923(، وكذلك من  كانت ل�سالح ذوي �سنوات اخلربة االأ

كرث من اإحدى ع�رصة �سنة )م  6-10�سنوات )م= 2.9140( من جهة  و�سنوات اخلربة االأ

اأما بالن�سبة للفروق بني  وليتني.  =2.7118( من جهة ثانية وذلك ل�سالح املجموعتني االأ

ول( فقد تبني اأنها  درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ض الر�سا عن طبيعة املهنة )البعد االأ

كرث من  قل من خم�ض �سنوات )م = 3.1207( و�سنوات اخلربة االأ بني ذوي �سنوات اخلربة االأ

قل خربة. وبالن�سبة  اإحدى ع�رصة �سنة )م = 2.8675( وذلك ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة االأ

الرتبوي  �رصاف  واالإ دارية  االإ النواحي  الر�سا عن  مقيا�ض  الدرا�سة على  عينة  اأفراد  لدرجات 

قل من خم�ض �سنوات  الفروق كانت ل�سالح ذوي �سنوات اخلربة االأ اأن  الثاين( تبني  )البعد 

)م = 2.7478(، وكذلك من 6-10�سنوات )م= 2.7927( من جهة  و�سنوات اخلربة 

املجموعتني  ل�سالح  ثانية، وذلك  من جهة   )2.4193  = )م  �سنة  اإحدى ع�رصة  من  كرث  االأ

قل خربة.  االأ

مناق�سة النتائج

�سلطنة  يف  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات  معلمي  ر�سا  م�ستوى  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

عمان عن وظائفهم، ولتحقيق هذه الغاية مت بناء مقيا�ض للر�سا الوظيفي، وطبق مع جمموعة 

لفة من 131 معلما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية. �سئلة على عينة موؤ من االأ

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 44% من اأفراد العينة لديهم م�ستويات منخف�سة من الر�سا 

36% منهم  اأن  لي�سوا را�سني عن وظائفهم، يف حني  العينة  اأفراد  20% من  الوظيفي، واأن 

لديهم م�ستويات جيدة من الر�سا. وعلى الرغم من اتفاق نتائج هذه الدرا�سة اإىل حد ما مع 

بع�ض الدرا�سات ومنها درا�سة بن من�سور )Benmansour, 1988) التي خل�ست يف درا�ستها 

اإىل اأن 45% من املغاربة غري را�سني عن وظائفهم، فاإنها تتطلب مزيدا من اال�ستق�ساء لتحديد 

اأهم العوامل التي تقود اإىل تدين م�ستويات الر�سا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات.

واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث عوامل عدم الر�سا تاأثريا يف النتائج التي مت التو�سل اإليها 

عينة  اأفراد  من   %75 على  يزيد  ما  اأن  تبني  للوظيفة، حيث  املايل  بالعائد  املتعلق  العامل  هو 

هذه  تبدو  وقد  عنه.  متدنية  بدرجة  را�سون  اأنهم  اأو  املايل  العائد  عن  را�سني  غري  الدرا�سة 

خذ بعني االعتبار املعدالت املتزايدة الرتفاع م�ستوى  النتيجة طبيعية اإىل درجة ما اإذا ما مت االأ

نتائج  الدرا�سة مع  نتائج هذه  اتفاق  كد ذلك  يوؤ واإقليميا وحمليا، ومما  املعي�سة عامليا  تكاليف 

درا�سات كثرية اأجريت يف العديد من دول العامل ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص تلك التي 

 Benmansour, 1988; Koastelios, 2001; Hean( اأجريت يف املغرب واليونان وت�سيلي

.(& Garrett, 2001

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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وخل�ست نتائج هذه الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن اأفراد عينة الدرا�سة يظهرون م�ستويات منخف�سة 

والبحث  الدرا�سة  ي�ستدعي  اأمر  وهو  الرتبوي،  �رصاف  واالإ دارية  االإ النواحي  عن  الر�سا  من 

داء املهني للمعلم،  حيث اإن حتقيق اأهم هدف للم�رصف الرتبوي، وهو االرتقاء مب�ستوى االأ

دارية  االإ النواحي  اأن  اعتبار  على  امل�رصف،  لدور  املعلم  تقبل  مبدى  كبرية  درجة  اإىل  مرتبط 

