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 الُمسَتخمص العربي:
الدَِّراَسة لمكشؼ عف مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة سعت ىذه 

الفكرية وعالقتو ببعض المتغيرات في مدينة جدة. استخدمت الدَِّراَسة المنيج الوصفي، 
ف مجتمع الدراسة مف  حيث اعتمد الباحثاف عمى االستبانة كأداة في جمع البيانات. تكوَّ

قة بالمدارس محكور( في جميع فصوؿ الدمج المجميع معممي ذوي اإلعاقة الفكرية )ذ
(، أما عينة الدراسة فقد 916الحكومية ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة والبالغ عددىـ )

%( مف عينة 31(، وىي تمثؿ )161تمثمت في عينة عشوائية بسيطة بمغ عددىا )
لدى معممي الطالب الدراسة. توصمت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي 

ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة. أيضًا، كشفت النتائج أف ُبعد الرضا الذاتي عف المينة 
جاء في المرتبة األولى بيف األبعاد المتعمقة بمستوى الرضا الوظيفي لدى ىؤالء المعمميف، 

بينما جاء ُبعد يميو ُبعد العالقات المينية، ثـ بعد طبيعة العمؿ، يميو البعد االجتماعي، 
التطوير الميني في المرتبة األخيرة. ورغـ ذلؾ االرتفاع في مستوى الرضا الوظيفي إال أف 
الدراسة أوضحت بأف ىناؾ فجوات وتحديات في طبيعة عمؿ ىؤالء المعمميف والتي تحتاج 
 إلى سدىا والعمؿ عمى تجاوزىا والتي تكمف فيما يمي؛ األعماؿ اإلضافية التي تشكؿ عبئاً 
عمى عمميـ في ظؿ غياب الوسائؿ والمستمزمات التدريسية الالزمة لتدريس ىؤالء الطالب 
باإلضافة إلى إرىاؽ الدورات التدريبية أثناء العمؿ المدرسي، وضعؼ التعاوف بيف المنزؿ 
والمدرسة، صعوبة معايير الحصوؿ عمى الرخصة المينية والتي ال تدعميا الدورات 

 الء المعمميف.التدريبية المقدمة ليؤ 
 : الرضا الوظيفي، المعمميف، اإلعاقة الفكرية، مدينة جدةالكممات المفتاحية
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Abstract 

This study sought to examine the level of job satisfaction for 
teachers of students with intellectual disabilities and its relationship 

to some variables in Jeddah city. The study adopted the descriptive 
approach as the researchers utilised the questionnaire as a the main 

tool for data collection. The study population consisted of all 
teachers with intellectual disabilities (males) working in all 
integration classes attached to government schools and institutes of 

intellectual education in Jeddah, with a number of (319). The study 
sample was represented in a random simple sampling with a number 

of 194 teachers, which represents 61% of the study population. The 
results of the study indicated a high level of job satisfaction among 

teachers of students with intellectual disabilities in Jeddah. Also, the 
results revealed that the self-satisfaction of the profession ranked as 

the first dimension among all dimensions related to the level of job 
satisfaction, followed by the dimension of professional relations, 

work nature, the social dimension respectively, while the 
professional development came in the last rank among all 

dimensions of job satisfaction. Despite of this rise in the level of job 
satisfaction, the study showed that there are some gaps and 
challenges in the nature of the work of these teachers, which need to 

be filled and worked effectively to be overcome, which lie in the 
following; The additional work that constitutes a burden on their 

work with the absence of teaching aids and tools necessary to teach 
these students, the fatigue of training courses during school time, 

poor cooperation between home and school, and the difficulty of 
standards for obtaining the professional license, which is not 

supported by the training courses provided to these teachers. 
Keywords: Job satisfaction, Teachers, Intellectual Disabilities, 

Jeddah city. 
 
 
 



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
103 

 
 

 مقدمة:
موظفييا وزيادة  تحقيؽ الرِّضا الوظيفي ُيساعد المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا واستقرار

ة لتنمية الموارد البشريَّة في المممكة العربيَّة السُّعوديَّة  طموحاتيـ، وىو مف العوامؿ الميمَّ
يبرز دور الُمعمِّـ في العمميَّة التعميمية كُعنصر  في الميداف التَّعميمي، (.4111)البمييد، 

أساسي ُيبنى عمييا التَّعميـ، حيث تخضع العممية التربوية لمكثير مف المتغيرات التي تمعب 
بُمعمِّمي اإلعاقة  وتحديًدا فيما يتعمؽدورًا كبيرًا في عمؿ المعمـ وفي رضاه الوظيفي. 

الُمعمِّميف ُيؤدِّي إلى إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ، والتي الفكريَّة، فإف الرِّضا الوظيفي ليؤالء 
بدورىا تؤدي إلى اإلنجاز واإلنتاجيَّة والتنمية في الُمؤسَّسة التَّعميميَّة والمدرسة بشكؿ 
خاص. وعميو، إف الرِّضا الوظيفي يسيـ في شعور ىؤالء المعمميف بالرِّضا الذاتي 

اف فاعمية أدائيـ، حيث ذكر المرافي والبياتي واإلحساس بالدافعيَّة في أداء مياميـ وضم
نتاجيَّة مف الذي ال يتمتَّع 4113) ( أف الفرد الذي يتمتَّع بالرِّضا الوظيفي أكثر فاعمية وا 

 بالرِّضا الوظيفي وأف ىناؾ عالقة إيجابيَّة بيف الرِّضا عف العمؿ واإلنتاجيَّة.
فكريَّة والذي قد يؤثر عمى أدائيـ الرِّضا الوظيفي عامؿ ميـ لدى ُمعمِّمي اإلعاقة ال

ا في الحد مف تقميؿ الضغوط  نحو تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، ويمعب دوًرا ميمِّ
والصعوبات التي يواجيونيا تجاه عمميـ مع ىذه الفئة. وىناؾ الكثير مف العوامؿ التي قد 

ي تؤثر بدورىا عمى الطالب ذوي تؤثر عمى الرِّضا الوظيفي لُمعمِّمي اإلعاقة الفكريَّة، والت
خصائص الطالب، ودرجة وشدة إعاقتيـ، والبيئة  -سبيؿ المثاؿ  -اإلعاقة الفكريَّة عمى 

المدرسيَّة والييئة اإلداريَّة، والتعامؿ مع الزمالء، والمياـ والطُُّرؽ التَّدريسيَّة وعدد الطالب 
ة في الفصؿ الدِّراسي. أيًضا، سياسة المدرسة، والتطور ا لميني قد تكوف مف العوامؿ الميمَّ

التي تؤثر عمى عمؿ ُمعمِّـ ذوي اإلعاقة الفكريَّة، والتي قد تسيـ في رضاه الوظيفي مف 
 عدمو. 

 :مشكمة الدراسة
يقـو ُمعمِّـ اإلعاقة الفكريَّة بتدريس طالبو وفؽ احتياجاتيـ واختالؼ       

خصائصيـ وتفاوت قدراتيـ وخمفياتيـ االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ودرجة إعاقتيـ. 
خالؿ ىذا العمؿ، يواجو الُمعمِّـ تحديات، وصعوبات، وضغوًطا نفسية، ومشكالت مف 

ؿ تأدية دوره وأداء عممو عمى أكمؿ وجو تجاه ىؤالء الممكف أف تشكؿ عقبة في سبي
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(. وتشير بعض الدِّراسات السَّابقة، ومنيا دراسة )البموي، 4114الطالب )القصيريف، 
( إلى أف الُمعمِّميف يتعرضوف إلى الضغوط النفسية عند تدريس ىؤالء الطالب 4111

ودرجة إعاقتيـ وبالتَّالي تحمؿ  بسبب اختالؼ احتياجاتيـ التَّعميميَّة والسموكية والمينية
 عبء إضافي لمينتيـ التَّدريسيَّة.

لذلؾ، فإف خمؽ البيئة المناسبة لُمعمِّـ اإلعاقة الفكريَّة ُيؤدِّي إلى الرِّضا  
ا ينعكس إيجاًبا عمى العمميَّة  الوظيفي، وتمكنيـ مف األداء الميني بشكؿ مثالي ممَّ

طالع عمى الدِّراسات السَّابقة نجد أف أكثرىا ناقشت (. وباال4111التَّعميميَّة )البموي، 
الرِّضا الوظيفي لمعامميف في التربية الخاصة بشكؿ عاـ، وأف تركيزىا عمى الرِّضا 
الوظيفي لمعامميف مع ذوي اإلعاقة الفكريَّة جاء محدوًدا مثؿ دراسة )الماجد 

 -ىذه الدِّراسة (. لذلؾ، 1661؛ يحيى، 4113؛ المرافي والبياتي، 4112وآخروف، 
فادة مكتبة الممؾ فيد الوطنية  تتميز بكونيا مف  -عمى حسب عمـ الباحثاف وا 

الدِّراسات الميمة التي تناقش الرِّضا الوظيفي لُمعمِّمي اإلعاقة الفكريَّة في سياؽ 
تربوي جديد يتمثؿ في إجرائيا في مدينة جدة، وأنيا تتميز أيًضا بوجود متغير )شدة 

ا يعطي ىذه الدِّراسة اإلعاقة( عف  الدِّراسات السَّابقة في ميداف التربية الخاصة، ممَّ
قوة وأصالة إلسياميا في العمـ مف خالؿ مناقشة ىذا الموضوع في البيئة التَّعميميَّة 
بمدينة جدة. الجدير بالذكر أف مشكمة الدَِّراَسة تبمورت مف خالؿ زيارات الباحثاف 

جراء المتكررة لعدد مف مدارس وفصو  ؿ الدمج ومعاىد التربية الفكريَّة بمدينة جدة، وا 
مقابالت غير رسمية مع عدد مف الُمعمِّميف، حيُث الحظا تفاوًتا في مستوى الشُّعور 
بالرِّضا الوظيفي حوؿ العمؿ مع الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، فقد عبر بعض 

بر البعض اآلخر عف الُمعمِّميف عف رغبتيـ في العمؿ داخؿ غرفة الصؼ، بينما ع
العبء الكبير والمياـ الكثيرة الُممقاة عمى عاتقيـ أثناء العمؿ مع الطالب ذوي 
اإلعاقة الفكريَّة. وحيُث إف مستوى الرِّضا الوظيفي ىو أحد العوامؿ المؤثرة في 
جودة عمؿ ىؤالء الُمعمِّميف وبناء عمى ما سبؽ، تتمثؿ مشكمة الدِّراسة في السؤاؿ 

 الي:الرئيس التَّ 
 

 أسئمة الدراسة:
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 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة؟ 
 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ أسئمة الدراسة اآلتية:

ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه  -1
 مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه  -4
 مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجية التعميمية؟ 

ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه  -9
 مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية؟ 

ات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه ىؿ ُتوجد فروؽ ذ  -1
 مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير شدة اإلعاقة؟

 أهداف الدراسة:
التَّعرُّؼ عمى الفروؽ ذات داللة إحصائية لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية والتي  -1

 بمدينة جدة.تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية 
التَّعرُّؼ عمى الفروؽ ذات داللة إحصائية لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية والتي  -4

تعزى لمتغير الجية التعميمية في مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة 
 جدة.

التَّعرُّؼ عمى الفروؽ ذات داللة إحصائية لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية والتي  -9
مرحمة التعميمية في مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة تعزى لمتغير ال

 جدة.
التَّعرُّؼ عمى الفروؽ ذات داللة إحصائية لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية والتي  -1

 تعزى لمتغير شدة اإلعاقة في مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة.
الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي  التَّعرُّؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى مستوى -2

 اإلعاقة الفكرية في مداِرس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة.
 أهمية الدراسة:

ة، وىـ      ة مف ُمعمِّمي التربية الخاصَّ تنبع أىمية الدَِّراَسة الحالية كونيا تستيدؼ فئة ميمَّ
فادة مف نتائجيا وتوصياتيا في الوقوؼ ُمعمِّمو اإلعاقة الفكريَّة، والتي مف الممكف االست
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عمى مستوى الرِّضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي اإلعاقة الفكريَّة، والتي مف خالليا يمكف تحديدىا 
 فيما يمي:

 األىمية النظرية
الحالية في الوقوؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي وأىميتو الدَِّراَسة تكمف أىمية  -1

  .لمعممي ذوي اإلعاقة الفكريةبالنسبة 
الحالية إحدى الدراسات القميمة التي تتناوؿ مستوى الرضا الوظيفي الدَِّراَسة تُعد  -2

األدب تساىـ في إثراء في مدينة جدة؛ وبذلؾ لدى معممي اإلعاقة الفكرية 
 النظري حوؿ المشكمة تحت الدراسة.

قد ُتساىـ ىذه الدراسة لفتح آفاؽ جديدة لمباحثيف في مناقشة الحموؿ المناسبة  -3
 حوؿ تحقيؽ مستوى رضا وظيفي مرتفع لممعمميف.

 األىمية التطبيقية
قد تكوف ميمة لكؿ مف المعمميف العامميف مع الطالب ذوي  الدَِّراَسةنتائج ىذه  -1

اإلعاقة الفكرية والمشرفيف وصناع القرار مف خالؿ معرفة مستوى الرضا 
 الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات.

دراسات أخرى في البيئة السعودية تتناوؿ  إجراءقد تسيـ ىذه الدراسة في  -4
 أبعادًا ومتغيرات جديدة ومؤشرات أخرى لمرضا الوظيفي.

قد تسيـ توصيات ىذه الدراسة في توجيو صناع القرار والييئة اإلدارية في  -9
 االىتماـ برفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسيف أداء المعمميف.

حثيف في مجاؿ التربية الخاصة عف قد تكوف ىذه الدراسة مرجعًا ىامًا لمبا -1
 مستوى الرضا الوظيفي عند المعمميف.

 ُمصطمحات الدَِّراَسة
 أواًل: الرضا الوظيفي

الرِّضا الوظيفي ىو العالقة بيف الشيء الذي يريد تحقيقو مف واقع وظيفتو التي 
يا (. في حيف تعرف4112يشغميا وبيف ما يعتقد حصولو عميو مف ىذه الوظيفة )برجراجة، 

( بأنيا مجموعة مف ردود األفعاؿ واستجابات الفرد لبعض العوامؿ التي 4114القصيريف )
تؤثر في رضا الفرد عف وظيفتو في الرِّضا الشخصي، والرِّضا االجتماعي، والرِّضا عف 
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الدخؿ، والرِّضا عف العمؿ، والرِّضا عف الظروؼ المحيطة، والرِّضا عف الترقيات 
شرافيا، والرِّضا عف زمالء العمؿ. وُيعرؼ الرِّضا الوظيفي والحوافز، والرِّضا ع ف اإلدارة وا 

أيضًا بأنو إحساس داخمي لمفرد يتمثؿ في شعوره بالراحة والسعادة نتيجة إلشباع حاجاتو 
ورغباتو مف خالؿ مزاولتو لعممو الذي يعمؿ بو، والذي ينتج عنو نوع مف رضا الفرد وقبولو 

 (.4112ا المطموبة منو )الماجد، وآخروف، لوظيفتو وواجباتيا وميامي
ويعرفو الباحثاف إجرائيِّا بأنو الشُّعور بالرِّضا الوظيفي مف الناحية المعنوية والنفسية 
مف خالؿ القياـ بتوفير الحوافز المادية وتييئة البيئة المناسبة لُمعمِّـ اإلعاقة الفكريَّة في 

ا يسيـ في انعكاسيا عمى طالب اإلعاقة الفكريَّة مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكريَّة، مم
 وعمى العمميَّة التَّعميميَّة.
 ثانيًا: اإلعاقة الفكريَّة

تعرؼ اإلعاقة الفكرية بأنيا " إعاقة تتسـ بقيود كبيرة في كؿ مف األداء الفكري 
ذه والسموؾ التكيفي، وُعبر عنيا في الميارات المفاىيمية واالجتماعية والعممية. تنشأ ى

 (.DDIAA ،4141عامًا" ) 44اإلعاقة قبؿ بموغ الفرد سف 
 ثالثًا: ُمعمِّمو ذوي اإلعاقة الفكريَّة

ويعرفيـ الباحثاف إجرائيِّا بأنيـ المعمموف المتخصصوف والحاصموف عمى شيادة   
عممية تمكنيـ مف تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة في الفصوؿ الممحقة بالمداِرس 

 الحكومية وفي معاىد التربية الفكريَّة.
 حدود الدراسة

ني مف العاـ الجامعي تـ تطبيؽ الدِّراسة الحالية في الفصؿ الدِّراسي الثا  
ىػ في مدينة جدة عمى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكريَّة في مدارس الدمج  1114/1119

 ومعاىد التربية الفكريَّة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلعاقة الفكريَّة     
( 4141عرفت الجمعية األمريكية لإلعاقات العقمية والنمائية الحديث )

DossAA(n) DeemAA(iAmn mn InisaasAil(a Dnl Asnsamoosni(a 
AAe(iAaAiAse ) ،بأنيا "إعاقة تتسـ بقيود كبيرة في كؿ مف األداء الفكري والسموؾ التكيفي
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وُعبر عنيا في الميارات المفاىيمية واالجتماعية والعممية. تنشأ ىذه اإلعاقة قبؿ بموغ الفرد 
( اإلعاقة الفكريَّة بأنيا 4141(. ويعرؼ الدخيؿ )DDIAA ،4141عامًا" ) 44سف 

( في 41قصور في األداء التكيفي، واألداء الذىني في أقؿ مف المتوسط، والذكاء أقؿ مف )
سنة. ومما سبؽ، يتفؽ الباحثاف مع تعريؼ  15منحنى الذكاء، وىذا يحدث قبؿ سف 

العقمية الجمعية األمريكية الحديث، حيث إف الجمعية تصؼ اإلعاقة بأنيا قصور في القدرة 
 والذي يؤثر عمى الميارات االجتماعية، والتَّعميميَّة، والتربوية، والحياتية.

