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شكر وتقدير
اضتمـد رب العـاظتُت زتـد ال ـار والعربـان يـالاعة عامـة وياعمـة الصعلـة ما ـةا واضتمـد الـلي أطـار للمىـلمُت ريـ اعتــدى
وأمرجه من الظلمات إذل الاورا والصالة والىالم على أشرف مبعوث ػتمد وعلى آله و حبه أرتعُت ويعد:
عرباطا ياضت وال ار ظتا تعلمصه يف كةفةة إعداد هلا البحث أتقدم يال ار والصقدير إذل سعادة الـدكصور /أحمدد محمدد أبدو زيدد
واللي اسصفدت من علمه وتوجةهاته ومربته ومالحظاته ؽتا كان عتا أكرب األثر يف إمراج هله الرسالة هبله الصورة وأتوجه يال ار والصقدير إذل
سعادة االسصاذ الدكصور /عبد العزيز بن محمد العبد الجبار لصفضله يقبول مااق ة هلا اظت روع.
وأتوجه يال ار اصتزيل إذل رتةع أساتليت الفضالء يف قى الًتيةة اطتا ة يالةة ال رق العريب
سائال من اهلل التوفيق والسداد،،،

الباحث

مستخلص الدراسة

 مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة:عنوان الدراسة
 عبدالرزتن زامل العمر:اسم الباحث
 عبدالعزيز العبداصتبار:اسم المشرف

 وتاوطت عةاة الدراسة.هدبت الدراسة إذل معربة مىصوى تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي
) معلـ مـن معلمـي الًتيةـة اطتا ـة يف مدياـة الريـاضا سـصعصمد الدراسـة علـى50( ) معلـ ا وتاوطـت عةاـة الدراسـة333( االسصطالعةة من
األسالةب اإلحصائةة اظتااسبة من أجل حتقة األهداف ورتع ومعاصتة البةاطات مبا يصف مع اطتطة البحثةةا كما أهنا تىصهدف و ف الظاهرة
وحتلةلها ومقارطصها والصعرف على العوامل اليت تؤدي إذل حدوثهاا واسصخدم الباحث اظتاهج الو في اظتقارن ا ومت الصو ل إذل اـتفاض مىصوى
.الرضا الوظةفي لدى أبراد عةاة الدراسة من معلمي الًتيةة اطتا ة
study summary
study object: levels of job satisfaction of the special education's teachers.
researcher's name: Abdulrahman Zamil Alomar
supervisor's name: Abdulaziz Mohammed Abduljabbar

this study aimed to recognize the grading level of special education's teachers in Riyadh
city for feeling with job satisfaction. The study sample contained 90 teachers of special
education in Riyadh city , and the study will depend on suitable statistical methods for
achieving the objectives and collecting and treatment of information according to the
research plan , also the study shall aim to describe , analyze , compare the phenomena and
recognize the factors resulting in occurring , and the researcher used comparative
descriptive methodology , and the study obtained that the level of occupational
satisfaction decreased for members of study sample of special education teachers .

الفصل األول
مدخل الدراسة
المقدمة:
يصأثر الىلوك اإلطىان ياجتاهاته ؿتو موضوع ذلك الىلوك أو العاا ر اظترتبطة يها حةث ت ال االجتاهات دابعاً من دوابع الىلوكا
ويرتبط شعور اإلطىان ياألمن الوظةفي ي عوره يالرضاا حةث إن بارة األمن الوظةفي تقوم على ربع درجة الطمأطةاـة لـدى العـاملُت علـى
مىصقبله الوظةفي وإهناء رتةع ورة القل على ذلك اظتىصقبلا بهؤالء العاملُت وأدائه يف وظائفه يص من مالل عملةات عقالطةة إدراكةة
يدمل بةها حىاب اظتافعة والريح واطتىارة.
بإذا كاطت الوظةفة حتق لإلطىان األمن الوظةفي من مالل تزويده مبقايل مادي مااسبا وت ـبع موحاتـه وتطلعاتـه وتوقعاتـه
الوظةفةة واالجصماعةة وتؤمن مىصقبله ومىصقبله أيااءه بإطه يف الغالب ياون ؿتوها اجتاها إكتايةاً على عاس الوظةفةة اليت ال تليب هله اظتعايَت

(بضل ا ا 3591م ).