 Parkhouse &( رصاف الرتبوي لها اأثر كبري على م�ستوى الر�سا الوظيفي العام للمعلم� واالإ

.(Holmen, 1980; Tang & Yeung, 1999; Koastelios, 2001
ثران ب�سورة عامة  وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن متغريي اجلن�ض واحلالة االجتماعية ال يوؤ

درجة  اإىل  يت�سابهون  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  الوظيفي،  الر�سا  م�ستوى  على 

كبرية يف نظرتهم اإىل املهنة، ويف الوقت الذي تتفق فيه هذه النتيجة مع ما تو�سل اإليه رومان 

بورتوريكو،  يف  البدنية  الرتبية  ملعلمي  الوظيفي  الر�سا  در�ض  الذي   ،(Roman, 2004(
 ،)2003 )امل�سعان،  الكويت  يف  اأجريت  التي  امل�سعان  درا�سة  نتائج  مع  تتعار�ض  فاإنها 

 Mertler, 2002; Walker, 2001;( العامل  دول  بع�ض  يف  اأجريت  اأخرى  درا�سات  ومع 

)، ورمبا تعزى هذه   Coastelios, 2001; Sari, 2004; Herrera & YeanSub, 2003
النتائج اإىل اختالف البيئات التي اأجريت فيها تلك الدرا�سات، اأو اختالف العينات، اأو رمبا 

اختالف اأدوات القيا�ض امل�ستخدمة.

وك�سفت النتائج اأنه يف الوقت الذي تبني فيه اأن عددا كبريا من اأفراد عينة الدرا�سة لي�سوا 

على توافق مع وظائفهم اأو اأنهم اأقل مت�سكا بها، فاإنهم عربوا عن تقدير وظيفتهم وقناعتهم 

�رص اإىل اأن عدم التكيف مع  باأهميتها. وتعد هذه النتيجة التي تدل على تناق�ض معريف مبثابة موؤ

املهنة ومتطلباتها ال يرتبط بطبيعة املهنة بحد ذاتها بقدر ما يرتبط بتاأثريات خارجية ذات �سلة 

جراء مزيد من الدرا�سات لتحديد اأهم املعوقات التي تعرت�ض  بها، وبالتايل فاإن احلاجة ملحة الإ

�سبيل املهنة واأخرى لفهم طبيعة اجتاهات معلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية نحو مهنتهم.

الر�سا  على  داللة  ذو  تاأثري  له  الدرا�سي  هل  املوؤ متغري  اأن  اأي�سا  احلالية  الدرا�سة  وتو�سلت 

دارية  ول( والر�سا عن النواحي االإ الوظيفي )املقيا�ض العام( والر�سا عن طبيعة املهنة )البعد االأ

�رصاف الرتبوي )البعد الثاين( حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن حملة البكالوريو�ض اأكرث ر�سا  واالإ

الرتبوي  �رصاف  واالإ دارية  االإ النواحي  وعن  ول(،  االأ )البعد  املهنة  طبيعة  وعن  الوظيفة  عن 

)البعد الثاين( من اأقرانهم حملة الدبلوم. وميكن تف�سري تدين م�ستويات الر�سا املهني حلملة 

الدبلوم باأنه عائد لعوامل لها عالقة بعدم قناعتهم مب�ستوى حت�سيلهم العلمي، وهو اأمر يحتاج 

اإىل مزيد من الدرا�سة.

الر�سا  م�ستوى  حتديد  يف  مهم  عامل  اخلربة  �سنوات  اأن  اإىل  احلالية  الدرا�سة  وخل�ست 

�رصاف  دارية واالإ الوظيفي ب�سورة عامة، وم�ستوى الر�سا عن طبيعة املهنة، وعن النواحي االإ

اخلربة  �سنوات  بني  عك�سية  عالقة  هناك  اأن  اأظهرت  حيث  اخل�سو�ض،  وجه  على  الرتبوي 
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قل يظهرون م�ستويات ر�سا 180 والر�سا الوظيفي، فاأفراد عينة الدرا�سة ذوي �سنوات اخلربة االأ

فراد ذوي  باأن االأ النتيجة  كرث. وميكن تف�سري هذه  اأقرانهم ذوي �سنوات اخلربة االأ اأعلى من 