 خصائص الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة: 
يتميز الطالب ذوو اإلعاقة الفكريَّة بعدة خصائص، والتي تميزىـ عف أقرانيـ 

عمقة الطالب مف غير ذوي اإلعاقة، لذلؾ في ىذا القسـ سيتـ سرد الخصائص المت
 بالطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، ومنيا عمى النَّحو التَّالي:

 الخصائص األكاديميَّة:
( أف الخصائص األكاديمية ليا ارتباط قوي بالذكاء 4115عبد الرحمف ) تذكر 

وقدرة الفرد عمى التحصيؿ الدِّراسي لطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، ويكمف قصوره في جميع 
جوانب التحصيؿ وقد تظير عميو مشكالت كبيرة منيا التأخر الدِّراسي في ميارات الكتابة 

صعوبة التمييز بيف األشياء، فيو متطمب ميـ لطالب ذوي والتعبير والقراءة والحساب، و 
اإلعاقة الفكريَّة. كذلؾ يعانوف مف مشكمة نقؿ أثر التعمـ مف موقؼ إلى آخر، وىذا يعتمد 

 عمى درجة اإلعاقة وشدتيا.
 الخصائص العقمية والمعرفية:

ُيعاني منيا الطالب ذوو اإلعاقة مف أىـ المشكالت التي تُعد الخصائص العقمية 
الفكريَّة، وىي نقص في القدرة العقمية وقصور في الفيـ واالستيعاب مثؿ التفكير والتخيؿ 
وبطء التعمـ والذي ُيؤدِّي إلى االنخفاض في أداء اختبارات الذكاء وضعؼ القدرة عمى 

(. كذلؾ، تتمثؿ 4115التركيز واالنتباه وتدني في التحصيؿ الدِّراسي )شحاتة وآخروف، 
الخصائص المعرفية لدى الطَّالب ذي اإلعاقة الفكريَّة في النسياف، وضعؼ الذاكرة 
وصعوبة التمييز بيف األشياء، ومف ىنا نشير إلى أف الطَّالب ذا اإلعاقة الفكريَّة ال 
يستطيع تحميؿ الظاىرة وتقويميا، ويواجو ُصعوبة في تمييز األشياء المشابية واالختالؼ 

(. كما أف ذوي اإلعاقة 4116يا، وال يستطيع التفريؽ بينيما )الخطيب والحديدي، في
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الفكريَّة يعانوف مف ضعؼ في التفكير، وتذكر المعمومات والخبرات التي سبؽ أف تعمميا 
عادة تنظيميا في حؿ مشكمة أو موقؼ ما، وىذا بسبب القصور في النمو العقمي والذي  وا 

 (.4116والميارات بشكؿ محدود )حمودة وآخروف، تسبب في اكتساب المفاىيـ 
 الخصائص المغوية: 

تَُعدُّ الخصائص المغوية مف المشكالت الشائعة بيف الطالب ذوو اإلعاقة الفكريَّة، 
بداليا، وعدـ وضوح مخارج األلفاظ والميؿ إلى  والذيف ُيعانوف مف حذؼ الحروؼ وا 

بير عف حياتو. كما أف ىناؾ صعوبة في استخداـ التعبير المفظي بجزء مف الكممات لمتع
التفكير االستداللي والمفظي، وأيضًا قصور واضح في األداء ومشاكؿ في النطؽ والكالـ 
وضعؼ في المفردات الوظيفية. كما أنيـ يتصفوف بالتأخر المفظي والبطء في النمو 

أللفاظ المغوي، وضعؼ في الحصيمة المغوية، وتأخر في عمميَّة التواصؿ كاستخداـ ا
والتعبير عف أنفسيـ. فيمكف القوؿ بأنو كمما زادت شدة اإلعاقة الفكرية كمما زاد الضعؼ 
المغوي والمشكالت الكالمية ليؤالء األفراد، وىي مشكالت شائعة يعاني منيا طالب 

 (.4115اإلعاقة الفكريَّة في مدارس ومعاىد التربية الفكريَّة )شحاتة وآخروف، 
 
 
 

 االنفعالية واالجتماعية:الخصائص 
تَُعدُّ الخصائص االنفعالية واالجتماعية مشكمة تواجو الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة 
والتي مف خالليا تظير أنماًطا سموكية اجتماعية غير مرغوبة في مجتمعاتيـ والتي تؤدي 

نفسي إلى الفشؿ في بناء العالقات االجتماعية المناسبة مع اآلخريف. إف التوافؽ ال
واالجتماعي واالنفعالي مرتبطيف ارتباًطا وثيًقا مع القدرة العقمية التي يظير مف خالليا أف 
األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لدييـ تدفٍّ واضٌح في ىذه الميارات، ونقص الميوؿ 
واالىتماـ، وعدـ تحمؿ المسؤولية واالنعزالية، والعدوانية التي مف خالليا تؤدِّي إلى الفشؿ 

 (.4115في بناء العالقات االجتماعية مع اآلخريف )عبد الرحمف، 
 تعميم الُطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة 
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يقـو ُمعمِّـ اإلعاقة الفكريَّة بتدريس طالبو وفؽ احتياجاتيـ وقدراتيـ العقمية، وىذا 
مـ في يتطمب جيًدا عالًيا مف الُمعمِّـ في إيصاؿ المعمومة بالطريقة الصحيحة. يعتمد المع

تدريسو عمى الخطة التربوية الفردية لكؿ طالب حيث تعتبر االستراتيجية الرئيسية 
المستخدمة لتحديد وتنفيذ المنيج لمطالب ذي اإلعاقة الفكريَّة. يتـ إعداد الخطة التربوية 
الفردية بواسطة الُمعمِّـ وفريؽ العمؿ المشترؾ المكوف مف )الُمعمِّـ، واألخصائي االجتماعي، 

ألخصائي النفسي، وأخصائي النطؽ والتخاطب، واأُلسرة( وكؿ مف لو عالقة مباشرة وا
بالطفؿ، حيُث تحتوي عمى األىداؼ السموكية والتربوية والتَّعميميَّة التي ينبثؽ منيا األىداؼ 
طويمة المدى وقصيرة المدى بعد تحديد األداء الحالي لمطالب لمطفؿ، والتي مف خالليا 

توى الدِّراسي بما يتناسب مع احتياجات الطَّالب واىتماماتو ودرجة وشدة يمكف معرفة المح
إعاقتو، وتعزيز جوانب القوة واالىتماـ بيا وتعديؿ سموؾ الضعؼ لديو وتنمية مياراتو 

(. تكمف 4112الالزمة مما يسيـ في توجيو الطفؿ المناسب لممكاف المناسب )متولي، 
ديد األنشطة التَّعميميَّة الصفية والالصفية، وتسيـ في أىمية الخطة التربوية الفردية في تح

تحديد طرؽ وأساليب التدريس الُمالئمة، وتحديد أساليب التقويـ وأدواتو المناسبة، وُتسيـ 
 (.4115أيًضا في الحصوؿ عمى تعميـ منتظـ وفؽ األىداؼ الموضوعة )محمد، 

كرية في تعميـ ىؤالء الطالب، ىناؾ ُطرؽ وأَساليب عديدة يتَّبعيا ُمعِمـ اإلعاقة الف
فمنيا طريقة الحوار والنقاش: وىي أحد األساليب التَّعميميَّة واألساسية في تعميـ ذوي 
اإلعاقة الفكريَّة، والتي يركز عمييا الُمعمِّـ في تنمية وتقوية جوانب الميارات المغوية 

عابية في المعمومات الجديدة. لمطالب، ومف ِخالليا يتعرؼ الُمعمِّـ عمى قُدرة الطَّالب االستي
ىذه الطريقة تتيح التواصؿ بيف الُمعمِّـ والطَّالب، ويسيـ في حؿ العديد مف المشاكؿ المغوية 

تحميؿ (. ومف الطرؽ واألساليب التَّعميميَّة 4112لدى طالب اإلعاقة الفكريَّة )متولي، 
ة ومف خاللو يكمؼ الميمات وىو أسموب يتبع في تعميـ الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّ 

الطَّالب بمجموعة مف الميمات ليقـو بيا في تطبيقيا بشكؿ صحيح، باالعتماد عمى 
مجموعة مف الخطوات التي يضعيا الُمعمِّـ لو، وفي البداية يطمب مف الطَّالب اختيار 

ة التي تناسبو، ثـ السموؾ الذي سيتبعو لتنفيذىا، وكمما نجح الطَّالب في تنفيذ الم ة الميمَّ يمَّ
ة التي تمييا، وىكذا حتى يتعمـ ميارات جديدة. أيضًا، قد يعتمد المعمـ في   ينتقؿ إلى الميمَّ

تدريسو عمى طريقة تشكيؿ السموؾ وىي مف األساليب التَّعميميَّة التي تساعد الُمعمِّـ عمى 



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
133 

 
 

د الُمعمِّـ االستفادة مف طبيعة سموؾ الطَّالب، لمعرفة ما يناسبو مف األساليب لتنفيذىا، فيحد
السموؾ الذي سيتـ فيـ المادة الدِّراسّية مف خاللو، ثـ يستخدـ مجموعة مف المعّززات التي 
ـ ربط ىذا األسموب التدريسي بخطة تقويمية ثابتة،  تساعد الطَّالب عمى القياـ بتنفيذىا، ويت

 (.4112)متولي، تسيـ في دراسة سموؾ الطَّالب 
كذلؾ، يتـ تعميـ ىؤالء الطالب في البيئة األقؿ تقييًدا والتي تتكوف مف شقيف 
ميميف. األوؿ ىو تعميـ الطَّالب ذي اإلعاقة الفكريَّة مع أقرانيـ مف غير ذوي اإلعاقة إلى 
أقصى مدى ممكف. في حيف يتناوؿ الشؽ الثاني عدـ حرماف الطَّالب ذي اإلعاقة مف 

ة إال إذا كانت طبيعة إعاقتو ال تساعد عمى التعمـ بشكؿ فعاؿ التعمـ في الصفوؼ العادي
حتى عند توفر الوسائؿ التَّعميميَّة الداعمة لو. كما يقصد بالبيئة األقؿ تقييًدا ىو أف يتمقى 
الطَّالب ذو اإلعاقة الفكريَّة برنامجو التَّعميمي بجميع الخدمات المتصمة بالتَّعميـ مع أقرانيـ 

 اقة إلى أقصى حد ممكف في الفصوؿ الدِّراسية بالمدارس الحكومية. مف غير ذوي اإلع
 أدوار ُمعمِّم ذوي اإلعاقة الفكريَّة في الفصول الممحقة بالمدارس الحكومية   

يقـو معمـ اإلعاقة الفكرية بالعديد مف األدوار الميمة منيا التربوية، والتعميمية،  
بو، والبيئة المدرسية منيا التوجيو واإلرشاد، والقيادية داخؿ الفصؿ الدِّراسي تجاه طال

والتواصؿ مع المجتمع، والقدرة عمى تعميـ ىؤالء الطالب واكسابيـ الميارات واالحتياجات 
الالزمة مف تصميـ الخطط التربوية الفردية ومتابعة الطالب، مف حيث سالمتيـ، 

رشادىـ وتوجيييـ. حيُث ال يقتصر دوره  عمى إكساب طالبو والتواصؿ مع األسرة، وا 
نما قدرتو عمى مواجية العديد مف العقبات والتحديات في فصوؿ  الميارات والمعمومات، وا 
الدمج وفي مدرستو بشكؿ عاـ، مما يزيد مف أعبائو والتي قد تؤثر عمى استقراره النفسي 

 (. 4141والمعنوي ودافعية اإلنجاز لديو ورضاه الوظيفي داخؿ المدرسة )الدخيؿ، 
ب اإلشارة إلى أىمية توافر العديد مف الميارات الالزمة لدى المعمـ كما يج

الستخداميا في تدريس ىؤالء الطالب. فعمى سبيؿ المثاؿ، ميارات التعامؿ الفعاؿ مع 
ىؤالء الطالب، وكيفية إدارة الفصؿ الدِّراسي، وتكييؼ المنيج العادي، وتعديمو بما يتوافؽ 

وي اإلعاقة الفكريَّة باستخداـ الطرؽ واألساليب مع احتياجات واىتمامات الطالب ذ
المناسبة، والتي تناسب ىذه الفئة في مدارس الدمج، وتنوعيا، مما يساعد في تحقيؽ نواتج 

(. وعمى الرغـ مف األدوار الميمة التي يؤدييا معمـ اإلعاقة 4114التعمـ مناسبة )األتربي، 
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ثير مف التحديات الكبيرة التي تواجيو  في الفكرية في مدارس الدمج إال أنو قد يتعرض لمك
دمج ىؤالء الطالب مع الطالب العادييف في مدرسة واحدة أو في فصؿ دراسي حيث يزيد 

ضافية التي قد تؤثر عمى تحقيؽ نجاح دورىـ، وتنفيذ تكميفات اإلذلؾ مف األعباء وال
عامؿ بشكؿ ميني مع الطالب الخطة التربوية الفردية، وكذلؾ الخطة التَّعميميَّة الفردية، والت

شراؾ أولياء األمور في العمؿ المقدـ ألطفاليـ لما لو مف تأثير  ذوي اإلعاقة الفكريَّة، وا 
عمى سموؾ الطالب وعمى استقرار المعمـ النفسي والمعنوي وانخفاض الرضا الوظيفي  مما 

حديات في (. أيضًا، قد تكمف ىذه الت4115يؤثر عمى دافعيتو نحو اإلنجاز )الخطيب، 
عدـ وجود تعاوف ميني بيف ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة وُمعمِّمي التَّعميـ العاـ، وعدـ إتاحة 
الدورات التدريبية. كذلؾ، نقص الوعي لدى معممي التعميـ العاـ حوؿ خصائص الطالب 

 (.4113ذوي اإلعاقة الفكرية وكيفية تدريسيـ والتعامؿ معيـ )أبو حسيف، 
 
 
 

 الرِّضا الوظيفي
 ريؼ الرِّضا الوظيفيتع

( بأنو شعور تجاه ظروؼ العمؿ المحيط بالُمعمِّـ بمقدار ما 4141يعرفو متولي )
يحققو مف عممو في إشباع حاجاتو المادية والمعنوية، ومدى انتمائو لمعمؿ الذي يؤديو في 
بيئتو التَّعميميَّة. وُيعد أوؿ ظيور لتعريؼ الرِّضا الوظيفي عمى يد ىوبوؾ حيث عرؼ 

لرضا الوظيفي بأنو مجموعة مف العوامؿ النفسية واالجتماعية والبيئية التي تؤدي بأف ا
(. كما يعرفو لوؾ بأنو العالقة بيف الشيء 4112يكوف الفرد راضًيا )الماجد وآخروف، 

(. ويعرؼ 4112الذي يريد تحقيقو وما يعتقد حصولو عميو مف ىذه الوظيفة )برجراجة، 
طفية لمفرد والتي تتأثر بجوانب عدة في بيئة المدرسة  أيًضا بأنيا الحالة العا

(4115)nsirssee(s(en ( بأنو شعور داخمي لمفرد، 4111، وىذا ما فسره الزيداف )
والتي مف خالليا تظير الفرح والسعادة في إشباع حاجتو ورغبتو في وظيفتو التي يعمؿ 

( بأف الرضا الوظيفي ىي مجموعة مف ردود األفعاؿ لدى 4116)ندا  بيا. وأخيًرا، ذكر
الفرد واستجابتيا لبعض العوامؿ التي تؤثر في رضاه عف وظيفتو وتكمف في الرِّضا 
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الذاتي، واالجتماعي، والدخؿ، وعف العمؿ، وعف الظروؼ العمؿ المحيطة، والحوافز، وعف 
شرافيا، وعف زمالء العمؿ.  اإلدارة وا 

ؽ أف أغمب األبحاث والدِّراسات ناقشت تعريؼ الرِّضا الوظيفي مف ويتضح مما سب
جانب المشاعر النفسية، واالجتماعية، والحوافز المادية، والمعنوية. كذلؾ، اختمفت تمؾ 
الدراسات في تعريؼ الرِّضا الوظيفي، فمنيـ مف اعتبرىا شعوًرا باتجاه العمؿ وظروؼ 

أو شعوًرا عاطفيِّا تتأثر بعدة جوانب في البيئة العمؿ، ومنيـ مف اعتبرىا حالة عاطفية 
التَّعميميَّة، ومنيـ مف اعتبرىا ردود أفعاؿ تجاه الُمعمِّـ واستجابتو لو مف خالؿ بعض 

ىناؾ عوامؿ أخرى العوامؿ المؤثرة في الرِّضا الوظيفي. ومف ىنا يرى الباحثاف أف 
ؿ في المدارس ومعاىد التربية كالتدريب عمى رأس العمؿ، وتييئة البيئة المناخية لمعم

الفكرية، والتي مف شأنيا قد تسيـ في رفع مستوى الرِّضا الوظيفي لممعمـ واالنتماء 
لمُمؤسَّسة التَّعميميَّة، وىذه العوامؿ إذا توفرت فتحدث تغييًرا في الرِّضا الوظيفي لدى الُمعمِّـ، 

ف لـ تحدث فقد ُيؤدِّي ذلؾ إلى قمة الدافعيَّة في أدا ء مينتو الوظيفية تجاه الطالب وا 
 والمدرسة.

 أهمية الرِّضا الوظيفي
تكمف أىمية الرِّضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة بشكؿ عاـ، وُمعمِّمي 
اإلعاقة الفكريَّة بشكؿ خاص، داخؿ أروقة بيئة التَّعميـ في العالقة التي تربط األداء 

أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف األداء والرِّضا الوظيفي في باإلنتاجيَّة. إذ تؤكد أغمب الدِّراسات 
العمميَّة التَّعميميَّة. وىذا يؤكد أف األداء المرتفع ينتج عنو رضا وظيفي مف الفرد تجاه 
عممو. أما إذا كاف األداء منخفًضا فينتج عنو أف الفرد غير راٍض عف عممو، وىذا يعطي 

لميـ توافر مقومات الرِّضا الوظيفي ألف ذلؾ مؤشرًا النتماء لعممو مف عدمو. لذلؾ مف ا
 (.4141ُيؤدِّي إلى اإلنتاجيَّة والتميز في العمؿ )متولي، 

كذلؾ يسيـ الرِّضا الوظيفي لمُمعمِّميف في التعرؼ عمى مشاعرىـ واتجاىاتيـ نحو 
عمميـ في المدرسة، والتعرؼ عمى جوانب القصور والضعؼ ومحاولة تصحيحيا والتعرؼ 
عمى المشكالت التي يواجيونيا مف األفراد لموصوؿ إلى زيادة اإلنتاجيَّة والجودة في العمؿ 

دُّ الرِّضا الوظيفي مف أىـ مؤشرات نجاح المدرسة كُمؤسَّسة (. كذلؾ ُيعَ 4141)حسف، 
تربوية لمُمعمِّميف والتي فسرت بعض النظريات العمميَّة ذلؾ بأنو عامؿ ميـ مف خالؿ 
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كفاءة التَّدريسيَّة )خميؿ وسالـ، الاالىتماـ بالحوافز المادية بالتحديد، والتي قد ترفع 
ا الوظيفي يقيس المشاعر، واالتجاىات المتنوعة ( بأف الرِّض4111(. ويؤكد ىاشـ )4112

والمختمفة نحو جوانب عمؿ الُمعمِّميف ووظيفتيـ، ومعرفة جوانب القصور، والعوامؿ المؤثرة 
التي يتعرضوف ليا داخؿ بيئتيـ التَّعميميَّة لتذليؿ العقبات والصعوبات التي يواجيونيا في 

خالص وحب، مما ينعكس إيجاًبا عمى الطالب سبيؿ تقديـ رسالتيـ التَّعميميَّة بكؿ عطاء  وا 
ذوي اإلعاقة الفكريَّة والبيئة التَّعميميَّة. مما سبؽ يمكف القوؿ بأنو كمما ارتفع مستوى الرِّضا 
الوظيفي لممعمـ انتظـ العمؿ وانخفضت نسبة الغياب لمُمعمِّميف وارتفع مستوى الطموح 

 مشاكؿ وحوادث العمؿ وزيادة اإلنتاج.والدافعيَّة لمعمؿ وساىـ ذلؾ في التقميؿ مف 
 نظريات الرِّضا الوظيفي:

ُيَعدُّ الرِّضا الوظيفي أحد أىـ العوامؿ التي تجعؿ الُمعمِّـ مستمرِّا في عممو، فيناؾ 
حباطات وصعوبات كثيرة داخؿ البيئة التَّعميميَّة قد يتعرض ليا الُمعمِّـ. تختمؼ  ضغوط وا 

ـ آلخر، فالبعض منيـ يستطيع التوافؽ واالستمرار، ىذه الضغوط والصعوبات مف ُمعمِّ 
والبعض اآلخر ال يستطيع مواجيتيا.  لذلؾ، سموكيات المعمميف قد تفسر مف خالؿ 
النظريات التي تناولت الرِّضا الوظيفي والتي أكدت أغمب الدِّراسات بأنو كمما أشبعت 

نجاز وتحقيؽ الرِّضا الوظيفي داخؿ حاجات األفراد زادت الدافعيَّة ليـ تجاه اإلنتاجيَّة واإل
 (. 4141البيئة التَّعميميَّة )بني حمد، 

 ~y�}ehT)  �}hyh{�T eنظرية التدرج اليرمي في الحاجات لماسمو 
w}}|d  ydeeN)   

تعتمد ىذه النظرية عمى دافع المعمميف نحو عمميـ في البيئة التعميمية والرغبة في 
إشباع حاجاتيـ المتعددة وفًقا لمتدرج اليرمي، والتي قسَّميا ماسمو إلى: تحقيؽ الذات، 
والتقدير واالحتراـ، والقبوؿ واالنتماء االجتماعي، وحاجات األماف، والحاجات الفسيولوجية.  