ويعد الرضا أحد عالمات الصواب الافىي للفردا وله أقتةة يف قةاس مدى تواب اإلطىان مع جواطب حةاته اظتخصلفةا ويه ياون الفرد
أكثر إطصاجةة وأكثر إكتايةة يف الصفاعل(.سلةمانا1030م)
ومن العوامل اليت تىاعد اإلطىان على الرضا الوظةفي وحتقة ذات باعله ؾتاحه يف اضتصول على عمل يرضةها ومركز اجصماعي
يااسبه ويااسب تطلعاتها ومىان يالئمها وزوجة يطمئن إلةهاا وي عر اإلطىان يصحقة ذاته يف الو ـول إذل هدبـه األساسـي يف اضتةـاة(.
ػتمدا 1003م)
ولقد طال الرضا الوظةفي يف اجملال الًتيوي اهصمام العديد من الدراسات واليت كان اعتدف ماهـا الربـع مـن مىـصوى الـروح اظتعاويـة
للمعلمُتا واضتد من الضغوط الافىةة اليت يصعرضون عتا يف ي ةئة العمـل للو ـول إذل أقصـى درجـات االتقـان والرضـا عـن العمـلا ومـن هـله
الدراسات ( اظتعمرا3551ما آل طاجيا واحملبوب3551ما ال وامرةا 1001ما العاجزا وط وان1003ما ال ةخ ملةلا وشرير 1009م)
وحةث أن العمل هو أه الطرق اليت يواسطصه يص اطدماج الفرد يف اصتماعة واجملصمعا يل إن الرضا الوظةفي يعصـرب أحـد ماوطـات
الىعادة والرضا عن اضتةاة ي ال عاما أي أن األبراد اللين لديه عمل أكثر سعادة من األبراد غَت العاملُتا وهله اضتقةقة تدبع إذل االعصقاد
يأن الرضا الوظةفي عالقة مباشرة ياإلطصاجةةا وتصف معظ الدراسات والبحوث اليت تااولت جواطب العمل والعاملُت على وجود عالقة إكتايةة
وثةقة الصلة يُت رضا الفرد عن العمل اللي يقوم يه ويُت طوعةة وكمةة اطصاجه من جهة أمرى ( العصةيبا 3550م)
ومن هاا تأيت اضتاجة إذل دراسة شعور اظتوظفُت يالرضا الوظةفي ظتا له من أقتةة يف أدائه .