يف  حما�سهم  بفعل  �سلبية  ب�سورة  للعمل  دافعيتهم  م�ستويات  تتاأثر  مل  قل  االأ اخلربة  �سنوات 

وىل، يف حني يبدو اأن �سغوطات املهنة ونق�ض احلوافز املادية واملعنوية  �سنوات خدمتهم االأ

ما  النتيجة مع  �سنوات اخلربة. وتتفق هذه  تزايد  الوظيفي مع  الر�سا  �سلبيا على  بالتاأثري  تبداأ 

اإعياء  طول لديهم  اإليه �ساري )Sari, 2004) من اأن املعلمني ذوي �سنوات اخلربة االأ تو�سل 

انفعايل، وميل لالكتئاب، ونق�ض يف الر�سا الوظيفي مقارنة بزمالئهم ذوي �سنوات اخلربة 

 Herrera &( قل، ولكن نتائج هذه الدرا�سة مل تتفق مع ما تو�سل اإليه هاريرا ويني �ساب االأ

YenSub, 2003) من اأن الر�سا الوظيفي ملدربي كرة القدم يزداد مع تنامي اخلربة العملية.
واأخريا دلت النتائج اأي�سا اأن اأفراد عينة الدرا�سة من ذوي �سنوات اخلربة التي تزيد على ع�رص 

�رصاف الرتبوي، وميكن تف�سري هذه النتيجة  دارية واالإ �سنوات لي�سوا را�سني عن النواحي االإ

باأن ذوي اخلربة الطويلة اإما اأنهم يعتدون ب�سنوات خربتهم وبالتايل يتح�س�سون من امل�رصفني 

داريني الذين يقلون عنهم - يف الغالب - من حيث �سنوات اخلربة ويزيدون  الرتبويني اأو االإ

الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  من  بد  فاإنه ال  ذلك  كادميي. ورغم  االأ هل  املوؤ عليهم من حيث 

�سباب التي تقف وراء هذه النتائج للو�سول اإىل مقرتحات من �ساأنها زيادة الر�سا  لتحديد االأ

الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية يف �سلطنة عمان ب�سورة عامة.

التو�سيات 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة مت ا�ستخال�ض التو�سيات التالية:

ثرة يف  - اإجراء املزيد من الدرا�سات للك�سف عن االجتاهات نحو املهنة، وعن العوامل املوؤ

الر�سا الوظيفي، وكذلك طبيعة ال�سغوطات التي تواجه املعلمني واملعلمات.

- عقد دورات وور�ض عمل وندوات ولقاءات دورية بح�سور امل�رصفني الرتبويني ومعلمي 

خر؛ ملناق�سة املعوقات التي حتول دون حتقيق اأهداف  ومعلمات الرتبية الريا�سية بني احلني واالآ

مناهج الرتبية الريا�سية واأن�سطتها مبدار�ض التعليم العام يف ال�سلطنة.

كادميي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية من حملة الدبلوم، ملا لذلك من اأثر يف  - التاأهيل االأ

زيادة م�ستوى الر�سا الوظيفي لديهم.

- زيادة املخ�س�سات املالية واملكافاآت وخا�سة للمعلمني واملعلمات املتميزين.

همية دور الرتبية الريا�سية يف املجتمع بو�سفها امل�سئولة عن االرتقاء مب�ستوى ال�سحة  - نظرا الأ

ال�سليمة، واكت�ساف ورعاية  خالقية  القيم االجتماعية واالأ للتالميذ، غر�ض  البدنية والنف�سية 

بتبني نظام حوافز ي�ستثري دافعية املعلمني واملعلمات  الدرا�سة تو�سي  فاإن  الريا�سية  املواهب 

جناز. ملزيد من العطاء واالإ

د. كا�سف زايد الر�سا الوظيفي ملعلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية
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اآل ناجي، حممد واملحبوب، عبد الرحمن )1993(. متغريات الر�سا الوظيفي يف عالقتها 

ح�ساء  ببع�ض العوامل ال�سخ�سية لدى عينة من معلمي ومعلمات التعليم العام مبنطقة االإ

باململكة العربية ال�سعودية. املجلة الرتبوية، جامعة الكويت، 8 )29(. متت زيارة املوقع 
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�سالمية. قطاع غزة  »الرتبية يف فل�سطني وتغريات الع�رص«. كلية الرتبية، اجلامعة االإ
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