ـ لتفسير الرضا الوظيفي إلى  في حيف قاـ بارنز بتعديؿ نظرية ماسمو وربطيا بمفيـو التنظي
أف الحاجات المينية والتنظيمية واالجتماعية تتحدد عالقتيا بالرضا الوظيفي عمى النحو 

: وىي الحاجة إلى التقدير، والقوة، واالنجاز، والتفوؽ، والسيطرة، الحاجات المينيةالتالي: 
: وىي تقدير اآلخريف، والمكانة، والييمنة، الحاجات التنظيميةواالستقالؿ.  والثقة، والحرية،
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: وىي الحاجة لالنتماء، والحاجة الحاجات االجتماعيةواالعتراؼ، واجتذاب اآلخريف. 
 (.4115لعالقات عاطفية مع الناس )المعمرية وطو، 

 (hbz}h�-yeN cy{ ehT{ نظرية ىيرزبرج ذات العامميف )
تعتمد ىذه النظرية عمى عامميف ميميف التي مف شأنيا تؤثر عمى سموؾ المعمميف 

التي تحفز األفراد لمزيد مف  العوامؿ المحفزةبطرؽ متباينة في البيئة المدرسية وىي: 
تقاف العمؿ، وأىمية العمؿ والتحديات والتطور  العمؿ، حيث تتكوف مف الشُّعور باإلنجاز وا 

فيي تشتمؿ عمى السياسات التنظيمية واإلدارة  عوامؿ الصحيةالوالنمو الشخصي. أما 
اإلشرافية، والعالقات اإلنسانية مع المرؤوسيف وظروؼ العمؿ والرواتب واألمف الوظيفي 

 (.4141؛ بني حمد، 4115ومكانة المعمـ بيف أفراد المجتمع )المعمرية وطو، 
 
 

 (noyu l}ey �eud نظرية العالقات اإلنسانية )
ذه النظرية عمى العالقات اإلنسانية، وىي تمد جسور التعاوف واأللفة تعتمد ى

والتواصؿ بيف الُمعمِّميف النفسية واالجتماعية، والتي تؤدي إلى االحتراـ المتبادؿ بينيـ، 
وىذا يؤثر بشكؿ كبير عمى العالقات والروابط المشتركة بينيـ في بيئة العمؿ )الماجد 

نظرية عمى عدة مبادئ في البيئة التعميمية بيف المعمميف (. وتقـو ىذه ال4112وآخروف، 
حيٌث أف المعمميف يتأثروف في سموكيـ وتصرفاتيـ الداخمية داخؿ البيئة المدرسية، وىـ 
يشعروف بأىميتيـ مف خالؿ العالقات االجتماعية مع اآلخريف. فإف تقسيـ العمؿ كٍؿ في 

عمـ جوانبو االجتماعية وتجعمو غير مرٍض تخصصو، واالتجاه نحو اآللية والروتيف تفقد الم
لمعامميف بو. ويتأثر المعمـ بالعالقة االجتماعية وزمالئو في المدرسة أكثر مف تأثره 

 (. 4115باألنظمة الرقابية اإلدارية والحوافز المادية )الريح، 
يرى الباحثاف أف أىمية العالقات اإلنسانية بيف المعمميف تيدؼ إلى تحقيؽ التعاوف 
والمشاركة بيف المعمميف واإلدارة المدرسية، وتحفيز المعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ 
المدرسية والوصوؿ إلى تحقيؽ الرضا الوظيفي، وتعزيز االنتماء لإلدارة المدرسية، والتي 

يب الروتينية واالضطرابات النفسية التي يتعرض ليا المعمـ مف مف خالليا تقمؿ األسال
ضغوطات العمؿ المدرسي. أيضّا عمى اإلدارة المدرسية أف تتخذ المبادئ آنفة الذكر في 
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الحسباف عند وضع السياسات واألنظمة في التعامؿ مع المعمميف واالىتماـ بمشاعرىـ نحو 
ة والتي مف خالليا تؤثر عمى مستوى األداء في ذلؾ، ومراعاة األبعاد النفسية واالجتماعي

 رفع االنتاجية في سبيؿ تحقيؽ متطمبات العمؿ المدرسي.
 ( d{�}u �~�{ oyuy�}o}uنظرية اإلدارة العممية )

( أف ىذه النظرية مف النظريات الميمة في تفسير 4112ذكر الماجد وآخروف )
تعتمد ىذه النظرية عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي في الميداف التربوي والتعميمي. حيث 

الكفاءة واإلنتاجية في المياـ التعميمية بوقت وجيد أقؿ، ويكوف ىذا اإلنجاز مرتبط ارتباطًا 
مباشرًا بدخؿ المعمميف. كذلؾ، تعتمد عمى الدراسة والتحميؿ بناًء عمى قاعدة البيانات 

لمياـ التدريسية بيف والمعمومات لدى المؤسسة التعميمية، وتقـو ىذه النظرية بتقييـ ا
المعمميف واختيارىـ وتحسيف أدائيـ. كذلؾ، تقديـ التدريب الالـز وفؽ استراتيجيات وطرؽ 
عممية. كما تعتمد ىذه النظرية عمى األنظمة والسياسات التنظيمية لممؤسسة التعميمية في 

 أداء المياـ التعميمية.
 العوامل المؤثرة في الرِّضا الوظيفي:

 وسياسات اإلدارة العميا ممارسات      
يؤثر أسموب وسياسة اإلدارة المدرسية فيما تستخدمو تجاه المعمميف، وتحسيف        

األداء. حيث يشير " آدمز" في نظرية العداؿ أف الفرد يقارف معدؿ عوائده المستممة قياسًا 
بمدخالتو )مياراتو، وخبراتو قابميتو، مستوى تعممو( مع معدؿ عوائد األفراد العامميف معو 

ف نقص معدؿ ما يستممو الفرد مف معدؿ ما يستممو غيره يشعره بعدـ قياسًا بمدخ التيـ وا 
العدالة واالستياء بعدـ الرضا الوظيفي. وىذا يمثؿ مدير المدرسة العنصر المتفاعؿ بصورة 
مباشرة مع المعمميف مف خالؿ أسموب أو نمط قيادتو وعالقتو اإلنسانية مع المعمميف التي 

واة ومراعاة شؤونيـ في كافة المجاالت، وما يقدمو مف زيادة تعتمد عمى العدؿ والمسا
(. ومف اإلجراءات والسياسات التي مف الممكف 4115وتحسيف في النمو الميني )الريح، 

اتباعيا في زيادة الرضا الوظيفي لدى المعمميف ىي زيادة األجور والمميزات لتالئـ المكانة 
ثراء المينة وجعمي ا أكثر تشويقًا مف خالؿ تنوع العمؿ ومعرفة قدرات االجتماعية لممعمـ، وا 

ـ )الريح،  (.  4115المعمـ وتوزيع المياـ. وتدريب المعمميف عمى الميارات الجديدة وتطويرى
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ومف ىنا يرى الباحثاف بأىمية تحسيف بيئة العمؿ وظروفو بالنسبة لممعمـ، والعدالة في 
تاحة فرص الترقيات والمكافآت  المادية والمعنوية. المفاضمة بينيـ، وا 

 الظروؼ البيئية لمعمؿ في المدرسة
يقصد بذلؾ البيئة المدرسية لممعمميف وكؿ ما يحيط بيا داخميًا وخارجيًا وىي المبنى 
المدرسي، والمكتبة، واألجيزة، والظروؼ الصحية، واإلنارة وغيرىا مما تؤثر سمبًا أو إيجابًا 

امؿ ميـ لالستفادة منو في االىتماـ بتوفير عمى المعمـ. كما يعتبر المناخ المدرسي ع
الوسائؿ التعميمية لالستعانة بيا في تعميـ طالب ذوي اإلعاقة الفكرية يعطي انطباعًا وأثرًا 
في نفوس المعمميف والطالب وأولياء األمور والمجتمع ككؿ. مما يؤدي إلى تحسيف األداء 

ـ وىذا يترؾ أثر كبيرًا بالرضا الوظيف  (.4115ي تجاه البيئة المدرسية )الريح، وجودة التعمي
 التدريب والتأهيل

يعتبر التدريب والتأىيؿ مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى الرضا الوظيفي في 
استخداـ الوسائؿ التعميمية والطرؽ التي تساعد عمى أداء مينتو التعميمية، والتمتع 

ليذا فإف عممية التدريب المستمرة بالكفايات الالزمة لمقياـ بعممية التعميـ بجودة عالية. و 
لممعمـ تعتمد عمى طرؽ واستراتيجيات واضحة األىداؼ مف خالؿ وضع البرامج وورش 
العمؿ بإشراؼ نخبة مف المشرفيف التربوييف والمختصيف في المجاالت التعميمية والتربوية 

ستمرة عمى المختمفة لتقديـ نشاطات وخدمات تعميمية ىدفيا تحسيف أداء المعمـ بصورة م
 (.4115رأس المينة التعميمية والرفع مف كفاءة ومستوى التعميـ )الريح، 

 أبعاد الرِّضا الوظيفي
( أف الرضا الوظيفي لممعمميف يتحقؽ داخؿ المؤسسة 4115ذكرت الريح )

التعميمية، وخارجيا مف خالؿ االىتماـ بأبعاد الرضا الوظيفي في السياسة التنظيمية، وما 
ميف مف حوافز مادية ومعنوية مف المكافآت والترقيات والتدريب وغير ذلؾ. كما تقدمو لممعم

 أف ىذه الحوافز تؤثر عمى تحسيف وجودة أداء المعمميف داخؿ المدرسة وىي كالتالي:
 االىتماـ بالحالة المادية لممعمميف

ىو  تتمثؿ ىذه العوامؿ المادية في األجور، والترقيات، والمكافآت. لذا يعتبر األجر
أىـ الوسائؿ المادية في إشباع حاجات المعمـ المادية واالجتماعية فكمما زاد مستوى الدخؿ 
لممعمـ ارتفع رضاه عف العمؿ، وكمما انخفض مستوى الدخؿ لممعمـ انخفض رضاه عف 
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العمؿ. كما يشير ىزبرج في نظريتو بأف األجر مف الحاجات الدنيا التي ال تؤدي إلى 
نم  (.4115ا فقط تمنع عدـ الرضا الوظيفي )الريح، الرضا الوظيفي وا 

 االىتماـ بالحالة المعنوية لممعمميف
تعتبر المكانة االجتماعية والعالقات اإلنسانية مف الحاجات التي تشبع رغبات 
المعمـ في البيئة التعميمية  وسوؼ نتطرؽ إلى المكانة االجتماعية وىي: تتمثؿ في محتوى 
العمؿ وما يتضمنو مف المسؤولية، ودرجة التنوع في المياـ حيُث يشعر المعمـ بأىميتو 

تاحة الفرصة لالبتكار، وىذا يؤدي إلى رفع مستوى عندما يمنح صالحية إلنجا ز عممو وا 
الرضا الوظيفي عند المعمـ. كما أف إتاحة فرص الترقية وفقًا لمكفاءة التدريسية بيف 
ـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي. وتعزيز العالقات اإلنسانية وأىميتيا في فاعمية  المعمميف يساى

النمو التربوي. أيضًا، تزيد العالقات اإلنسانية مف البيئة المدرسية في سبيؿ تحقيؽ التطور و 
فاعمية البيئة المدرسية مف خالؿ توفر المناخ التعميمي المعنوي والمادي فيو يؤثر بشكؿ 
سمبي أو إيجابي في األداء التدريسي واإلداري والتحصيمي داخؿ المدرسة. فيو عنصر 

لتعاوف والتفاعؿ بيف المعمميف ميمًا في نجاح المدرسة لتحقيؽ أىدافيا، وتؤدي إلى ا
واإلدارة المدرسية. كما أنيا تعزز مف فرص االنتماء لممؤسسة التعميمية والشعور بالرضا 
الوظيفي. أخيرّا، يشير الطراونة بأف تحفيز العالقات اإلنسانية بيف المعمميف والتعاوف 

 ,Altarawneh بينيـ، واالىتماـ بظروؼ العمؿ يساعد في خمؽ الرضا الوظيفي لدييـ 
(2020). 

 الدِّراسات السَّابقة
ىناؾ العديد مف الدِّراسات السَّابقة التي تطرقت لموضوع الرضا الوظيفي لدى 
المعمميف وناقشتو مف زوايا مختمفة وقد تنوعت ىذه الدِّراسات بيف العربية واألجنبية. سوؼ 
يستعرض ىذا القسـ جممة مف ىذه الدراسات، مع اإلشارة إلى أبرز مالمحيا مع تقديـ 

نب االتفاؽ واالختالؼ وبياف الفجوة العممية التي تعالجيا الدراسة تعميقًا عمييا يتضمف جوا
 الحالية. 

 الدِّراسات العربية
( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى 4111) رالعبد الجبافي ِدراسة أجراىا 

الرضا الوظيفي لُمعمِّمي التعميـ العاـ وُمعمِّمي التربية الخاصة وأثر متغيرات العمر، 
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( 144( معممًا )421رجة العممية والدخؿ الشيري. تكونت عينة الدراسة مف )والخبرة، والد
( معممًا مف التربية الخاصة في المدارس االبتدائية لمتعميـ 141معممًا مف التعميـ العاـ و)

العاـ، وكذلؾ المدارس التي يوجد بيا فصوؿ خاصة، والتابعة لوزارة التعميـ بالرياض. 
لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي التحميمي. تشير نتائج الدراسة استخدمت أداة االستبانة 

إلى أف مستوى الرضا الوظيفي أعمى مف المتوسط لدى كؿ مف ُمعمِّمي التعميـ العاـ 
وُمعمِّمي التربية الخاصة. كذلؾ، أظيرت النتائج أيضًا وجود اختالؼ في مستوى الرضا 

معمـ تربية خاصة أو معمـ التعميـ العاـ  الوظيفي تعزى لمتغير تخصص المعمـ سواء كاف
في بعدي الرضا الوظيفي وعدـ الرضا الوظيفي، وأنو ال توجد فروؽ بيف ُمعمِّمي التعميـ 

 العاـ وُمعمِّمي التربية الخاصة تعزى لمتغير العمر، والخبرة، والدرجة العممية.
الرضا الوظيفي ( التي ناقشت العالقة بيف 4115وفي ِدراسة أجراىا الشيخ وشرير )

وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى المعمميف، حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة 
بيف الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى المعمميف في غزة مف حيث 

( 931)الجنس، والخبرة، المرحمة الدراسية، والمؤىؿ العممي(. حيُث بمغت عينة الدراسة )
ميف والمعممات، وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية العنقودية مف الجنسيف. مف المعم

استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي التحميمي. كاف مف أبرز 
النتائج وجود فروؽ في الرضا الوظيفي ككؿ لصالح اإلناث وحممة الدبمـو المتوسط 

وجد فروؽ في الرضا عف المادة وبالنسبة لتحقيؽ والمرحمة األساسية الدنيا، بينما لـ ت
المينة لمذات فكانت الفروؽ لصالح اإلناث، وبالنسبة لطبيعة العمؿ وظروفو والعالقة مع 
المسؤوليف كانت الفروؽ لصالح اإلناث، حممة الدبمـو المتوسط والمرحمة األساسية الدنيا، 

 في.وال يوجد فروؽ تعزى لمتغير الخبرة عمى الرضا الوظي
( الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة وعالقتو بقيـ 4111) محمودناقشت 

العمؿ في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية. ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى 
الرضا الوظيفي وعالقتو بقيـ العمؿ لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة في مجاؿ اإلعاقة 

متغيرات )إعاقة الطالب، والنوع، والمؤىؿ الدراسي،  البصرية والسمعية والعقمية وفؽ
نت عينة الدراسة مف ) ( معمـ ومعممة. 33وسنوات الخبرة، والحالة االجتماعية(. تكوَّ

استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي. أظيرت النتائج أنو 
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ـ العمؿ بدرجة م توسطة. أيضًا، أظيرت النتائج أنو ال توجد عالقة بيف الرضا الوظيفي وقي
يوجد تأثير لمتغير إعاقة الطالب والنوع )ذكر أو أنثى(، والمؤىؿ الدراسي والخبرة والحالة 

 االجتماعية عمى الرضا الوظيفي لمعمـ التربية الخاصة.
( في دراستيا الرضا الميني لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة في 4111وتناوؿ عرب )

ؤسسات الحكومية في محافظة المجمعة وعالقتو ببعض المتغيرات مثؿ المدارس والم
الجنس، الخبرة، المؤىؿ العممي، والتخصص. ىدفت الدراسة إلى التَّعرؼ عمى مستوى 
الرضا الميني لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة في محافظة المجمعة بالمممكة العربية 

نت عينة الدراسة مف ) ومعممة. استخدمت أداة االستبانة لجمع  ( معمماً 14السعودية. تكوَّ
في. أظيرت النتائج أف مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي  البيانات وفؽ المنيج الوصَّ
التربية الخاصة في المدارس والمؤسسات الحكومية في المجمعة كاف بشكؿ عاـ إيجابي، 

نس والمؤىؿ وكما أظيرت النتائج وجود فروؽ في الرضا الميني تعزى لمتغيرات الج
العممي، وكانت لصالح اإلناث والمعمميف الحاصميف عمى درجة البكالوريوس، وكما أظيرت 

 عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير التخصص والخبرة.
َضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي 4114وفي ِدراسة قامت بيا القصيريف ) ( حوؿ الرِّ

حيث ىدفت إلى التعرؼ  وأخصائي التوحد مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في األردف،
عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي وأخصائي التوحد وأثر المتغيرات )الجنس، 

( مف ُمعمِّمي وأخصائي التوحد 26والمستوى التعميمي، والخبرة(. تكونت عينة الدراسة مف )
ناث(. تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية. استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع  )ذكور، وا 

البيانات وفؽ المنيج الوصفي. أظيرت النتائج أف مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي 
وأخصائي التوحد بوجو عاـ كاف متوسطًا. كما يوجد فروؽ تعزى لمتغير الجنس لصالح 
اإلناث وتوجد فروؽ تعزى لمتغير المستوى التعميمي لصالح الحاصؿ عمى مؤىؿ جامعي 

 تعزى لمتغير الخبرة. فأكثر، وكذلؾ ال توجد فروؽ
( بدراسة ظاىرة االحتراؽ النفسي والرضا الوظيفي 4119قاـ طشطوش وآخروف )

والعالقة بينيما لدى ُمعمِّمي غرؼ المصادر في األردف. ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
مستوى االحتراؽ النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي غرؼ المصادر ومدى 

راؽ النفسي والرضا الوظيفي باختالؼ المتغيرات )الجنس، والمؤىؿ العممي، اختالؼ االحت
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( معمـ ومعممة. استخدـ الباحث أداة 141وعدد سنوات الخبرة(. تكونت عينة الدراسة مف )
االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي. أظيرت النتائج أف مستوى االحتراؽ النفسي 

ي غرؼ المصادر كاف بدرجة متوسطة وأف ُمعمِّمي درجة والرضا الوظيفي لدى ُمعمِّم
البكالوريوس لدييـ رضا وظيفي أعمى مف ُمعمِّمي درجة الماجستير. كما أنُو يوجد عالقة 

 عكسية بيف االحتراؽ النفسي والرضا الوظيفي.
( الرضا الوظيفي لدى معممات التربية الخاصة 4111ناقشت دراسة نميري وعمي )

ية السعودية وعالقتو ببعض سمات الشخصية وبعض المتغيرات الديمغرافية. بالمممكة العرب
ىدفت الدراسة إلى معرفة الرضا الوظيفي لدى معممات التربية الخاصة في الرياض، 
وعالقتو ببعض سمات الشخصية )العصبية، االنبساطية، الذىانية(، وبعض المتغيرات 

ص، مجاؿ التخصص، الخبرة، عدد الدورات الديموغرافية )العمر، الدرجة العممية، التخص
نت عينة الدراسة مف ) ( 411التدريبية، الدرجة الوظيفية، الدخؿ، نوع المؤسسة(. تكوَّ

معممة مف معممات التربية الخاصة بمدينة الرياض. تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية 
المنيج الوصفي البسيطة. استخدمت أداة االستبانة مف مقياس الرضا الوظيفي وفؽ 

التحميمي الوصفي االرتباطي. أظيرت النتائج أف الرضا الوظيفي يتسـ بالسمبية لدى 
معممات التربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية. كذلؾ، أظيرت النتائج بأنو ال توجد 
فروؽ بيف متوسط المتغيرات مع مقياس الرضا الوظيفي لدى معممات التربية الخاصة. 

اؾ فروؽ بيف متوسطات المتغيرات مع مقياس سمات الشخصية بالنسبة أيضًا، ىن
)االنبساطية( لمعممات التربية الخاصة، كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بيف 

 مجموع درجات الرضا الوظيفي ومقياس سمات الشخصية.
( حوؿ الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ومعممات 4111في دراسة أجراىا عواد وسميـ )

التالميذ المكفوفيف في مدارس النور بمصر، والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى عوامؿ ، 
ومستوى الرضا الوظيفي لدى معممي التالميذ المكفوفيف، وأثر متغيرّي )الجنس، والخبرة( 

( مف ُمعمِّمي ومعممات العامميف في مدارس 25الدراسة ) عمى الرضا الوظيفي. بمغت عينة
النور لممكفوفيف، والذيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية. تـ بناء أداة االستبانة مف خالؿ 
االستفادة مف مقياس عوامؿ الرضا الوظيفي لمعامميف في التربية الخاصة المستخدمة في 

رضا االجتماعي، الرضا عف الراتب، الرضا ( وىي )الرضا الشخصي، ال4116) ندادراسة 
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عف محتوى العمؿ، الرضا عف ظروؼ العمؿ، الرضا عف فرص الترقي، الرضا عف 
اإلشراؼ، الرضا عف جماعة العمؿ( لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي التحميمي. كاف 

مرتفعًا في  مف أبرز النتائج أف مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التالميذ المكفوفيف كاف
جميع عوامؿ الرضا الوظيفي عدا الراتب حيُث كاف متوسط المستوى، ووجدت فروؽ تعزى 
لمتغير ظروؼ العمؿ لصالح اإلناث. كما أظيرت الدراسة بأنو ال توجد فروؽ بيف الذكور 
واإلناث في عوامؿ الرضا الوظيفي األخرى وىي )الرضا الشخصي، الرضا االجتماعي، 

، الرضا عف محتوى العمؿ، الرضا عف فرص الترقي، الرضا عف الرضا عف الراتب
اإلشراؼ، الرضا عف جماعة العمؿ( والدرجة الكمية لمقياس الرضا الوظيفي. أيضًا، 
أظيرت الدراسة بأف ىناؾ فروؽ في عامؿ الرضا عف فرص الترقي تعزى لمتغير الخبرة 

المعمميف والمعممات في سنوات(، في حيف ال توجد فروؽ بيف  11-2مف كانت خبرتو )
مدارس النور لممكفوفيف في بقية عوامؿ الرضا الوظيفي )الرضا الشخصي، الرضا 
االجتماعي، الرضا عف الراتب، الرضا عف محتوى العمؿ، الرضا عف ظروؼ العمؿ، 
الرضا عف فرص الترقي، الرضا عف اإلشراؼ، الرضا عف جماعة العمؿ( والدرجة الكمية 

 لممقياس.
( إلى التعرؼ عمى الفروؽ في أبعاد 4112ت دراسة الماجد وآخروف )ىدف    

الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التالميذ المعاقيف فكريًا بدرجة بسيطة وفقًا لمتغيرات )الجنس، 
العمر، سنوات الخبرة، والمرحمة التعميمية( في الكويت. استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي 

( معمما ومعممة. أظيرت 165الستبانة عمى عينة مكونة مف )المقارف، وتـ استخداـ أداة ا
النتائج ارتفاع في مستوى الرضا الوظيفي لدى المعممات عف المعمميف، ولدى ذوي الخبرة 
األقؿ عف ذوي األكثر خبرة. كذلؾ بّينت النتائج بأف ىناؾ ارتفاع في مستوى الرضا 

مي المرحمة األكاديمية. أخيرًا، أظيرت الوظيفي لدى ُمعمِّمي مرحمة التأىيؿ أكثر مف ُمعمِّ 
 النتائج عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير عمر المعمـ.

( في دراستيما الرضا الوظيفي لدى معممات 4113عبدالجبار )باوزير والناقشت     
برامج صعوبات التعمـ في مدينة الرياض. حيُث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى 

مات برامج صعوبات التعمـ وفؽ عدد مف المتغيرات. تكونت عينة الرضا الوظيفي لدى معم
( معممة، واستخدـ الباحثاف أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج 115الدراسة مف )
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الوصفي. أظيرت النتائج أف مستوى الرضا الوظيفي لدى معممات برامج صعوبات التعمـ 
دي العالقة مع المسؤوالت والزميالت يتراوح ما بيف مستوى المتوسط والمرتفع في بع

والتطوير والتدريب والتحفيز والمكافآت. كما أظيرت النتائج أيضًا أف مستوى الرضا 
الوظيفي  مرتفعًا في ُبعد طبيعة العمؿ، في حيف ال يوجد فروؽ في الرضا الوظيفي لدى 

، أو متغير الخبرة المعممات في متغيري العمر، أو موقع السكف أو متغير الدورات التدريبية
 أو المؤىؿ، أو عدد التالميذ الذيف تـ تدريسيـ.

( دراسة حوؿ جودة الحياة وعالقتيا بالرضا الوظيفي 4115أجرى البوني وآخروف )
. حيث ىدفت إلى معرفة  لدى العامميف بمراكز التربية الخاصة بوالية الجزيرة بالخرطـو

عامميف بمراكز التربية الخاصة بوالية الجزيرة جودة الحياة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى ال
( مف العامميف 49وعالقتو بالمتغيرات )الجنس، والخبرة(. حيًث بمغت عينة الدراسة )

والعامالت، وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة. استخدمت أداة االستبانة لجمع 
ة جودة الحياة لدى العامميف البيانات وفؽ المنيج الوصفي. وكاف مف أبرز النتائج أف درج

بمراكز التربية الخاصة بوالية الجزيرة يتسـ باالرتفاع، ويتسـ الرضا الوظيفي باالرتفاع. 
أيضًا ىناؾ عالقة ارتباطية بيف جودة الحياة والرضا الوظيفي، باإلضافة إلى وجود فروؽ 

 سنوات فأكثر(. 9في جودة الحياة تعزى لمتغير الخبرة )
( في دراستو الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي غرؼ المصادر 4141ي )ناقش الجند   

الخاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمـ وعالقتيا ببعض المتغيرات )الجنس، والمؤىؿ، 
( مف معممي ومعممات مختمؼ 12والخبرة( في العاصمة عماف. بمغت عينة الدراسة )

شوائية. استخدمت أداة االستبانة مديريات التعميـ بعماف الذيف تـ اختيارىـ بالطريقة الع
لمتعرؼ عمى الرضا الوظيفي لُمعمِّمي غرؼ المصادر الخاصة بصعوبات التعمـ في 
مدارس التعميـ العاـ مف إعداد الباحث لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي التحميمي. كاف 
مف أبرز النتائج أف مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي غرؼ المصادر الخاصة 

%( مع وجود 24.5بصعوبات التعمـ في مدارس التعميـ العاـ بشكؿ عاـ متوسط بمغ )
فروؽ تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. كذلؾ، ىناؾ فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ 

 العممي لصالح الدراسات العميا، وفروؽ تعزى لمتغير الخبرة األكثر مف خمس سنوات. 
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( دراسة حوؿ الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة 4141أجرى حسف ) 
وعالقتو ببعض المتغيرات )بيئة العمؿ، والجنس، والخبرة، ونوع اإلعاقة، والمؤىؿ العممي(. 

( مف معممي ومعممات مدارس التربية الخاصة بمحافظة الشرقية 121بمغت عينة الدَِّراَسة )
ىـ بالطريقة العشوائية. ُاستخدمت أداة االستبانة لقياس مستوى بمصر والذيف تـ اختيار 

الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة مف إعداد الباحث لجمع البيانات وفؽ المنيج 
الوصفي. كاف مف أبرز النتائج أنو يوجد درجة مف الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي  التربية 

الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي التربية الخاصة  الخاصة . كذلؾ، ىناؾ فروؽ في مستوى
خاص( لصالح الحكومي. أيضًا، توجد فروؽ  -تعزى لمتغير بيئة العمؿ ونظامو )حكومي

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وفروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لصالح المؤىؿ 
لصالح عدد سنوات األعمى. كذلؾ، أظيرت الدراسة بأف ىناؾ فروؽ تعزى لمتغير الخبرة 

الخبرة األكثر وفروؽ تعزى لمتغير نوع اإلعاقة التي يتعامؿ معيا المعمموف بيف الفئات 
)إعاقة عقمية، توحد، إعاقة حركية( وبيف فئة صعوبات التعمـ لصالح صعوبات التعمـ. 

حد( أخيرًا، أظيرت الدَِّراَسة بأنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الفئات )إعاقة عقمية، تو 
وبيف فئة )إعاقة حركية( لصالح اإلعاقة الحركية، وفروؽ بيف فئة )إعاقة عقمية( وبيف فئة 

 )توحد( لصالح فئة التوحد.
 الدِّراسات األجنبية

الرضا الوظيفي لمعممي التربية   )AiAr & n(nl)( 4114)ناقشت دراسة 
ت إلى التعرؼ عمى الخاصة في فصوؿ الدمج بمدارس التعميـ العاـ في اليند، والتي ىدف

مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة في فصوؿ الدمج وعالقتو بالمتغيرات 
( معمـ في 195)الجنس، والعمر، والخبرة، والمؤىؿ العممي(. بمغت عينة الدراسة )

المدارس الشاممة. استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي. أظيرت 
إلى وجود فروؽ معنوية في الرضا الوظيفي في )الرضا المالي، ومكاف العمؿ، النتائج 

والجنس(، وكما أظيرت النتائج أيضًا وجود فروؽ في الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس 
لصالح المعممات وأيضا فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ لصالح المؤىؿ األعمى، وفروؽ تعزى 

 ًا واألكبر سنًا لمتغير العمر.عام 41لمتغير الخبرة لصالح خبرة 
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إلى معرفة العالقة بيف اإلرىاؽ والرضا   AAAnssemn( 4114ىدفت دراسة )
الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة الذيف يعمموف مع الطالب ذوي اإلعاقات المتوسطة 

( معممًا مف جنوب 31إلى الشديدة في مقاطعة جنوب كاليفورنيا. حيُث بمغت العينة )
رنيا واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الكمي. توصمت النتائج إلى كاليفو 

وجود عالقة بيف اإلرىاؽ والرضا الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة. وأظيرت النتائج 
أف معممي التربية الخاصة يحتاجوف إلى التقدير، والدعـ مف أجؿ تجنب اإلرىاؽ، وتبدد 

  ز الشخصي.الشخصية وقمة اإلنجا
حوؿ الرضا الوظيفي لممعمميف  nsirssee(s(en( 4115أجراىا )ِدراسة في 

الممحقيف بوحدات التعميـ الخاص في مدارس التعميـ العاـ، والتي ىدفت إلى معرفة الرضا 
الوظيفي لمعممي وحدة التربية الخاصة الممحقة بمدارس التعميـ العاـ في المقاطعة الشمالية 

ضوء المتغيرات )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، الخبرة(. بمغت عينة لسريالنكا في 
ناث(. استخدمت 11( معمـ شاركوا في االستبانة و )419الدراسة ) ( مقابالت )ذكور وا 

أداة االستبانة والمقابالت لجمع البيانات وفؽ المنيج المختمط )المنيج النوعي والكمي(. 
معنويًا في المعمومات الشخصية بيف معممي التربية  كاف مف أبرز النتائج أف ىناؾ تبايناً 

الخاصة في وحدة التعميـ. كذلؾ، أظيرت النتائج أيضًا أف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة 
معنوية بيف متغيرات الرضا الوظيفي لممعمميف، والعمر، الجنس، والخبرة، والمؤىؿ، ونوع 

 وظيفي مرتفع في وظائفيـ.التعييف، وأظيرت النتائج أف المعمميف يتمتعوف برضا 
حوؿ معرفة مستوى الرضا الوظيفي لمعممي  z(nly( 4115أجراىا )وفي ِدراسة 

ذوي اإلعاقة. حيُث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي لممعمميف 
والمعممات العامميف مع أفراد ذوي اإلعاقة وعالقتو ببعض المتغيرات )الجنس، والراتب، 

تمقي الدعـ مف الزمالء، وتمقي الثناء مف اإلدارييف )اإلدارة( والعمر، سنوات والدخؿ، و 
( معممًا مف جميع أنحاء تركيا الذيف تـ اختيارىـ 132العمؿ(. تكونت عينة الدراسة مف )

بالطريقة العشوائية. استخدمت أداة االستبانة وفؽ المنيج الوصفي. أشارت النتائج إلى أف 
وف مع الطالب ذوي اإلعاقة يتسموف بدرجة متوسطة مف الرضا المعمميف الذيف يعمم

الوظيفي. كما أظيرت النتائج أيضًا إلى عدـ وجود عالقة بيف الرضا الوظيفي فيما يتعمؽ 
بالجنس، وعدد سنوات العمؿ، ومستوى الدخؿ، والعمر. في حيف توجد عالقة بيف الرضا 
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الثناء مف المدراء، ووجود متغيرات  الوظيفي والراتب وتمقي الدعـ مف الزمالء، وتمقي
 مالئمة لمعمؿ في مدارس التربية الخاصة.

العالقة بيف مستوى الرضا الوظيفي ونية البقاء  tlnr(si(  4115ناقشت دراسة )
في المينة بيف معممي التربية الخاصة، والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الرضا 

صة وطبيعة المكاف في الساحؿ الشرقي مف الواليات الوظيفي لمعامميف في التربية الخا
مف المعمميف، وأظيرت النتائج إلى أف  31المتحدة األمريكية. حيُث بمغت عدد العينة 

غالبية المشاركيف أعربوا عف مستوى الرضا الوظيفي بدرجة عالية عف عمميـ إال أف نسبة 
 المعمميف الذيف ينووف ترؾ العمؿ مرتفعة.

في دراستيما العالقة بيف التغيب عف  amnAA(  &nmrgssn )4116 ت ناقش
عمؿ معممي التربية الخاصة والرضا الوظيفي والفعالية الذاتية لمتعميـ الشامؿ. ىدفت 
الدراسة إلى التعرؼ عمى وصؼ الرضا الوظيفي لمعممي التربية الخاصة وعالقتو 

في المدارس السويدية الشاممة لذوي  بالمتغيرات )الرضا الوظيفي، والتغيب عف العمؿ(
( معممًا مف التربية الخاصة في عينة غير 115اإلعاقة. بمغت عينة الدراسة مف )

عشوائية. استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي التحميمي وتـ 
رضا التحميؿ باستخداـ االنحدار الخطي لمبيانات. كاف مف أبرز النتائج أف مستوى ال

الوظيفي يتسـ باالرتفاع لدى معممي التربية الخاصة، كما أف الرضا الوظيفي يرتبط 
 بالتغيب عف العمؿ، وال توجد عالقة غير مباشرة بيف التغيب عف العمؿ والكفاءة الذاتية. 