مشكلة الدراسة:
ت َت البحوث والدراسات إذل أ ن هااك بروق يُت مصوسطات درجات مرتفعي وماخفضي الرضا الوظةفي يف باعلةة اللات (مالدا
1033م)ا كما يةات دراسة يالتىةدو واجالةوتةس ( )Pltsidou & Agaliotis, 2008أن مىصوى الرضا الوظةفي لدى معلمـي
الًتيةة اطتا ة كان مصدطةاً طىبةاً يف غتال الًتقةات والرواتب واظتزاياا وقد شعر الباحث مب الة الدراسة من اجتاهُت األول يصمثل من مالل
اتصاله اظتباشر مبجصمع الدراسة وإ العه على يعض جواطب ال اوى والصلمر من أداء معلمي يرامج الًتيةة اطتا ةا األ مر اللي جعل الباحث
يصوقع أ ن ياون مىصوى رضـاه الـوظةفي مـاخفض لىـبب أو آمـرا واصتاطـب الثـام مـن مـالل ا ـالع الباحـث علـى تو ـةات عـدد مـن
الدراسات الىايقة اليت قام مبراجعصها واليت أو ت يدراسة العوامـل اظتـؤثرة يف مىـصويات أداء يـرامج الًتيةـة اطتا ـةا ورغـ أن رضـا اظتعلمـُت
الوظةفي عاصر هام يف أداء الربامج كون اظتعل ػتور العمل ةة الصعلةمةة إال أن مىصويات رضا معلمي يرامج الًتيةة اطتا ة دل تدرس يعد ي ال
مفصل يُت بئاتها ومن هاا جاءت اضتاجة إذل دراسة مىصويات الرضا الوظةفي ظتعلمي الًتيةة اطتا ة من مالل اإلجاية عن األسئلة الصالةة:
أسئلة الدراسة:
الصىاؤل األول :ما مىصوى تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي؟
الصىاؤل الثام :يوجد امصالف ذو داللة إحصائةة ( ) α = 0.09يف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي
وبقاً ظتصغَت اطتربة؟
الصىاؤل الثالث :يوجد امصالف ذو داللة إحصائةة ( ) α = 0.09يف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي
وبقاً ظتصغَت ماان العمل؟
الصىاؤل الرايع :يوجد امصالف ذو داللة إحصائةة ( ) α = 0.09يف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي
وبقاً ظتصغَت الراتب ال هري؟
الصىـاؤل اطتـامس :يوجـد امـصالف ذو داللـة إحصـائةة ( ) α = 0.09يف تقــدير معلمـي الًتيةـة اطتا ـة يف مدياـة الريـاض ل ـعوره يالرضــا
الوظةفي وبقاً ظتصغَت الصخصص؟
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة اضتالةة إذل:

 .3معربة مىصوى تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الرياض ل عوره يالرضا الوظةفي.
 .1معربة إذا ما كاطت هااك بروق ذات داللة إحصائةة ) (0.05 = αيف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الريـاض ل ـعوره
يالرضا الوظةفي وبقاً ظتصغَت العمر.
 .1معربة إذا ما كاطت هااك بروق ذات داللة إحصائةة ) (0.05 = αيف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الريـاض ل ـعوره
يالرضا الوظةفي وبقاً ظتصغَت اطتربة.
 .3معربة إذا ما كاطت هااك بروق ذات داللة إحصائةة ) (0.05 = αيف تقدير معلمي الًتيةة اطتا ة يف مدياة الريـاض ل ـعوره
يالرضا الوظةفي وبقاً ظتصغَت الصخصص.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
نتان أ ن تىه الدراسة اضتالةة يف تزويدطا ياظتعلومات عن مىصويات الرضا الوظةفي لدى عةاة من معلمي الًتيةة اطتا ة يف ماطقـة
الرياضا كما أن عتا أيضاً أقتةة ما ة يف تااوعتا لبعض اظتصغَتات اليت يرغب الباحث يف دراسة تأثَتها على مىصوى الرضا الوظةفي وهي:

(الراتب ال هري  -ساوات اطتربة – ماان العمل  -الصخصص).
األهمية التطبيقية:

 كون هله الدراسة هي أول دراسة تصااول مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة يف معاهد ويرامج الًتيةة اطتا ة يف غتصمعالدراسة يف مدياة الرياض.
 يف ضوء ما قد تىفر عاه الدراسة من طصائج نتان االسصفادة ماها يف معربة مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة وتزويدادارات الًتيةة اطتا ة يأحدث الاصائج.
حدود الدراسة:
تصحدد هله الدراسة يعدد من احملددات اليت تصمثل يف:
 الحدود المكانية :تصمثل يف غتصمعها اللي ي مل رتةع معلمي الًتيةة اطتا ة ( عويات تعل ا توحدا إعاقة عقلةة) يف مدياة الرياض.

 الحدود الزمانية :مت تطبة هله الدراسة يف الفصل الدراسي الثام من العام الدراسي 3311/3313ه.
 الحدود الموضوعية :وتصمثل يف دراسة مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة يف معاهد ويرامج الًتيةة اطتا ة يف مدياة
الرياض.
مصطلحات الدراسة :من أه مصطلحات هله الدراسة:
التعريفات اإلجرائية:
مفهوم الرضا الوظيفي:
يعرف الرضا الوظةفي يأطه "ال عور الافىي يالقااعة واالرتةاح أو الىعادة إلشباع اضتاجات والرغبات والصوقعات من العمل طفىـه "
(العديليا )3559
ويعربه اظتالاي يأطه " تقبل العامل لعمله من رتةع وجوهه وطواحةه ومصطلباته وظروبه الفةزيقةة ومااطصه االجصماعةة واالقصصادية وما يصطلبه
من عالقات إطىاطةة يُت الرؤساء واظترؤوسُت وساعات العمل واألجر "( .اظتالايا )3551
ويعرف الباحث الرضاء الوظيفي( :يداللة هله الدارسة) يأطه ال عور الداملي ظتعل الًتيةة اطتا ة واللى تعاس جواطبه بقرات أداة
هله الدراسة.

الفصل الثاني
الخلفية النظرية والدراسات السابقة
أولً :الخلفية النظرية:
تعريف الرضا الوظيفي:
يعرف طادر أيو شةخة الرضا الوظةفي يأطه اجتاه إكتايب ؿتو الوظةفة اليت يقوم هبا الفردا حةث ي عر بةها يالرضا عن ؼتصلف العوامل
البةئةة واالجصماعةة واالقصصادية واإلدارية والفاةة اظتصعلقة يالوظةفة (أيوشةخةا)3551
ويعرف الثاةان (3310هـ) الرضا الوظةفي يأطه عبارة عن ال عور يالقااعة اللاتةة واالرتةاح طظراً إلشباع حاجاته ورغباته اليت يىعى
إذل حتقةقها من مالل أداء عمله.
ويعرف ال احبي ( )3331الرضا الوظةفي يأطه إحىاس داملي لدى الفردا يصمثـل يف شـعوره ياالرتةـاح والىـعادة طصةجـة إلشـباع
حاجاته ورغباته من مالل مزاولصه لل وظةفة اليت يعمل هبا واللي ياصج عاه طوع من رضا الفردا وتقبله ظتا دتلةه علةه وظةفصه من واجبات ومهاما
وهلا ال عور إما ياون كلةاً وهلا يعٍت رضا الفرد عن رتةع العوامل اليت تؤثر يف م اعره ؿتو وظةفصه ومدى تعلقه هباا أو أن ياون جزئةاً وهلا
يعٍت رضا الفرد عن جواطب معةاة دون األمرىا كأن ياون الفرد راضةاً عن ( الراتب) ويف طفس الوقت غَت ر ٍ
اض عن اظتااطة االجصماعةة.
ويضةف اضتوامدة ( )1000يأن الرضا الوظةفي هو " تفضةل األبراد لعمله أو عدم تفضةله لها ويعرب عن مدى الصواب يـُت
توقعات الفرد من عمله من جهةا وما لتصل علةه من جوائز وماابآت من جهة ثاطةة ".
ويرى الفاحل ( )1003أن الرضا الوظةفي هو " شعور الفرد يالىعادة واالرتةاح أثااء أدائه لعملها ويصحق ذلك يالصواب يُت مـا
يصوقعه الفرد وما لتصل علةه بعالً يف هلا العمل ".
كما يعربه أيو رزتة ( )1031يأطه " عبارة عن شعور ياالرتةاح الافىي جتاه العمل والعاملُت يظ هر من مالل سلوكه اطتارجي يف
حر ه على حىن الصعامل وزيادة اإلطصاجةة طصةجة ما لتصل علةه من حوابز مادية ومعاوية من هله اظتؤسىة اليت يعمل هبا ".
ويرى الباحث أن الرضا الوظةفي هو غتموعة من العوامل اليت تىاعد الفرد على االسصمرارية يف العملا واالسصقرار بةها وتقبله له
يا اط زائدا وأداء مرتفعا وإطصاجةة يف العمل طصةجة إحىاسه ياألمان والراحة الافىةةا وتقبل اجملصمع له.
عوامل ومحددات الرضا الوظيفي :لتددها طا ف عبداطتال بةما يلي:
 - 3عوامل ذاتةة تصعل يقدرات ومؤهالت ومهارات العاملُت.
 - 1عوامل تاظةمةة تصعل يظروف وشروط العمل.
 - 1عوامل يةئةة تصعل يالظروف البةئةة اظتؤثرة على العمل والعامل (عبداطتال ا .)3593