( تأثير خصائص المعمميف عمى كفاءتيـ الذاتية 4116ناقش شوكت وآخروف )
مميف. حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المتغيرات ورضاىـ الوظيفي مف منظور المع

)الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، الخبرة، التعميـ الميني( عمى معممي التربية الخاصة 
الباكستانييف في معتقداتيـ حوؿ الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي في منطقة الىور. حيًث 

مف خمس مدارس عامة واستخدمت ( مف المعمميف والمعممات 115بمغت عينة الدراسة )
أداة االستبانة لجمع البيانات وفؽ المنيج الوصفي. تشير النتائج مف مقاييس الكفاءة 
الذاتية والرضا الوظيفي إلى أف خصائص المعمميف )الجنس، والعمر، والتعميـ الميني 

ت النتائج والخبرة( ليا تأثير كبير عمى معتقدات الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي. وأظير 
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أيضاً أف المعممات لدييف مستوى أعمى مف معتقدات الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي لتعميـ 
 ذوي اإلعاقة مقارنة بالمعمميف الذكور، وعدـ وجود فروؽ بيف الكفاءة والرضا الوظيفي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
لتي تناولت موضوع الرضا السابقة االدَِّراَسات يتضح لمباحثاف مف خالؿ استعراض 

الوظيفي وبالرغـ مف تعددىا والتبايف واالختالؼ فيما بينيا مف حيث البيئات التي أقيمت 
عمييا ىذه الدراسات، إال أف ىناؾ شبو إجماع عمى أف مستوى الرضا الوظيفي لمعممي 
التربية الخاصة بشكؿ عاـ يتسـ ما بيف المتوسط واالرتفاع، حيُث اتسمت بالدرجة 

 ketheeswrawan لمتوسطة في الرضا الوظيفي بشكؿ عاـ في كاًل مف دراسةا
 باوزير(، ودراسة 4119) وآخروف (، ودراسة طشطوش4111) محموداسة ، ودر (2018)

اتسمت بدرجة مرتفعة في الرضا الوظيفي بشكؿ عاـ في كاًل (. بينما 4113والعبدالجبار )
و  ، tlnr(si(4115)  ، ودراسة(4115) وآخروف (، والبوني4141) الجندي دراسةمف 

 فيما اختمفت دراسة(. 4111وسميـ ) عوادو  ،amnAA( & nmrgssn )4116)دراسة 
في الرضا الوظيفي لممعمميف والتي اتسمت الدَِّراَسات السَّابقة ( عف 4111) وعمي نميري

 بالسمبية بشكؿ عاـ. 
(، ودراسة الماجد وآخروف 4115)اتفقت الدَِّراَسة الحالية مع دراسة الشيخ وشرير 

( في متغيري المرحمة التعميمية والخبرة. وحيُث أف معظـ الدراسات السابقة اتفقت 4112)
ـ المنيج الوصفي وىو المنيج المالئـ والمناسب ليا وىو ما استخدمو الباحثاف  عمى استخدا

نيج الوصفي ( التي استخدمت الم4111) وعمي في ىذه الدراسة باستثناء دراسة نميري
التي استخدمت  nsirssees(e(n( 4115التحميمي الوصفي االرتباطي، ودراسة )

( التي 4112المنيج النوعي والكمي بالطريقة المختمطة، ودراسة الماجد وآخروف )
استخدمت المنيج الوصفي المقارف. كما اتفقت أغمب الدراسات السابقة عمى أداة االستبانة 

  nsirssees(e(n (4115) ف في ىذه الدراسة باستثناء دراسةوىو ما استخدمو الباحثا
مف خالؿ استعراض أوجو االتفاؽ واالختالؼ و  التي استخدمت فييا االستبانة والمقابالت.
في الغالب عمى االىتماـ بالرضا  اقيااتف اتضح بيف الدراسات السابقة العربية واألجنبية

كؿ عاـ. حيُث اتفقت الدراسة الحالية مع الوظيفي لمعممي ومعممات التربية الخاصة بش
في موضوعيا الرئيس وىدفيا العاـ إال أنيا تختمؼ عنيا في عدة جوانب الدَِّراَسات السَّابقة 
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تمثؿ الفجوة العممية التي تعالجيا ىذه الدراسة. حيث أف الدراسة الحالية تتميز بأنيا تناقش 
تربوي جديد يتمثؿ في إجرائيا في  الرضا الوظيفي لمعممي اإلعاقة الفكرية في سياؽ

 محافظة جدة، وأنيا تتميز أيضًا بوجود متغير )شدة اإلعاقة( عف الدراسات السابقة.
استفادت الدراسة الحالية كثيرًا مف ىذه الدراسات في تحديد المتغيرات التي تمت دراستيا 

مف  ةميـ أداة االستبانوأسئمة الدراسة وأىميتيا لإلجابة عمييا في إثراء اإلطار النظري وتص
(، ودراسة 4119) وآخروف (، ودراسة طشطوش4112خالؿ دراسة الماجد وآخروف )

(. ومف واقع االطالع عمى 4111) محمود(، ودراسة 4113والعبدالجبار ) باوزير
الدراسات السابقة جاء دافع ىذه الدراسة في قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي 

صوؿ الدمج الممحقة بالمدارس الحكومية ومعاىد التربية الفكرية اإلعاقة الفكرية في ف
 بمحافظة جدة.

 إجراءاَت الدَِّراَسة
 منهج الدَِّراَسة 

في ضوء طبيعة الدَِّراَسة وأىدافيا وتساؤالتيا والمعمومات المراد الحصوؿ عمييا، 
يندرج ضمف وكذلؾ مراجعة الدراسات السابقة، استخدـ الباحثاف المنيج المسحي الذي 

أساليب المنيج الوصفي؛ لمتعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي لمعممي ذوي اإلعاقة 
الفكرية في مدينة جدة. حيث ُيعرؼ المنيج الوصفيَّ بأنو المنيج الذي ال يقتصر عمى 
نما يشمؿ ما ىو أبعد مف ذلؾ؛ ألنو يتضمف قدًرا مف  جمع البيانات وتبويبيا فقط؛ وا 

ات، كذلؾ يضمف المنيج المسحي جمع البيانات لغرض تحميميا ومف ثـ التفسير ليذه البيان
اكتشاؼ العالقات المختمفة بيف الظواىر المراد دراستيا ومف ثـ الحصوؿ عمى النتائج ذات 

 (.4113العالقة بأىداؼ الدراسة ومف ثـ تفسيرىا )العساؼ،
 مجتمع الدراسة   

اإلعاقة الفكرية الذكور في يتكوف مجتمع البحث الحالي مف جميع معممي ذوي 
( حسب 916جميع مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة والبالغ عددىـ حوالي )
 اإلحصائيات الحديثة الصادرة قسـ التربية الخاصة في إدارة تعميـ محافظة جدة.



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
110 

 
 

 عينة الدراسة   
روبرت ماسوف،  قاـ الباحثاف بحساب الحد األدنى لعينة الدراسة باستخداـ معادلة

( معمـ، وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحثاف 141وتبيف أف الحد األدنى لعينة الدراسة الحالية ىو )
بتصميـ االستبانة إلكترونيًا وتوزيعيا عشوائيًا عمى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية الذكور في 

ات جميع مدارس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة، وقد بمغت عدد االستجاب
 ( استجابة، والجدوؿ التالي يوضح خصائص عينة الدراسة.161)

 ( خصائص عينة الدراسة.1جدول )                 
 النسبة التكرارات المتغٌرات

 الحالة االجتماعٌة
 3001 30 أعزب
 3303 333 متزوج

 ٪300 333 المجموع

 العمر

 3303 33 عاما   13-33من 

 3303 33 عاما   33  –13
 303 33 عاما  فما فوق 33

 ٪300 333 المجموع

 الدرجة العلمٌة

 3303 333 بكالورٌوس
 3301 33 بكالورٌوس + دبلوم تربٌة خاصة

 3001 30 ماجستٌر
 ٪300 333 المجموع

 الخبرة

 3303 13 سنوات 3 -3
 3303 30 سنوات 30 -3

 3301 33 سنة فما فوق 33

 ٪300 333 المجموع

 التعلٌمٌةالمرحلة 

 3301 33 ابتدائً
 3303 33 متوسط
 3303 33 ثانوي

 ٪300 333 المجموع

 الجهة التعلٌمٌة
 3303 333 مدرسة دمج

 3303 13 معهد التربٌة الفكرٌة
 ٪300 333 المجموع

 شدة اإلعاقة

 3303 333 بسٌطة
 1003 30 متوسطة

 303 3 شدٌدة
 ٪300 333 المجموع

 ً عدد الطالب ف
 الفصل

 3303 30 طالب 3-3
 3303 33 طالب 30-3
 3001 30 طالب33-33

 ٪300 333 المجموع
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 أداة الدراسة 
تماشًيا مع مشكمة الدراسة وأىدافيا وطبيعة البيانات التي يراد جمعيا، وعمى 

 المنيج المتبع في الدراسة؛ استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة رئيسية في ىذه الدراسة. 
 بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية 

بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع تحت الدراسة، 
حدد الباحثاف األبعاد الرئيسية لالستبانة. بعد ذلؾ، قاـ الباحثاف بصياغة وتحديد 

بارات مع العبارات التي تندرج تحت كؿ ُبعد مف األبعاد الرئيسية. ثـ قارف تمؾ الع
األدوات التي سبؽ إعدادىا في دراسات عربية وأجنبية متنوعة، والتي ركزت عمى 
قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى المعمميف بصفة عامة ومعممي ذوي اإلعاقة 

 وآخروف (، ودراسة طشطوش4112الفكرية بصفة خاصة كدراسة الماجد وآخروف )
(. وفي 4113عبد الجبار )الو  باوزير(، ودراسة 4111) محمود(، ودراسة 4119)

عداد النسخة األولية لغرض التحكيـ كما  ضوء ذلؾ، قاـ الباحثاف بتصميـ االستبانة وا 
 ىو موضوح في قسـ الصدؽ الظاىري أدناه.

 االستبانة بصورتيا النيائية )وصؼ أداة الدراسة( 
جراء التعديالت           بعد األخذ بتوصيات المحكِّميف وتوجييات المشرؼ العممي وا 

نت االستبانة في صورتيا النيائية، مف جزأيف، وىما:    الالزمة، تكوَّ
، والتي تمثمت في )الحالة االجتماعية، الجزء األوؿ: يشتمؿ عمى البيانات األولية لممعمميف ▪

ة، المرحمة التعميمية، الجية التعميمية، شدة اإلعاقة، عدد العمر، الدرجة العممية، الخبر 
 الطالب في الفصؿ(.

 الجزء الثاني: يشتمؿ ىذا الجزء عمى أبعاد االستبانة، وىي كالتالي: ▪
 ( فقرات.4البعد األوؿ: الرضا الذاتي عف المينة، ويشتمؿ ىذا الُبعد عمى ) -
 ( فقرات.4عمى ) البعد الثاني: البعد االجتماعي، ويشتمؿ ىذا الُبعد -
 ( فقرة.11البعد الثالث: طبيعة العمؿ، ويشتمؿ ىذا الُبعد عمى ) -
 ( فقرات.11البعد الرابع: العالقات المينية، ويشتمؿ ىذا الُبعد عمى ) -
 ( فقرات.11البعد الخامس: التطوير الميني، ويشتمؿ ىذا الُبعد عمى ) -
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 تصحيح أداة الدراسة
اعتمد الباحثاف عمى مقياس ليكرت الخماسي؛ ألنو سيؿ اإلعداد والتطبيؽ، ويعطي 
المبحوث الحرية في تحديد موقفو ودرجة إيجابية أو سمبية ىذا الموقؼ في كؿ عبارة. وقد 
تـ تحديد طوؿ خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور 

(، ثـ تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس 1=1-2ب المدى )الدراسة، وذلؾ مف خالؿ حسا
(، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة 1.51=1/2لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح أي )

إلى أقؿ قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح(؛ وذلؾ لتحديد الحد 
 جدوؿ التالي:  األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طوؿ الخاليا كما يوضحيا ال

 ( درجة الموافقة ومدى الموافقة4جدوؿ )
 مقٌاس لٌكرت الخماسً

 مدى الموافقة الترمٌز درجة الموافقة

 3030إلى أقل من  3من  3 منخفضة جدا  

 3030إلى أقل من  3030 3 منخفضة

 1030إلى أقل من    3030 1 متوسطة

 3030إلى أقل من  1030من 3 مرتفعة 

 3000إلى  330من  3 مرتفعة جدا  

 صدؽ أداة الدراسة: 
 أواًل: الصدؽ الظاىري:

بعد تصميـ أداة الدراسة في صورتيا األولية قاـ الباحثاف بعرضيا عمى مجموعة 
مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس المختصيف في ميداف التربية الخاصة وعمـ 

مكانية تحقيقيا ألىداؼ النفس واإلحصاء؛ إلبداء رأييـ حوؿ وضوح االستبانة  وا 
الدراسة، ومدى اتِّساؽ العبارة ومالءمتيا لممحور أو الُبعد الذي تنتمي إلييا. بعد ذلؾ، 
قاـ الباحثاف بتعديؿ بعض العبارات وحذؼ العبارات التي لـ تحقؽ نسبة اتفاؽ عالية 

( عبارة موزعة 12بيف المحكميف، وأصبح المقياس في صورتو النيائية مكوف مف )
 ( أبعاد.2عمى )
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 ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة:
بعد التأكُّد مف الصدؽ الظاىريِّ ألداة الدراسة، قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداة الدراسة 
عمى عينة استطالعية مف المعمميف )غير المشاركيف في عينة الدراسة( بمغ عددىا 

( معمـ إعاقة فكرية )ذكور(، لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي وثبات أداة 41)
بعد الحصوؿ عمى استجابات المشاركيف، قاـ الدراسة ومدى صالحيتيا لمتطبيؽ، و 

دخاؿ البيانات استخداـ برنامج الحـز اإلحصائيَّة لمعمـو االجتماعية  الباحثاف بترميز وا 
ii(iAeiAA(a c(An(gs ems imAA(a iAAsnAse  ومف ثـ قاـ بحساب معامؿ ،

"؛ لمعرفة مدى الصدؽ الداخميِّ cs(semn rmsssa(iAmnاالرتباط بيرسوف"
تبانة، وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات لالس

 االستبانة بالدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي إليو الفقرة، وجاءت النتائُج كالتالي:
 الرضا الذاتي عف المينة صدُؽ االتِّساؽ الداخمي لمبعد األوؿ:

ت االرتباط بيف درجة كؿ ( إلى أف قيـ معامال9تشير النتائج الموضحة بالجدوؿ )
فقرة مف فقرات البعد األوؿ )الرضا الذاتي عف المينة( بالدرجة الكمية لمبعد، دالة إحصائيِّا 

وجميعيا قيـ موجبة؛ ما يعني وجود درجة عالية مف  1.12أو  1.11عند مستوى داللة 
لصدؽ لفقرات االتساؽ الداخمي وارتباط البعد األوؿ بعباراتو، بما يعكس درجة عالية مف ا

 البعد األوؿ.
معامالُت االرتباِط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات البُعد األوؿ بالدرجة  (9جدوؿ )

 الكمية لمبعد
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

3 00303**  3 00311*  

3 00333**  3 00333*  

1 00333*  3 00333**  

3 00333**  - - 

 فأقؿ                                            1.12فأقؿ        * دالة عند مستوى الداللة  1.11** دالة عند مستوى الداللة   
 البعد االجتماعي: صدُؽ االتِّساؽ الداخمي لمبعد الثاني:   

( يتبيف أف قيـ معامالت 1مف خالؿ استعراض النتائج الموضحة بالجدوؿ )
االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني )البعد االجتماعي( بالدرجة الكمية لمبعد، 
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وجميعيا قيـ موجبة؛ ما يعني وجود  1.12أو  1.11دالة إحصائيِّا عند مستوى داللة 
مي وارتباط البعد الثاني بعباراتو، بما يعكس درجًة عالية مف درجة عالية مف االتساؽ الداخ
 الصدؽ لفقرات البعد الثاني.

معامالُت االرتباِط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات البُعد الثاني بالدرجة  (1جدوؿ )
 الكمية لمبعد

اٌعجبسح سلُ االستجبط ِعبًِ  اٌعجبسح سلُ  االستجبط ِعبًِ   

8 657.0**  21 65010**  

9 65.76**  21 65822**  

26 65499*  24 65870**  

22 65041**  - - 

 فأقؿ                                            1.12فأقؿ     * دالة عند مستوى الداللة  1.11** دالة عند مستوى الداللة      
 طبيعة العمؿ صدُؽ االتِّساؽ الداخمي لمبعد الثالث:

( أف قيـ معامالت االرتباط 2الموضحة بالجدوؿ )تكشؼ المؤشرات اإلحصائية 
بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث )طبيعة العمؿ( بالدرجة الكمية لمبعد، دالة 

وجميعيا قيـ موجبة؛ ما يعني وجود درجة  1.12أو  1.11إحصائيِّا عند مستوى داللة 
بما يعكس درجًة عالية مف عالية مف االتساؽ الداخمي وارتباط البعد الثالث بعباراتو، 

 الصدؽ لفقرات البعد الثالث.
معامالُت االرتباِط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات البُعد الثالث بالدرجة  (2جدوؿ )

 الكمية لمبعد
  االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ  االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ

2. 65.68** 12 65048** 

20 65071** 11 65.26** 

27 65019** 11 65.11** 

28 65486* 14 65.8.** 

29 65.12** 1. 65017** 

16 65060** - - 

 فأقؿ . 1.12فأقؿ    * دالة عند مستوى الداللة  1.11** دالة عند مستوى الداللة      
 العالقات المينية صدُؽ االتِّساؽ الداخمي لمبعد الرابع:

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 3يتبيف مف النتائج الموضحة بالجدوؿ )
فقرة مف فقرات البعد الرابع )العالقات المينية( بالدرجة الكمية لمبعد، دالة إحصائيِّا عند 

وجميعيا قيـ موجبة؛ ما يعني وجود درجة عالية مف  1.12أو  1.11مستوى داللة 
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لبعد الرابع بعباراتو، بما يعكس درجًة عالية مف الصدؽ لفقرات االتساؽ الداخمي وارتباط ا
 البعد الرابع.