كما يعرض (ػتمد أسعدا طبةل رسالن) وجهة طظر كةث يف عوامل وػتددات الرضا الوظةفي بةما يلي:
 - 3كفاية اإلشراف اظتباشر.
 - 1الرضا عن العمل ذاته.
 - 1االطدماج مع الزمالء يف العمل.
 - 3توبَت اعتادبةة يف الصاظة .
 - 9عدالة اظتاابآت.
 - 3اضتالة الصحةة (أسعد و رسالنا .)3591
نظريات الرضا الوظيفي:
 - 1نظرية الحاجات لماسلو:
طصةجة للدراسات اظتىصفةضة لإلطىان تعرف علماء الافس على أ ن االحصةاجات تاظ طفىها حىب طظام أولويات معُتا بإذا ما أشبع
اإلطىان رغباته واحصةاجاته الدطةا باطه يرتقي إذل إشباع احصةاجاته الااماة على اظتىصويات الوسطى والعلةاا ومبعٌت آمر بإن اإلطىان يؤجل
عملةة من شأهنا ػتاولة إشباع احصةاجاته العلةا قبل إشباع رتةع احصةاجاتـه الـدطةاا ويعـود الفضـل يف وضـع طظـام األولويـات للعـادل الافىـي
(ماسلو) اللي يُت يأن االحصةاجات اإل طىاطةة تصدرج يالصوارل يف ستس مىصويات هي:
 الحتياجات الفسيولوجية األساسية :وتقع هله االحصةاجات على أدىن درجات الىل ا وتصضمن احصةاجات الفرد احملددة كاظتأكلواظت رب واظتلبس وغَتهاا وت بع هله االحصةاجات عادة يواسطة تصربات الفرد االقصصاديةا حةث أ طه يعمل من أجل اضتصول على
األجر اللي يقوم يواسطصه تصربات الفرد االقصصاديةا حةث أ طه يعمل من أجل اضتصول على األجر اللي يقوم يواسطصه إشباع
احصةاجاته الفةىةولوجةة الدطةا.
 احتياجات األمان :يعمل اإلطىان على زتاية طفىه من أمطار البةئة والطبةعةا بإذا ما أشبع احصةاجاته الفةىةولوجةة بإ طه يأملاإلجراءات اليت تضمن له الىالمة من األمطار اطتارجةة.
بةبٍت العااير لصخزين الطعام ويبٍت اضتصون ضتماية مدياصه وحتصُت يةصه من الغاضبُت وي ًتك يف الضمان االجصماعي لصأ مُت مورد رزقه عاد
ال ةخومةا وي ًتي يةت حىت ال يًتك عائلصه يف حاجه عاد وباته يصورة مفاجأة.
 احتياجات الحب والحنان والخدمة الجتماعية :اإلطىان اجصماعي يطبةعصه ياره العزلة واالطفرادا وعتلا بهو يقوم يصاوين األسرةوالع َتة واألمة ويعمل كل ما يف وسعه للمحابظة علةها .بهو يؤثر على غتصمعه ويصأثر يه ويصعاون مع اآلمـرين يف اجملصمـع حـىت

يصمان كل ماه من سد حاجاته االقصصادية وطزعاته االجصماعةة .ومبعٌت آمرا إن اإلطىان لتب االطصماء ألن ذلك ياىبه مركزاً
وقوة يف غتاهبة األمطار اليت تعًتض ريقه.
 احترام وتقدير الذات :يىعى اإلطىان دائماً من أجل اضتصول على تقدير اآلمرين واحًتامه ا بهو حباجة إذل ال عور يأطه ذوقةمة واحًتام يف اجملصمع اللي يعةش بةها وأن أعضاء ذلك اجملصمع أبراداً ذوي قةمة كتدر يه أن لتًتمه ا باإلطىان يرغب دائماً يف
تبادل هله اظت اعر مع أبراد اجملصمع .وكتدر ياللكر هاا أن العقائد الدياةة والقة األمالقةة الىائدة تلعـب دوراً كبـَتاً يف حتقةـ
االحصةاجات اإل طىاطةة ما ة يف إشباع حاجة احًتام اللات وتقدير الافس.
 تحقيق الذات والكياسة في العمل :وهي القدرة على القةام يالعمل والاةاسة يف اإلؾتازا وتقع هله اضتاجة يف أعلى درجاتسل األولوياتا بهي أرقى االحصةاجات اإل طىاطةة أشتاها وأقلها حتديداً.
 - 2نظرية هرزبرج :Harzberg
ال يصطبة
ومن الاظريات اظتفىرة للرضا الوظةفي أيضاً طظرية) هرزيرج  ) Harzbergواليت تىمى ياظرية العاملُتا وهى ترتبط أ ً
طظرية ماسلو للحاجات يف مواقع العملا حةث رأى "هرزيرج "أن هااك غتموعصان من العوامل إحداقتا تعصرب مبثاية دوابع تؤدي إذل رضـا
العاملُت عن أعماعت ا وأ ل علةها عوامل مرتبطة يالوظةفة أو العمل طفىها وقد حصرها يف إحىاس الفرد ياإلؾتازا وحتمل اظتىئولةةا وتوبر
برص الًتقةة للوظائف األعلى واظت اركة يف اختاذ القرارات اظتصعلقة يالعملا أما اجملموعة األمرى من العوامل بةعصربها مبثاية دوابع تؤدي إذل عدم
رضا العمال عن أعماعت ا وأ ل علةها عوامل ػتةطة يالوظةفة أو العمل وقد حصرها يف تلك الظروف اليت حتةط يالعمل كالرئاسة أو اإلدارة
أو اإلشراف أو فتط القةادةا و بةعة العالقات يُت الفرد وزمالئها ويةاه ويُت رؤسائها وظروف البةئة احملةطة يالعمل (جواد ػتمد ال ةخا عزيزة
شريرا )399 :1009
 - 3نظرية فروم :Vroom
بىر بروم  Vroomالرضا الوظةفي على أساس أن عملةة الرضا أو عدم الرضا حتدث طصةجة للمقارطة اليت كتريها الفرد يُت ما كان
يصوقعه من عوائد الىلوك اللي يصبعه ويُت اظتافعة ال خصةة اليت لتققها يالفعلا ومن مث بإن هله اظتقارطة تؤدي يالفرد إذل اظتفاضلة يُت عدة
يدائل ؼتصلفة المصةار ط اط معُت لتق العائد اظتصوقع حبةث تصطاي مع اظتافعة اليت كتاةها يالفعلا وهله اظتافعة تض اصتاطبُت اظتادي واظتعاوي
معاًا وتفًتض طظرية عدالة العائد يف تفىَتها للرضا الوظةفي أن الفرد لتاول اضتصول على العائد أثااء قةامه يعمل ماا ويصوقف رضاه على
مدى اتفاق العائد اللي لتصل علةه من عمله مع ما يعصقد أطه يىصحقه (جواد ػتمد ال ةخا عزيزة شريرا )393 :1009
الرضاء الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي:
تعددت وامصلفت وجهات الاظر اليت بىرت العالقة يُت الرضاء واألداء الوظةفيا وبةما يلي عرض لبعض هله اآلراء:
 -3األداء الوظيفي يتبع الرضاء الوظيفي :أي أن أ حاب هلا االجتاه يعصقدون أ طه كلما ارتفع مىصوى الرضاء لدى العاملُت كلما
ارتفـ ــع مى ـ ــصوى األداء ال ـ ــوظةفيا بهاـ ــاك عالق ـ ــة ردي ـ ــة ي ـ ــُت ـ ــربُت األول مى ـ ــصقل وه ـ ــو الرضـ ــاء والث ـ ــام ت ـ ــايع وه ـ ــو األداء.
(اظتاصوريا)3550