معامالُت االرتباِط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات البُعد الرابع بالدرجة  (3جدوؿ )
 الكمية لمبعد

  االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ  االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ

10 65.61** 12 65.8.** 

17 65491* 11 6506.** 

18 65701** 11 65740** 

19 65.72** 14 65.81** 

16 65.86** 1. 65.19** 

 فأقؿ       1.12فأقؿ     * دالة عند مستوى الداللة  1.11** دالة عند مستوى الداللة      
 التطوير الميني صدُؽ االتِّساؽ الداخمي لمبعد الخامس:

( يتبيف أف قيـ معامالت 4)مف خالؿ استعراض النتائج الموضحة بالجدوؿ 
االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس )التطوير الميني( بالدرجة الكمية 

وجميعيا قيـ موجبة؛ ما يعني  1.12أو  1.11لمبعد، دالة إحصائيِّا عند مستوى داللة 
س درجة وجود درجة عالية مف االتساؽ الداخمي وارتباط البعد الخامس بعباراتو، بما يعك

 عالية مف الصدؽ لفقرات البعد الخامس.
معامالُت االرتباِط بيف درجة كؿ فقرٍة مف فقرات البُعد الخامس بالدرجة  (4جدوؿ )

 الكمية لمبعد
 االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ االستجبط ِعبًِ اٌعجبسح سلُ

10 65470* 42 65482* 

17 65.74** 41 658.2** 

18 650..** 41 657.1** 

19 65726** 44 65.89** 

46 65086** 4. 65874** 

 فأقؿ   1.12فأقؿ      * دالة عند مستوى الداللة  1.11** دالة عند مستوى الداللة     
أخيرًا، ُتشير النتائج إلى أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ ُبعٍد مف أبعاد 

، وجميعيا قيـ 1.11عند مستوى داللة االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة دالة إحصائيِّا 
موجبة؛ ما يعني وجود درجٍة عالية مف االتساؽ الداخمي وارتباط االستبانة بأبعادىا، بما 

 يعكس درجة عالية مف الصدؽ ألبعاد االستبانة، كما ىو موضح في الجدوؿ أدناه.
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بالدرجة الكمية معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االستبانة  (5جدوؿ )
 لالستبانة

  االستجبط ِعبًِ االستجبٔخ أثعبد

 **65719 اٌّهٕخ عٓ اٌزاتٍ اٌشضب 2

 **.6588 االجتّبعٍ اٌجعذ 1

 **65806 اٌعًّ طجُعخ 1

 **65872 اٌّهُٕخ اٌعاللبد 4

 **65827 اٌّهٍٕ اٌتطىَش .

 فأقؿ          1.11** دالة عند مستوى الداللة            
 أداة الدراسة: ثبات
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة(؛ استخدـ الباحثاف )معادلة ألفا كرونباخ       

rsmni(Ar Daor(( حة بالجدوؿ رقـ (، يتبيف 6(. مف خالؿ استعراض النتائج الموضَّ
و  1.322أف معامالت الثبات ألبعاد االستبانة مرتفعة؛ حيث تراوحت ما بيف )

(، وجميعيا قيـ موجبة؛ ما 1.691الثبات العاـ ألداة الدراسة فقد بمغ )( أما 1.1.513
يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجٍة عاليٍة مف الثبات، وبالتالي يمكف االعتماد عمييا في 

 التطبيؽ الميداني لمِدَراَسة.
 ةمعامالُت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدِّرَاسَة والثبات العاـ لالستبان (6جدوؿ )

 وشؤجبر اٌفب اٌفمشاد عذد االستجبٔخ أثعبد

 65820 7 اٌّهٕخ عٓ اٌزاتٍ اٌشضب األوي اٌجُعذ

 65868 7 االجتّبعٍ اٌجعذ اٌثبٍٔ اٌجُعذ

 ..650 22 اٌعًّ طجُعخ اٌثبٌث اٌجُعذ

 65789 26 اٌّهُٕخ اٌعاللبد اٌشاثع اٌجُعذ

 65820 26 اٌّهٍٕ اٌتطىَش اٌخبِس اٌجُعذ

 65916 .4 ٌالستجبٔخ اٌعبَ اٌثجبد

 أساليب المعالجة اإلحصائيَّة       
لتحقيؽ أغراض الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ أداة الدَِّراَسة في   

الجانب الميداني، تـ استخداـ عدٍد مف األساليب اإلحصائيَّة وذلؾ باستخداـ برنامج 
(، حيث استخدـ الباحثاف 41إصدار ) (icii)التحميؿ اإلحصائي لمعمـو االجتماعية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف باإلضافة إلى 
 اختبار تحميؿ التبايف األحادي واختبار شيفيو.

 نتائج الدَِّراَسة، ومناقشتيا
 أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيسي   

ا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة؛ قاـ لمتعرُّؼ عمى مستوى الرض
الباحثاف بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممي ذوي 
اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة عمى أبعاد وفقرات الرضا الوظيفي، وذلؾ عمى النحو 

 التالي:
 مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة (11جدوؿ )

 اٌىظُفٍ اٌشضب أثعبد
 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ

 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ
 اٌّىافمخ دسجخ اٌتشتُت

 ِشتفعخ 2 65911 4516 اٌّهٕخ عٓ اٌزاتٍ اٌشضب 2

 ِشتفعخ 4 65788 .150 االجتّبعٍ اٌجعذ 1

 ِشتفعخ 1 65010 1580 اٌعًّ طجُعخ 1

 ِشتفعخ 1 65.89 4524 اٌّهُٕخ اٌعاللبد 4

 ِشتفعخ . .6582 1501 اٌّهٍٕ اٌتطىَش .

 ِشتفعخ 65014 1596 اٌىظُفٍ اٌشضب ٌّستىي اٌىٍُخ اٌذسجخ

حة بالجدوؿ ) (، يتبيف أف أفراد عينة 11مف خالؿ استعراض النتائج الموضَّ
الدراسة يظيروف درجة موافقة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة 

(، وىذا المتوسط يقع بالفئة 2مف  9.61الفكرية في مدينة جدة وذلؾ بمتوسط حسابي )
ي ُتشير إلى درجة أوافؽ، وىذه النتيجة تدؿ عمى الرابعة مف المقياس المتدرج الخماسي والت

ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة. كما يتبيف 
مف النتائج أف ُبعد الرضا الذاتي عف المينة جاء في المرتبة األولى بيف األبعاد المتعمقة 

فكرية في مدينة جدة، وذلؾ بمتوسط بمستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة ال
(، ثـ 2مف  1.11(، يميو ُبعد العالقات المينية بمتوسط حسابي )2مف  1.41حسابي )

(، يميو البعد االجتماعي بمتوسط حسابي 2مف  9.53بعد طبيعة العمؿ بمتوسط حسابي )
ي (، بينما جاء ُبعد التطوير الميني في المرتبة األخيرة بمتوسط حساب2مف  9.32)
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(. ىذه النتيجة تدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يظيروف درجة موافقة عمى 2مف  9.39)
جميع األبعاد المتعمقة بمستوى الرضا الوظيفي لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة 
جدة، أي أف جميع األبعاد جاءت بدرجة مرتفعة. ويعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف خمؽ 

بة لمعمـ اإلعاقة الفكرية يؤدي إلى الرضا الوظيفي، وتمكنيـ مف األداء بشكؿ البيئة المناس
مثالي ينعكس ايجابًا عمى العممية التعميمية. فكمما كاف ىناؾ رضا ذاتي عف المينة لدى 
المعمميف وتطويرًا لمعالقات المينية داخؿ المدرسة وارتفاعًا في مستوى العالقات 

لميني المستمر أثناء الخدمة كمما ارتفع مستوى الرضا االجتماعية وتوفير التطوير ا
الوظيفي لدييـ وتحسنت طبيعة العمؿ. وقد تفسر ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو نظرية 
ىيرزبرج ذات العامميف والتي تتعمؽ بالعوامؿ الدافعية التي تحفز األفراد لمزيد مف العمؿ 

تقاف العمؿ، وأىمية العمؿ والتحديات والرضا الوظيفي والتي تتكوف مف الشعور باإلنجا ز وا 
والتطور والنمو الشخصي. أما العوامؿ التي تؤدي إلى عدـ الرضا الوظيفي وتشتمؿ عمى 
السياسات التنظيمية واإلدارة اإلشرافية، والعالقات اإلنسانية مع المرؤوسيف وظروؼ العمؿ 

 (.4141؛ بني حمد، 4115كالرواتب واألمف الوظيفي )المعمرية، وطو، 
( والتي أشارت إلى 4111عبدالجبار )الكذلؾ، تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

أف مستوى الرضا الوظيفي أعمى مف المتوسط لدى كؿ مف معممي التعميـ العاـ ومعممي 
( التي أظيرت أف مستوى الرضا الوظيفي 4111التربية الخاصة، وأيضًا دراسة عرب )

ي المدارس والمؤسسات الحكومية في المجمعة كاف بشكؿ لدى معممي التربية الخاصة ف
( التي بينت أف 4114عاـ إيجابي. بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج القصيريف  )

مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي وأخصائي التوحد بوجو عاـ كاف متوسطًا، ودراسة 
في لدى معممي غرؼ ( التي أظيرت أف مستوى الرضا الوظي4119طشطوش وآخروف )

( التي أظيرت أف الرضا 4111المصادر كاف بدرجة متوسطة، ودراسة نميري وعمي )
الوظيفي يتسـ بالسمبية لدى معممات التربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية والسمات 

( التي بينت أف مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي 4141الشخصية، ودراسة الجندي )
لخاصة بصعوبات التعمـ في مدارس التعميـ العاـ بشكؿ عاـ متوسط بمغ غرؼ المصادر ا

( والتي 4115) z(nly%(. أخيرًا، اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 24.5)
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أشارت إلى أف المعمميف الذيف يعمموف مع طالب ذوي اإلعاقة يظيروف درجة متوسطة 
 عاد:مف الرضا الوظيفي. فيما يمي وصؼ مفصؿ ليذه األب

 البعد األوؿ: الرضا الذاتي عف المينة
( يتبيف أف ىناؾ تقارب في درجة 11مف خالؿ استعراض النتائج الموضحة بالجدوؿ )

موافقة أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالُبعد األوؿ" الرضا الذاتي عف المينة"، 
إلى  9.69الحسابية ليا ما بيف )حيث تكوف ىذا الُبعد مف سبع فقرات تراوحت المتوسطات 

(، وىذه المتوسطات تقع في الفئة الرابعة والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي 1.25
بمغ المتوسط الحسابي العاـ حيث  والمتيف ُتشيراف إلى الموافقة بدرجة )مرتفعة، مرتفعة جدًا(.

ا المتوسط يقع بالفئة ( وىذ2( مف أصؿ )1.41لمُبعد األوؿ "الرضا الذاتي عف المينة ")
الخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى الموافقة بدرجة مرتفعة جدًا، مما يدؿ 
عمى أف أفراد عينة الدراسة يروف أف ىناؾ مستوى مرتفع جدًا مف الرضا الذاتي عف المينة 

تيجة إلى شعور لدى معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة. ويعزي الباحثاف ىذه الن
المعمميف بالرضا عند قياميـ بتعميـ الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية وشعورىـ باألمف النفسي 
واالطمئناف في مكاف عمميـ، واستمتاعيـ في مجاؿ عمميـ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 
 أشارت إليو نظرية الدوافع، والتي توصمت إلى إف الرضا الوظيفي ىو التوافؽ والتكيؼ لمفرد

 (.4111والذي يعزز لتحقيؽ الذات في بيئة العمؿ )ىاشـ، 
 
 
 
 

 ( استجابات عينة الدراسة عمى الفقرات المتعمقة ببُعد الرضا الذاتي عف المينة11جدوؿ )
 سلُ

 اٌعجبسح
 اٌعجبساد

 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ
 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ
 تشتُت

 اٌعجبسح
 دسجخ

 اٌّىافمخ

2 
 اإلعبلخ روٌ طالة تعٍُُ فٍ ألىَ عٕذِب ثبٌفخش أشعش

 اٌفىشَخ
45.8 65969 2 

 ِشتفعخ

 جذا  

 ِشتفعخ . 25107 4526 راتٍ تذمك ألٔهب ِهٕتٍ أفضً 1
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 سلُ

 اٌعجبسح
 اٌعجبساد

 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ
 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ
 تشتُت

 اٌعجبسح
 دسجخ

 اٌّىافمخ

 1 252.4 4510 ثهب أعًّ اٌتٍ ِذسستٍ داخً وّعٍُ ثمُّتٍ أشعش 1
 ِشتفعخ

 جذا  

 ِشتفعخ 0 25120 .456 وشُمب   ِّتعب   اٌفىشَخ اإلعبلخ روٌ ِع اٌعًّ َعذ 4

 1 65900 .451 عٍٍّ فٍ لصشد إرا ٔفسٍ عًٍ اٌٍىَ أٌمٍ .
 ِشتفعخ

 جذا  

 ِشتفعخ 4 25224 4522 إٌفسٍ ثبألِٓ عٍٍّ َشعشٍٔ 0

 ِشتفعخ 7 25160 1591 آخش عًّ فشصخ وجذد ٌى دتً ثّهٕتٍ، أتّسه 7

 جذا   ِشتفعخ 65911 4516 ٌٍجُعذ اٌعبَ اٌذسبثٍ اٌّتىسظ

 الُبعد الثاني: البعد االجتماعي
( أف ىناؾ تفاوت في درجة موافقة أفراد عينة 14تكشؼ النتائج الموضحة بالجدوؿ )  

الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالُبعد الثاني" البعد االجتماعي"، حيث يتكوف ىذا الُبعد مف 
(، وىذه المتوسطات 1.43إلى  4.94سبع فقرات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا ما بيف )

الثانية والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي والمتيف ُتشيراف إلى الموافقة تقع في الفئة 
بمغ المتوسط الحسابي العاـ لمُبعد الثاني "الُبعد حيث  بدرجة )منخفضة، مرتفعة جدًا(.

( وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة مف المقياس المتدرج 2( مف أصؿ )9.32االجتماعي ")
إلى الموافقة بدرجة مرتفعة، مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يروف الخماسي والتي ُتشير 

أف معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة لدييـ مستوى مرتفع مف الرضا عف الُبعد 
االجتماعي. ويعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى حصوؿ معممي ذوي اإلعاقة الفكرية عمى 

لمجتمع والقيادات التعميمية، كما أف أولياء األمور االحتراـ والتقدير المناسب مف قبؿ ا
يقدروف جيد معممي الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية. وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(4114 )AAAnssemn  ،التي أظيرت أف معممي التربية الخاصة يحتاجوف إلى التقدير
 الشخصي.والدعـ مف أجؿ تجنب اإلرىاؽ، وتبدد الشخصية وقمة اإلنجاز 



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
133 

 
 

 ( استجابات عينة الدراسة عمى الفقرات المتعمقة بالبُعد االجتماعي14جدوؿ )

 العبارات رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

ترتٌب 

العبار

 ة

درجة 

 الموافقة

3 

أنال كل التقدٌر واالحترام من قبل 

ً أعمل مع ذوي اإلعاقة  المجتمع ألن

 الفكرٌة

3033 00333 3 
مرتفعة 

 جدا  

3 
أولٌاء األمور ٌقدرون جهد معلمً 

 الطالب ذوي اإلعاقة الفكرٌة
 مرتفعة 1 30033 3003

30 
مكانة معلم ذوي اإلعاقة الفكرٌة ال تلقى 

 القبول االجتماعً الالئق
 مرتفعة 3 30333 1033

33 
ٌشعر معلم الطالب ذوي اإلعاقة الفكرٌة 

من القٌادات التعلٌمٌةباالحترام   
 مرتفعة 3 30330 1033

33 
ً المجتمع  أجد أن هناك ضعفا  فً وع

 بأهمٌة عمل معلمً ذوي اإلعاقة الفكرٌة
 مرتفعة 3 30033 3033

31 
ً معلما  لذوي  ً من كون تخجل أسرت

 اإلعاقة الفكرٌة
 منخفضة 3 30333 3013

33 
المعلم فً صورة وسائل اإلعالم تظهر 

 غٌر الئقة
 منخفضة 3 30333 1013

 ً المتوسط الحساب

 العام للبُعد
 مرتفعة 00333 1033

 البعد الثالث: طبيعة العمؿ
( أف ىناؾ تفاوت في درجة موافقة أفراد 19يتبيف مف النتائج الموضحة بالجدوؿ )

عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالُبعد الثالث" طبيعة العمؿ"، حيث يتكوف ىذا الُبعد مف 
(، وىذه 1.43إلى  9.15إحدى عشر فقرة تراوحت المتوسطات الحسابية ليا ما بيف )

ة الثالثة والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي والمتيف ُتشيراف إلى المتوسطات تقع في الفئ



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
133 

 
 

بمغ المتوسط الحسابي العاـ لمُبعد الثالث "طبيعة حيث  درجة موافقة )متوسطة، مرتفعة جدًا(.
( وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة مف المقياس المتدرج 2( مف أصؿ )9.53العمؿ ")

الخماسي والتي ُتشير إلى الموافقة بدرجة مرتفعة، مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يروف 
مستوى رضا مرتفع عف طبيعة العمؿ.  أف معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة لدييـ

ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة إلى حرص اإلدارة المدرسة عمى المساواة بيف معممي التربية 
الفكرية، ومتابعة المشرؼ التربوي لخطة المعمـ الخاصة بالمنيج بشكؿ ميني، كما أف العمؿ 

والمستمزمات التعميمية يمتاز بوضوح اإلجراءات المتبعة، باإلضافة إلى توافر الوسائؿ 
الالزمة لتعميـ طالب ذوي اإلعاقة الفكرية مما يساعد المعمميف عمى اتخاذ األساليب 
التعميمية المناسبة، وبالتالي اإلبداع مع ذوي اإلعاقة الفكرية. حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع 

في لدى ( التي أظيرت أف مستوى الرضا الوظي4113عبدالجبار )الو  باوزيرنتائج دراسة 
 معممات برامج صعوبات التعمـ مرتفع في ُبعد طبيعة العمؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( استجابات عينة الدراسة عمى الفقرات المتعمقة ببُعد طبيعة العمؿ19جدوؿ )
رقم 

 العبارة
 العبارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

ترتٌب 

 العبارة

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 1 30333 3030 اإلضافٌة عبئا  فوق عملًتشكل األعمال  33
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رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

33 
تحرص إدارة المدرسة على المساواة بٌن معلمً 

 التربٌة الفكرٌة
 مرتفعة 3 30033 3003

33 
ٌتٌح لً عملً االستقاللٌة فً اتخاذ األسالٌب 

 التعلٌمٌة المناسبة لطالبً
3033 00313 3 

مرتفعة 
 جدا  

33 
مهنتً الوظٌفٌة تساعدنً على اإلبداع مع طبٌعة 

 ذوي اإلعاقة الفكرٌة
 مرتفعة 3 30311 1033

33 
أحبط لعدم توفر اإلمكانٌات الكافٌة إلنجاز أنشطتً 

 المتعلقة بتعلٌم ذوي اإلعاقة الفكرٌة
 مرتفعة 3 30033 3033

 مرتفعة 3 30330 1033 ٌمتاز العمل بوضوح اإلجراءات المتبعة 30

33 
الوسائل والمستلزمات التعلٌمٌة الالزمة لتعلٌم 

 طالب ذوي اإلعاقة الفكرٌة متوفرة
 متوسطة 33 30131 1003

33 
ٌتابع المشرف التربوي خطة المعلم الخاصة 

 بالمنهج بشكل مهنً
1033 30033 3 

 مرتفعة

31 
أختلف مع زمالئً فً طرٌقة التعامل مع طالب 

 ذوي اإلعاقة الفكرٌة
1033 30333 30 

 مرتفعة

 3 30033 3003 ٌضاٌقنً ضعف التعاون بٌن المنزل والمدرسة 33

 مرتفعة

33 
أعانً من كثرة مشكالت التالمٌذ ذوي اإلعاقة 

 الفكرٌة
 مرتفعة 3 30333 1033

 مرتفعة 00313 1033 المتوسط الحسابً العام للبُعد

 العالقات المينية: البعد الرابع: 
( أف ىناؾ تفاوت في درجة موافقة أفراد عينة 11تكشؼ النتائج الموضحة في الجدوؿ )

الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالُبعد الرابع" العالقات المينية"، حيث تكوف ىذا الُبعد مف 
(، وىذه 1.34إلى  9.11عشرة فقرات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا ما بيف )