 -1الرضاء يصبع األداء :أي أن أ حاب هلا االجتاه يعصقدون أ طه كلما كان مىصوى األداء جةداً كلما شعر العامل يرضا عن العملا
ويالصارل حىب هلا الرأي بإن الرضاء الوظةفي ما هو إال مصغَت تايع ظتصغَت مىصقل وهو األداء الوظةفي على أساس أن األداء اصتةد
للموظ ــف ومـ ــا يعقبـ ــه مـ ــن ماابـ ــآت ت ـ ـؤدي إذل زيـ ــادة قدرتـ ــه علـ ــى إشـ ــباع حاجاتـ ــه ويالصـ ــارل زيـ ــادة درجـ ــة رضـ ــاه عـ ــن العمـ ــل.
(اظتاصوريا)3550
 -1المناخ التنظيمي عامل وسيط بين الرضاء واألداء :أي أن أ حاب هلا االجتاه يعصقدون أن اظتااخ الصاظةمي عامل وسةط يُت
الرضاء الوظةفي واألداء الوظةفيا بقد اعصرب اظتااخ الصاظةمي يأ طه العاكس لالططباع اللي ياون لدى العاملُت ياظتاظمة عن رتةع
العاا ر اظتوضوعةة بةها على أساس أن العاملُت يعصربوا الوسةلة األساسةة ألداء األعمال وحتقة األهدافا ويالصارل بإ طه كلما كاطت
ورة اظتاظمة إكتايةة لديه كلما أدى ذلك إذل ربع الروح اظتعاوية لديه ا وهلا سةاعاس إكتايةاً على أدائه ا ومن مث أمان القول
أن اظتااخ الصاظةمي هو عامل وسةط يريط يُت الرضاء الوظةفي واألداء(.كامل والباريا)3550

دوافع األداء:
تعريف الدافع:
نتان القول يأن الىلوك الوظةفي أو األداء الوظةفي ما هو إال ػتصلة جملموعة من العوامل هي الدابع والقدرة و الرغبةا وقد قامت
دراسات سايقة على توضةح هله العالقة ياظتعادلة الصالةة :الدابع × القدرة × األداء = الرغبةا ويصوقف سلوك الفرد على طوعةة الدوابع اظتؤثرة
بةه ياعصبار الدراسات العلمةة أن أساس الىلوك هو الدوابعا ,الدابع هو حاجة غَت م بعة يؤدي إذل سلوك معُت للعاملا ونتان حتدي هلا
الىلوك اعصماداً على قوة الدابعا على سبةل اظتثال إن البحث عن اظتأكل واظت رب يأيت من واقع بةعي هو اصتوع والعطشا ومبجرد إشباع
هله اضتاجة ياقضي هلا الىلوك ونتان تعريف الدابع على أطه " :حاجة غَت م بعةا أو هو حاجة داملةة تابع من دامل الفردا وحتدث طوعا
من عدم الصوازن والصوتر ،هله اضتاجة غَت اظت بعة تدبع الفرد الختاذ سلوك جتاه هدف ػتدد " (.الضبعانا )1009
الرضاء الوظيفي كمحرك للدافعية:
نتان تفىَت الرضاء على أ طه ختفةض حدة الصوتر الااتج عن الفجوة يُت توقعات العاملا واضتاجات غَت اظت بعة ويالصارل هو يرتبط
ارتبا اً عالةاً يف الدابع.
الحوافز وفلسفتها:
إذا اعصربطا أ ن الدابع هو شعور العامل اللي ي عر يه طصةجة لوجود حاجة غَت م بعة لديه يريد إشباع هاا بإن اضتابز هو اللي يقوم
يه إلشباع هله اضتاجة.
وهاا نتان ان طعصرب أن الدابع هو شعور دا ملي يصولد لدى العامل وي ال سلوكها واضتابز عامل مارجي متا ـب الـدابع ويوجـه
الىلوك إذل اجتاه معُت.