توسطات تقع في الفئة الثالثة والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي والمتيف ُتشيراف الم
بمغ المتوسط الحسابي العاـ لمُبعد الرابع حيث  إلى الموافقة بدرجة )متوسطة، مرتفعة جدًا(.
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( وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة مف المقياس 2( مف أصؿ )1.11"العالقات المينية" )
المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى درجة أوافؽ، مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يروف 
أف معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة لدييـ مستوى رضا مرتفع عف العالقات 

باحثاف ىذه النتيجة إلى حرص مدراء المدارس عمى التزاـ المعمميف المينية. ويفسر ال
باألنظمة والقوانيف، األمر الذي ساىـ في نشر التعاوف بيف جميع الزمالء في العمؿ 
وحرصيـ عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد، وبالتالي شعور المعمـ بالثقة المتبادلة والتعامؿ 

كما يعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى أىمية  . بود واحتراـ مع زمالءه داخؿ المدرسة
العالقات اإلنسانية بيف المعمميف والتي تيدؼ إلى تحقيؽ التعاوف والمشاركة بيف المعمميف 
واإلدارة المدرسية، وتحفيز المعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ المدرسية والوصوؿ إلى تحقيؽ 

والتي مف خالليا تقمؿ األساليب الرضا الوظيفي، وتعزيز االنتماء لإلدارة المدرسية، 
الروتينية واالضطرابات النفسية التي يتعرض ليا المعمـ مف ضغوطات العمؿ المدرسي. 
أيضّا عمى اإلدارة المدرسية أف تتخذ المبادئ آنفة الذكر في الحسباف عند وضع السياسات 

األبعاد النفسية  واألنظمة في التعامؿ مع المعمميف واالىتماـ بمشاعرىـ نحو ذلؾ، ومراعاة
واالجتماعية والتي مف خالليا تؤثر عمى مستوى األداء في رفع االنتاجية في سبيؿ تحقيؽ 

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو نظرية العالقات اإلنسانية،  متطمبات العمؿ المدرسي.
ف والتي تُعد مف أىـ النظريات لمرضا الوظيفي وىي تمد جسور التواصؿ والعالقات بي

األفراد، وتؤدي ىذه العالقات إلى بناء المودة واالحتراـ المتبادؿ وىذا بدوره ينعكس عمى 
الرضا الوظيفي عف زمالء المينة أو العمؿ، والتي أيضًا تيتـ بالحاجات النفسية 

 (.4112واالجتماعية بيف المعمميف كاالحتراـ والتقدير واأللفة والمودة )الماجد وآخروف، 
 
 
 
 

 استجابات عينة الدراسة عمى الفقرات المتعمقة ببُعد العالقات المينية (11جدوؿ )

 اٌعجبساد اٌعجبسح سلُ
 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ

 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ

 تشتُت

 اٌعجبسح
 اٌّىافمخ دسجخ
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 اٌعجبساد اٌعجبسح سلُ
 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ

 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ

 تشتُت

 اٌعجبسح
 اٌّىافمخ دسجخ

10 

 صِالئٍ ِع وادتشاَ ثىد وأتعبًِ اٌّتجبدٌخ ثبٌثمخ أشعش

 جذا   ِشتفع 2 65.84 4501 اٌّذسسخ داخً

17 

 اٌعًّ فٍ اٌضِالء جُّع ثُٓ اٌتعبوْ َسىد

 جذا   ِشتفعخ . 65840 4511

18 

 ثشوح اٌفىشَخ اإلعبلخ روٌ ِعٍّى وصِالئٍ أٔب ٔعًّ

 جذا   ِشتفعخ 1 65788 4544 اٌىادذ اٌفشَك

19 

 عٍٍّ أداء أثٕبء ٌٍ ِضعجخ اٌّعٍُّٓ تعٍُمبد

 ِتىسطخ 26 25188 1564

16 

 اٌّتجبدي ثبالدتشاَ اٌّذسسخ ثّذَش عاللتٍ تتُّض

 جذا   ِشتفعخ 1 65789 4540

12 

 فٍ اٌفىشَخ اإلعبلخ روٌ ِعٍٍّ اٌّذَش َشبسن

 ِشتفعخ 7 65997 4561 اٌمشاساد اتخبر فٍ اٌّذسسخ

11 

 ِىضىعٍ عٍٍّ ألداء اٌّذسسخ ِذَش تمُُُ

 ِشتفعخ 0 65961 .452

11 

 أثزٌه اٌزٌ اٌّجهىد لُّخ َمذس اٌتشثىٌ اٌّششف

 ِشتفعخ 8 25671 1599

14 

 ِىضىعٍ عٍٍّ ألداء اٌتشثىٌ اٌّششف تمُُُ

 ِشتفعخ 9 25611 1597

1. 

 ثبألٔظّخ اٌّعٍُّٓ اٌتضاَ عًٍ اٌّذَش َذشص

 جذا   ِشتفعخ 4 65772 4546 واٌمىأُٓ

 ِشتفعخ 65.89 4524 ٌٍجُعذ اٌعبَ اٌذسبثٍ اٌّتىسظ

 البعد الخامس: التطوير الميني:
( أف ىناؾ تفاوت في درجة موافقة أفراد 12يتبيف مف النتائج الموضحة في الجدوؿ )

عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالُبعد الخامس" التطوير الميني"، حيث تكوف ىذا الُبعد 
(، وىذه 1.93إلى  9.11بيف )مف عشرة فقرات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا ما 

المتوسطات تقع في الفئة الثالثة والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي والمتيف ُتشيراف إلى 
بمغ المتوسط الحسابي العاـ لمُبعد الخامس حيث  الموافقة بدرجة )متوسطة، مرتفعة جدًا(.
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رابعة مف المقياس ( وىذا المتوسط يقع بالفئة ال2( مف أصؿ )9.39"التطوير الميني ")
المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى درجة أوافؽ، مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يروف أف 
معممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة لدييـ مستوى رضا مرتفع تجاه التطوير الميني. 

لحوافز ويمكف تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ وجود عدالة في فرص الترقية والحصوؿ عمى ا
بيف المعمميف، كما ساىمت فرص االلتحاؽ بالدورات التدريبية والمؤتمرات العممية في 
التطوير الميني لممعمميف، باإلضافة إلى إف حصوليـ عمى شيادات جامعية يرفع مف 

 مكانتيـ المينية.
 ( استجابات عينة الدراسة عمى الفقرات المتعمقة بُبعد التطوير الميني12جدوؿ )

 اٌعجبساد اٌعجبسح سلُ
 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ

 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ

 تشتُت

 اٌعجبسح
 اٌّىافمخ دسجخ

10 

 اٌعٍُّخ واٌّؤتّشاد ثبٌذوساد االٌتذبق فشصخ وظُفتٍ ٌٍ تتُخ

 ِشتفعخ 4 25218 1596

17 

 ٌٍّعٍُ اٌّهُٕخ اٌّىبٔخ ِٓ تشفع اٌجبِعُخ اٌشهبداد

 جذا   ِشتفعخ 2 65800 4510

18 

 دىافض ِٓ عٍُه أدصً وِب اٌتشلُخ فشص فٍ عذاٌخ هٕبن

  ِشتفعخ . 25179 1500

19 

 فٍ ٌٍعًّ ِشجعخ غُش اٌفىشَخ اإلعبلخ ٌّعٍٍّ اٌخبصخ االِتُبصاد

 اٌّجبي
  ِشتفعخ 7 25447 1544

46 

- )اٌّهٍٕ اٌتطىَش عًٍ اٌفىشَخ اإلعبلخ روٌ تذسَس َسبعذ

 اٌزاتٍ(
  ِشتفعخ 1 25260 1598

42 

 اٌّذسسٍ اٌعًّ أثٕبء اٌتذسَجُخ اٌذوساد تشهمٍٕ

  ِشتفعخ 0 ..251 .154

41 
 اٌّعٍُّٓ ثُٓ اٌتٕبفسُخ اٌجُئخ تخٍك اٌّهُٕخ اٌشخصخ

 ِتىسطخ 26 25490 1564
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 اٌعجبساد اٌعجبسح سلُ
 اٌّتىسظ

 اٌذسبثٍ

 االٔذشاف

 اٌّعُبسٌ

 تشتُت

 اٌعجبسح
 اٌّىافمخ دسجخ

41 

 اٌّعٍُ ٌذي اٌثمخ تعضص اٌّهُٕخ اٌشخصخ عًٍ اٌذصىي

 ِتىسطخ 8 25.10 .152

44 

 صعجخ ٌٍّعٍُّٓ اٌّهُٕخ اٌشخصخ عًٍ اٌذصىي ِعبَُش

 ِشتفعخ 1 ..659 4528

4. 

 اٌّهُٕخ اٌشخصخ عًٍ اٌذصىي تذعُ اٌّتبدخ اٌتذسَجُخ اٌذوساد

 ِتىسطخ 9 25410 1526

 ِشتفعخ .6582 1501 ٌٍجُعذ اٌعبَ اٌذسبثٍ اٌّتىسظ

 
 

 الفرعية:ثانيًا: عرض ومناقشة نتائج األسئمة 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي األوؿ والذي نص عمى اآلتي:

ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا 
 الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

لمتعرُّؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد 
عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس 
الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة والتي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، استخدـ 

(. فمف خالؿ استعراض z D eaD)ens-Aتبايف األحادي )الباحثاف اختبار تحميؿ ال
(، يتبيَّف عدـ وجود فروٍؽ ذات داللة إحصائيَّة بيف 12النتائج الموضحة بالجدوؿ رقـ )

استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي)الرضا الذاتي عف المينة، البعد 
تطوير الميني( لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة االجتماعي، طبيعة العمؿ، العالقات المينية، ال

الفكرية في مداِرس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة باختالؼ سنوات الخبرة، وقد 
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يعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى ارتفاع سنوات الخبرة بيف أغمبية ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة 
عالي مف اإلدراؾ والمعرفة، األمر الفكرية، وبالتالي فإف أغمب المعمميف يتمتعوف بمستوى 

الذي جعؿ استجاباتيـ متقاربة ومتشابية تجاه مستوى الرضا الوظيفي باختالؼ  سنوات 
الخبرة. كما يعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف مستوى الرضا الوظيفي قد ال يتأثر بمستوى 

نما يتأثر بالوضع النفسي واالجتماعي والمادي، ون ظاـ المؤسسة التعميمية خبرة المعمميف، وا 
وما تقدمو مف مكافآت وحوافز مادية ومعنوية ترفع مف أدائيـ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

( والتي بينت أنو ال توجد فروؽ بيف معممي التعميـ العاـ 4111عبدالجبار )النتائج دراسة 
وشرير ومعممي التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة. كما اتفقت مع نتائج دراسة الشيخ 

( ودراسة 4114( والقصيريف )4111( ودراسة عرب )4111) محمود( ودراسة 4115)
والتي أوضحت أنو ال توجد  z(nle(  4115( ودراسة )4113عبد الجبار )الو  باوزير

فروؽ تعزى لمتغير الخبرة عمى الرضا الوظيفي لمعمـ التربية الخاصة. بينما اختمفت مع 
( والتي أظيرت ارتفاع في مستوى الرضا الوظيفي 4112نتائج دراسة الماجد وآخروف )

لدى ذوي الخبرة األقؿ عف ذوي األكثر خبرة، وتختمؼ أيضًا مع نتائج دراسة الجندي 
 ( التي كشفت عف وجود فروؽ تعزى لمتغير الخبرة األكثر مف خمس سنوات.4141)

 (12جدوؿ رقـ )
الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( لمتعرؼ عمى

الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس الدمج 
 ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة باختالؼ سنوات الخبرة. 

 مجموع المجموعات أبعاد مستوى الرضا الوظيفي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 مستوى الداللة ؼ

 الرضا الذاتي عف المينة

4.1 1.469 4 9.254 بيف المجموعات
61 
 

1.14
3 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
139.54

5 
161 1.525 

 المجموع
134.13

2 169  
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 البعد االجتماعي

1.44 1.453 4 1.244 بيف المجموعات
1 
 

1.45
9 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
115.15

1 
161 1.316 

116.42 المجموع
9 

169  

 طبيعة العمؿ

1.41 1.452 4 1.241 بيف المجموعات
4 
 

1.16
4 
 

غير 
داخؿ  دالة

 113. 161 44.151 المجموعات

  169 45.129 المجموع

 العالقات المينية

1.65 1.354 4 1.931 بيف المجموعات
4 
 

1.11
1 
 

غير 
داخؿ  دالة

 1.919 161 32.216 المجموعات

  169 33.619 المجموع

 التطوير الميني

1.14 1.411 4 1.154 بيف المجموعات
1 
 

1.94
5 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
143.44

1 161 1.331 

 المجموع
145.43

1 169  

 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

1.12 1.144 4 1.511 بيف المجموعات
1 
 

1.924 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
43.441 161 1.114 

  169 44.232 المجموع
 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثاني والذي نص عمى اآلتي:
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ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا 
 الوظيفي تعزى لمتغير الجية التعميمية؟ 

لمتعرُّؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد 
عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس 
الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة والتي تعزى لمتغير الجية التعميمية، استخدـ 

يتبيف مف Anlsosnlsni e(ooas i-isei .))عيِّنتيف مستقمتيف الباحثاف اختبار )ت( ل
(، عدـ وجود فروؽ ذات داللٍة إحصائيَّة بيف 13النتائج الموضحة بالجدوؿ أدناه رقـ )

استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )الرضا الذاتي عف المينة( باختالؼ الجية التعميمية. 
بينما تكشؼ النتائج الموضحة بالجدوؿ أدناه عف وجود فروؽ بيف بيف استجابات أفراد 

الدَِّراَسة تجاه )البعد االجتماعي، طبيعة العمؿ، العالقات المينية، التطوير الميني،  عينة
الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي( باختالؼ الجية التعميمية ومف خالؿ المتوسطات الحسابية 
الموضحة بالجدوؿ حيث يتبيف أف الفروؽ لصالح المعمميف العامميف في معيد التربية 

لباحثاف ىذه النتيجة بأف معممي ذوي اإلعاقة الفكرية يركزوف في عمميـ الفكرية. ويعزي ا
عمى فئة واحدة وىي اإلعاقة الفكرية في حيف في مدارس الدمج يحتاج المعمـ لتوزيع الجيد 
بيف فئة ذوي اإلعاقة الفكرية وفئة غير ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى وجود ميمات إضافية 

اد والتوجيو ألولياء األمور ومعممي التعميـ العاـ حوؿ في مدارس الدمج تمكف في اإلرش
كيفية التعامؿ مع ىؤالء الطالب وتوعية المجتمع المدرسي في أىمية إنجاح الدمج والتغمب 
عمى المشاكؿ السموكية في حصص األنشطة وغيره، وتوفر الوسائؿ التعميمية في معيد 

 .  التربية الفكرية مع وجود فريؽ عمؿ متعدد التخصصات
 
 
 
 
 
 

 ( 13جدوؿ رقـ )
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اختبار )ت( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا 
الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة 

 جدة باختالؼ الجية التعميمية. 
أبعاد مستوى الرضا 

 الوظيفي
الجية 
 العدد التعميمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 مستوى الداللة الحرية

الرضا الذاتي عف 
 المينة

- 1.645 1.16 125 مدرسة دمج
1.14

2 
36.313 

1.34
4 

غير 
معيد التربية  دالة

 الفكرية
93 1.42 1.419 

 البعد االجتماعي
- 1.435 9.24 125 مدرسة دمج

9.11
4 

164 1.11
9 

معيد التربية  دالة*
 1.456 1.11 93 الفكرية

 طبيعة العمؿ
- 1.256 9.51 125 مدرسة دمج

4.31
4 

164 
1.11

معيد التربية  دالة* 6
 الفكرية

93 1.11 1.441 

 العالقات المينية
- 1.243 1.11 125 مدرسة دمج

4.91
5 

164 1.14
4 

معيد التربية  دالة*
 1.453 1.91 93 الفكرية

 التطوير الميني
- 1.455 9.22 125 مدرسة دمج

4.63
3 

164 
1.11

معيد التربية  دالة* 9
 الفكرية

93 9.65 1.516 

الدرجة الكمية لمرضا 
 الوظيفي

- 1.314 9.51 125 مدرسة دمج
4.23

1 
164 1.11

1 
معيد التربية  دالة*

 1.441 1.11 93 الفكرية

 فأقؿ.1.12* فروؽ دالة عند مستوى      
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثالث والذي نص عمى اآلتي:
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ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا 
 الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية؟ 

داللة إحصائية بيف استجابات أفراد لمتعرُّؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات 
عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس 
الدمج ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة والتي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية، استخدـ 

جاءت النتائج  ، حيثens-A(z D eaD))الباحثاف اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
 (:14كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )

 (14جدوؿ رقـ )     
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة 
الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس الدمج 

 ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة باختالؼ المرحمة التعميمية. 

 مجموع وعاتالمجم أبعاد مستوى الرضا الوظيفي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ؼ

 مستوى الداللة

 الرضا الذاتي عف المينة

4.6 4.2111 4 2.141 بيف المجموعات
24 
 

1.12
2 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
134.11

1 161 1.521 

134.13 المجموع
2 

169  

 البعد االجتماعي

4.25 1.243 4 9.124 بيف المجموعات
1 
 

1.14
5 
 

غير 
داخؿ  دالة 

 المجموعات
113.31

1 161 1.311 

 المجموع
116.42

9 169  

 دالة*1.651.11 1.692 4 9.541 بيف المجموعات طبيعة العمؿ
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داخؿ 
 4 1.955 161 41.151 المجموعات

 
5 
 

  169 45.129 المجموع

 العالقات المينية

1.46 313. 4 1.494 بيف المجموعات
4 
 

1.13
6 
 

غير 
داخؿ  دالة 

 911. 161 32.351 المجموعات

  169 33.619 المجموع

 التطوير الميني

2.11 9.199 4 3.534 بيف المجموعات
4 
 

1.11
2 
 

داخؿ  دالة*
 المجموعات

141.96
1 161 .393 

 المجموع
145.43

1 169  

 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

9.59 1.165 4 4.662 بيف المجموعات
3 
 

1.149 
داخؿ  دالة* 

 المجموعات
41.241 161 .961 

  169 44.232 المجموع
 فأقؿ.1.12* فروؽ دالة عند مستوى      

(، إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللٍة إحصائيَّة 14ُتشير النتائج الموضحة بالجدوؿ )
البعد االجتماعي،  بيف استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )الرضا الذاتي عف المينة،

العالقات المينية( باختالؼ المرحمة التعميمية. بينما أظيرت النتائج عف وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )طبيعة العمؿ، التطوير الميني، 

فروؽ في كؿ الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي( باختالؼ المرحمة التعميمية، ولتحديد صالح ال
فئة مف فئات المرحمة التعميمية نحو االتجاه حوؿ أبعاد الدَِّراَسة؛ استخدـ الباحثاف اختبار 

 (:15"شيفيو"، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
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 (15جدوؿ رقـ )
 نتائج اختبار "شيفيو" لتوضيح درجة الفروؽ في كؿ فئة مف فئات المرحمة التعميمية

 ف المرحمة التعميمية ةأبعاد الدَِّراسَ 
المتوسط 
 ثانوي متوسط ابتدائي الحسابي

 طبيعة العمؿ

-1.444-  - 9.51 54 ابتدائي
* 

 *-1.921 -  9.49 25 متوسط

 1.15 21 ثانوي
1.444-

* 
1.921

-* - 

 التطوير الميني
   - 9.31 54 ابتدائي
 *-1.162 -  9.95 25 متوسط
 - *162.  9.54 21 ثانوي

الكمية لمرضا الدرجة 
 الوظيفي

   - 9.51 54 ابتدائي
 *-1.914 -  9.46 25 متوسط

1.914  1.16 21 ثانوي
* 

- 

 فأقؿ.1.12* فروؽ دالة عند مستوى      
( عف وجود فروؽ ذات داللة 15تكشؼ المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدوؿ ) 

إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )طبيعة العمؿ، التطوير الميني، الدرجة 
الكمية لمرضا الوظيفي( باختالؼ المرحمة التعميمية، ومف خالؿ المتوسطات الحسابية 

تبيف أف الفروؽ لصالح المرحمة الثانوية. تختمؼ ىذه النتيجة الموضحة بالجدوؿ السابؽ ي
( والتي كشفت عف وجود فروؽ تعزى لمتغير 4115مع نتائج دراسة الشيخ وشرير )

المرحمة الدراسية لصالح المرحمة األساسية الدنيا. وقد يعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف 
راحؿ األخرى بسبب عمر الطالب ذوي معممي المرحمة الثانوية أكثر رضا مف معممي الم

اإلعاقة الفكرية في المرحمة الثانوية وتطور الميارات االكاديمية والمينية لديو عكس 
 الطالب في المرحمة االبتدائية والمتوسطة. 
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الرابع والذي نص عمى اآلتي:
بات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا ىؿ ُتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجا

 الوظيفي تعزى لمتغير شدة اإلعاقة؟ 
لمتعرُّؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد 
عينة الدراسة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس 

بمدينة جدة والتي تعزى لمتغير شدة اإلعاقة، استخدـ الدمج ومعاىد التربية الفكرية 
(، حيث جاءت النتائج z D eaD)ens-Aالباحثاف اختبار تحميؿ التبايف األحادي )

 (:16كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
      

 (16جدوؿ رقـ )
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة 

ة تجاه مستوى الرضا الوظيفي لدى ُمعمِّمي ذوي اإلعاقة الفكرية في مداِرس الدمج الدراس
 ومعاىد التربية الفكرية بمدينة جدة باختالؼ شدة اإلعاقة. 

 مجموع المجموعات أبعاد مستوى الرضا الوظيفي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ؼ

 مستوى الداللة

 الرضا الذاتي عف المينة

2.9 1.113 4 5.511 بيف المجموعات
11 
 

1.11
3 
 

داخؿ  دالة*
 المجموعات

125.32
9 161 1.591 

 المجموع
134.13

2 169  

غير 1.931.42 1.514 4 1.351 بيف المجموعات البعد االجتماعي
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داخؿ 
 المجموعات

115.13
6 161 1.315 4 

 
6 
 

 دالة

116.42 المجموع
9 

169  

 طبيعة العمؿ

1.94 1.222 4 1.116 المجموعاتبيف 
4 
 

1.42
2 
 

غير 
داخؿ  دالة

 1.119 161 43.611 المجموعات

  169 45.129 المجموع

 العالقات المينية

1.49 1.154 4 1.131 بيف المجموعات
2 
 

1.46
1 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
33.416 161 .916 

  169 33.619 المجموع

 التطوير الميني

1.66 326. 4 1.915 المجموعاتبيف 
4 
 

1.94
9 
 

غير 
داخؿ  دالة

 المجموعات
143.61

9 
161 .332 

145.43 المجموع
1 

169  

 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

1.24 346. 4 1.425 بيف المجموعات
2 
 

1.411 
 

غير 
داخؿ  دالة

 111. 161 43.914 المجموعات

  169 44.232 المجموع
 فأقؿ.1.12* فروؽ دالة عند مستوى      
( يتبيف عدـ وجود فروؽ ذات 16مف خالؿ استعراض النتائج الموضحة بالجدوؿ ) 

داللٍة إحصائيَّة بيف استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )البعد االجتماعي، طبيعة العمؿ، 
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ي( باختالؼ شدة اإلعاقة. العالقات المينية، التطوير الميني، الدرجة الكمية لمرضا الوظيف
بينما تكشؼ النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة 
الدَِّراَسة تجاه )الرضا الذاتي عف المينة( باختالؼ شدة اإلعاقة، ولتحديد صالح الفروؽ في 

ختبار كؿ فئة مف فئات شدة اإلعاقة نحو االتجاه حوؿ ىذا الٌبعد؛ استخدـ الباحثاف ا
 (:41"شيفيو"، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )

 (41جدوؿ رقـ )
 نتائج اختبار "شيفيو" لتوضيح درجة الفروؽ في كؿ فئة مف فئات شدة اإلعاقة

 اٌذسبثٍ اٌّتىسظ ْ اإلعبلخ شذح اٌذَِّساسَخ أثعبد

 شذَذح ِتىسطخ ثسُطخ

 اٌّهٕخ عٓ اٌزاتٍ اٌشضب

  *65417 - 4511 210 ثسُطخ

  - *-56417- 1589 06 ِتىسطخ

 -   4502 8 شذَذح

 فأقؿ.1.12* فروؽ دالة عند مستوى 
( أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 11يتبيف مف النتائج الموضحة بالجدوؿ )

استجابات أفراد عينة الدَِّراَسة تجاه )الرضا الذاتي عف المينة( باختالؼ شدة اإلعاقة، ومف 
خالؿ المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدوؿ السابؽ يتبيف أف الفروؽ لصالح اإلعاقة 

 الشديدة. 
 والتوصيات:الخاتمة 

ناقشت الدراسة مستوى الرضا الوظيفي لمعممي ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة 
وعالقتيا ببعض المتغيرات. توصمت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى 
معممي الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة. ورغـ ذلؾ االرتفاع في مستوى الرضا 

أف الدراسة أوضحت بأف ىناؾ فجوات وتحديات في طبيعة عمؿ ىؤالء  الوظيفي إال
المعمميف والتي تحتاج إلى سدىا والعمؿ عمى تجاوزىا والتي تكمف فيما يمي؛ األعماؿ 
اإلضافية التي تشكؿ عبئًا عمى عمميـ في ظؿ غياب الوسائؿ والمستمزمات التدريسية 

رىاؽ الدورات التدريبية أثناء العمؿ الالزمة لتدريس ىؤالء الطالب باإلضافة إلى إ
المدرسي، وضعؼ التعاوف بيف المنزؿ والمدرسة، صعوبة معايير الحصوؿ عمى الرخصة 



 جبِعخ طٕطب. ِجٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
133 

 
 

المينية والتي ال تدعميا الدورات التدريبية المقدمة ليؤالء المعمميف. وبناء عمى ما سبؽ 
 يوصي الباحثاف بما يأتي: 

اإلعاقة الفكرية لمساعدتيـ عمى إنجاز األنشطة توفير اإلمكانيات الكافية لمعممي ذوي  −
 المتعمقة بتعميـ الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية.

 تعزيز التعاوف والتواصؿ بيف األسرة ومعمـ الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية. −
 تخفيؼ األعباء اإلضافية واإلدارية الممقاة عمى عاتؽ معممي ذوي اإلعاقة الفكرية. −
ية المقدمة لممعمميف تساىـ في الحصوؿ عمى الرخصة أف تكوف الدورات التدريب −

 المينية.
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 المراجع العربية:
 

(. فمسفة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس العادييف 4114محمود. ) ااألتربي، ىويد -
دراسات في التعميـ مجمة ومشكالتو كما يراىا المعمموف: دراسة حالة عمى محافظة الغربية. 

 . 245 - 151، (3) 94، الجامعي
(. الرضا الوظيفي لدى معممات 4113باوزير، منى مالؾ أحمد، و العبدالجبار، عبدالعزيز. ) -

-64(، 11)4113 ،مجمة بحوث التربية النوعيةبرامج صعوبات التعمـ في مدينة الرياض. 
32 . 

مديرية  -دراسة حالة(. أثر الثقافة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي 4112برجراجة، مريـ. ) -
 التربية لوالية بسكرة. جامعة محمد خضير. بسكرة. الجزائر.

(. الرضا الوظيفي لدى العامميف مع األطفاؿ ذوي اإلعاقات 4111البموي، نادية صالح. ) -
 .  931-991(، 45، )مجمة اإلرشاد النفسي المتعددة والتوحد في األردف.

ضا الوظيفي لدى الموظفات اإلداريات في جامعة (. مستوى الر 4111البمييد، نوره محمد. ) -
  .139-114(، 11، )(9)، المجمة الدولية التربوية المتخصصةاألميرة نورة بنت عبدالرحمف. 

(. درجة الرضا الوظيفي لمعممات رياض األطفاؿ في محافظة 4141بني حمد، بالؿ محمد. ) -
 . 43-14(، 1، )43، مجمة المنارة لمبحوث والدراسات. اربد

(. الرضا الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة وعالقتو ببعض 4141حسف، أسامة. ) -
  .521-513(، 4) 4 ،مجمة كمية عمـو ذوي االحتياجات الخاصةالمتغيرات. 

)ط. المرجع في التربية الخاصة(. 4116حمودة، صفاء، وعبد اهلل، ىشاـ، والمحمدي، أيمف. ) -
 (. مكتبة الشقري.14

 دار وائؿ لمنشر والتوزيع. .التربية الخاصة المعاصرة قضايا وتوجيات(. 4115الخطيب، جماؿ. ) -
 . دار الفكر.المدخؿ إلى التربية الخاصة(. 4116الخطيب، جماؿ، والحديدي، منى. ) -
(. درجة الرضا الوظيفي لدى معممي غرؼ المصادر الخاصة 4141الجندي، خالد محمد. ) -

مجمة بالطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ وعالقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية في محافظة عماف. 
   .34-99(، 4) ،44جامعة األزىر، 

الرضا الوظيفي وعالقتو (. 4115خميؿ، جواد محمد الشيخ، وشرير، عزيزة عبداهلل عبدالقادر. ) -
مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث  ببعض المتغيرات )الديموغرافية( لدى المعمميف.

 .  411-359(،1،)13،اإلنسانية
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(. الذكاء الروحي وعالقتو 4112خميؿ، وفاء محمد عبدالجواد، و سالـ، رمضاف عاشور حسيف. ) -
ذوي االحتياجات الخاصة والعادييف.  بالرضا الوظيفي واالحتراؽ النفسي لدى عينة مف معممي

 .34 – 1، (4، )49 ،العمـو التربويةمجمة 
(. المشكالت التدريسية التي تواجو معممي التالميذ ذوي اإلعاقة 4141الدخيؿ، عمي بف فيد، ) -

، (19)، مجمة جامعة شقراءالعقمية البسيطة في فصوؿ التربية الفكرية الممحقة بالمدارس العادية، 
119-141. 

(. الرضا الوظيفي لدى معممي مرحمة األساس وأثره في 4115الريح، غيداء أحمد الفكي. ) -
( جامعة السوداف لمعمـو  تحسيف األداء الميني )دراسة حالة: مدارس الجودة أساس، الخرطـو

 والتكنولوجيا.
ربية الرضا الوظيفي وعالقتو بفاعمية الذات لدى عينة مف معممي الت(. 4111الزيداف، خالد. ) -

 .(جامعة أـ القرى ،رسالة ماجستير غير منشورة) الخاصة بمراحؿ التعميـ العاـ بمنطقة حائؿ
  زغاري، محمد أحمد فتحي. و بحيري، عطاء محمد، و شحاتة، حسف سيد، وجاب اهلل، عمي سعد،   -

الميني (. الميارات المغوية الوظيفية الالزمة لمتالميذ المعاقيف عقميا بمرحمة اإلعداد 4115)
 . 145-63 (،1) ،9 ،المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية التربية الفكرية. بمدارس

(. 4119. )، وبني عطا، زايدومييدات، محمد وجرواف، عمي، طشطوش، رامي عبداهلل يوسؼ، -
ظاىرة االحتراؽ النفسي والرضا الوظيفي والعالقة بينيما لدى معممي غرؼ المصادر في األردف. 

 .  1434- 1444،(5، )44،جمة جامعة النجاحم
(. الرضا الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة 4111العبدالجبار، عبدالعزيز بف محمد. ) -

 . 62-32( ، 2، ع )المجمة العربية لمتربية الخاصة ومعممي التعميـ العاـ.
الدمج نحو  (. اتجاىات الطالبات العاديات بمدارس4115عبدالرحمف، أمينة محمد عثماف. ) -

المعاقات عقميا وعالقتيا ببعض المتغيرات: دراسة حالة المدرسة الثانوية الثانية في محافظة 
 . 13 - 16، (2، )4، المجمة العربية لعمـو اإلعاقة والموىبةالزلفي. 

(. الرضا الميني لدى معممي التربية الخاصة في المدارس والمؤسسات 4111عرب، خالد. ) -
 412، (46) ،مجمة اإلرشاد النفسي ظة المجمعة: وعالقتو ببعض المتغيرات.الحكومية في محاف

- 444 . 
 (. المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية. الرياض: مكتبة العبيكاف. 4113العساؼ، صالح. ) -
الرضا الوظيفي لدى معممي ومعممات  (.4111. )، سحر أحمد حسيفوسميـ أحمد أحمد، عواد ، -

-412، (1، )3، مجمة الدراسات التربوية واإلنسانية المكفوفيف في مدارس النور بمصر.التالميذ 
491 . 
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عوامؿ الرضا الوظيفي لدى العامميف في مؤسسات ومراكز التربية  .(4116). عوادندا، أحمد  -
 .15-19، (12) ،المجمة العربية لمتربية الخاصةالخاصة في األردف. 

التوحد (. الرضا الوظيفي لدى معممي وأخصائي 4114) القصيريف، إلياـ مصطفى حوراف. -
 .59-23(، 61، )49،مجمة كمية التربيةومراكز التربية الخاصة في األردف.  بمؤسسات

الفروؽ (. 4112الخميسي، السيد سعد. )و الشيراوي، مريـ عيسى، ، و الماجد، محمد عبداهلل عمي -
المعاقيف ذىنيًا بدرجة بسيطة وفقًا لبعض المتغيرات في أبعاد الرضا الوظيفي لدى معممي التالميذ 

 )رسالة ماجستير، جامعة الخميج العربي(. دار المنظومة. في الكويت
(. رأس الماؿ النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي واليقظة العقمية 4141د. فکري لطيؼ. ) ،متولي -

-1622 (،2، )9 ،الخاصةمجمة کمية عمـو ذوي االحتياجات  لدى معممي التربية الخاصػػػػة.
4194 . 

أساليب التدريس لممعاقيف فكرياً. ممحؽ حقائب التدريب الميداني (. 4112متولي، فكري لطيؼ. ) -
 الشروؽ. دار . (1)ط.  لممعاقيف عقميا

(. جودة برامج فئات اإلعاقة العقمية البسيطة في 4113). محمد رضا حافظأبو حسيف، والء  -
  . 144-952 (،16، )16، مجمة کمية التربيةضوء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة. 

صديؽ محمد أحمد. ، ومحمد، أحمد عمى حسب الرسوؿ، ويوسؼ ،عبدالرزاؽ عبداهلل، البوني -
العامميف بمراكز التربية الخاصة بوالية (. جودة الحياة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى 4115)

 .29-11(، 1، )16، مجمة إدارة الجودة الشاممة الجزيرة.
(. تصور مقترح لتفعيؿ الخطة التربوية الفردية بمعاىد 4115محمد، مكي محمد مغربي. ) -

 - 191، (1، )14 ،مجمة العمـو التربوية والنفسيةومدارس التربية الفكرية بمنطقة القصيـ. 
134.  

(. الرضا الوظيفي لدى معممي التربية الخاصة وعالقتيا بقيـ العمؿ 4111محمود، ىويدا حنفي. ) -
 .921-466 (،9، )النفسرسالة التربية وعمـ في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية . 

(. عالقة بعض المتغيرات 4113) .البياتي، عبدالجبار توفيؽو المرافي، أمجد سمير إبراىيـ،     -
. )رسالة رافية بالرضا الوظيفي لدى معممات المعاقيف عقميًا في مراكز التربية الخاصةالديمغ

 . (جامعة عماف العربية ماجستير،
(. المناعة 4115ىبة حسيف إسماعيؿ. )د. وطو،  ،المعمرية، ىدى بنت عبد اهلل بف حميد -

مجمة البحث  عماف.النفسية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى معممات التربية الخاصة بسمطنة 
 . 311-319(، 16، )العممي

الرضا الوظيفي لدى  (.4111نميرى، حناف ميرغنى عبدالرحمف، و عمى، أمانى عبدالجبار. ) -
معممات التربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية بمدينة الرياض وعالقتو ببعض سمات 
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ة ماجستير غير منشورة(. جامعة )رسال الديموغرافية بمدينة الرياض وبعض المتغيراتالشخصية 
 أـ درماف اإلسالمية.

 عماف: دار اليازوري. القيادة وعالقتيا بالرضا الوظيفي.(. 4111ىاشـ، عادؿ. ) -
(. الرضا الوظيفي عند المعممات العامالت في مراكز اإلعاقة العقمية 1661يحيى، خولة أحمد. ) -

 .196 -141،(9، )41دراسات العمـو اإلنسانية،  في مدينة عماف.
 المراجع األجنبية:

- DAArc a.c &  (nl(c t. (2017).   easselh Itn  aschcassct  c  J srehcae 

 ssttrh c   ehs ie mar  Oerscichscyrc alp Itel ar Mc lega csceh   i  tscar 

 sce seh , 3, (2). 
-  rsalaw est A. (2020).  Itn  slehh  gt m  yescar Eiesasct  gegare  easselh 

  i Eccess  tge salcanreh M  Js   rgcepal  , 24, Pp, 489 – 464. 

- iel salst OtE. (2018).  aschcassct  a i J se sct  st Aegac  c  sse oltcehhct  
agt m  yescar Eiesasct   easselh c   wt  garr ucsp   essc mh oltteehs 

ttut Ei tchhelsasct t tlerer i caelhcsp. 
- tcs elht t Et D. (2017).   tea scsascae  seip t  iel tes ctl  easselh  st 
 tl  wcss  seie sh  st laae Otielase st  eaele tchancrcsceh oltteehs 

ttut Ei t  tchhelsasct t i caelhcsp tc ta sel e . 
-  nesseehwalaw , n  (2018). IMi    J g u JMI Mg  E ulEA  
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