بلو أرادت اإلدارة أن حتث العاملُت هبا على يلل مزيد من اصتهد لغرض االرتقاء مبىصوى األداء بإهنا تصبع سةاسة اضتوابز اليت تؤدي
إذل إشباع حاجات العاملُت اظتاديةا وهي مثل العالوات واظتاابآتا أو عن ري ماحه حوابز ت بع حاجاهت الافىةة واالجصماعةة واللهاةة
مثل اظت اركة يف اختاذ القرارات.
إ ن اضتوابز تصأثر يعوامل كثَتة وهو ما يزيد عوية مهمة اإلدارةا وحىت تاجح اإلدارة يف سعةها لصحقة أهدابها ويف اضتصول على
الىلوك اظترغوب من العاملُت علةها وضع سةاسة واضحة وسلةمة للحوابز(.الصرافا)3553
تأثير الحوافز على األداء الوظيفي:
. 3اضتوابز تؤدي إذل إقبال العاا ر اظتؤهلة وذات اطتربة للعمل يف اظتؤسىة اليت تصبع سةاسة حوابز واضحة وطاجحة ياعصبار أن اضتوابز تؤثر يف
دابعةة العامل يصورة نتان الصابؤ هبا.
. 1إذا توبرت سةاسة واضحة للحوابز بإن العاملُت يصوجهون ي ال دائ إذل الطري اللي لتق عت اظتاابآتا ويالصارل بإن اضتابز يعصرب دابعاً
لألداء .
. 1أثبصت الدراسات أن اضتوابز تىاعد على تعزيز أفتاط الىلوك الفردي .وهي تصعام ل مع اضتاجات غَت اظت بعة وتعمل على توجةه العامل
لالمصةار من يُت أفتاط الىلو ك البديلة( .الصرافا)3553
أطواع اضتوابز :هااك أطواع ؼتصلفة للحوابز اليت تقدمها اإلدارة للعاملُتا وكللك تصاوع يف الامةة والوقتا و رق اإلدارةا أي أن كل مؤسىة
لديها سةاسة معةاة لصحديد حوابزهاا وحةث أطاا حددطا وجود عالقة يُت الدابع واضتوابز نتان القول يأطه يقدر ما يوجد من دوابع وحاجات
عاد العاملُت واإلدارةا يقدر ما توجد حوابز مصعددة وؼتصلفة ظتقايلة هله الدوابع واضتاجات إال أطه نتان تقىةمها إذل:
 .3حوابز مادية وهي كاظتاابآت اظتاديةا وزيادة الراتب كما ذكر ساي ًقا.
 .1حوابز معاوية كإشراك العاملُت يف اختاذ القراراتا وتارمي العاملُت اللين يىصحقون تارنتًا ألعماعت .
المعلم:
ال ا بهو القائد واظتوجه واظترشد
اظتعل هو اطع األجةال ظتا له من تأثَت بعال على سلوكه ودور حةوي يف حةاهت حاضراً ومىصقب ً
واظتؤثر يف الفار واحملدد ظتىصوى حتصةل الطالب وتأثَت اظتاهج يف سلوكه وإعطاء الصورة الواضحة عـاه ا يـل يلعـب اظتعلـ دوراً مص ـعب
األيعاد واصتواطب ويعصرب ػتور االهصمام يف العملةة الًتيوية والصعلةمةة الصعلمةة.
بمـن هـله األقتةـة اضتةويـة تاطلـ أقتةـة إعـداده وتأهةلـه وتدريبــه وامصةـاره ا بعلـى قـدر العاايـة يـه ياـون اهصماماـا يإعـداد األجةــال
وتوجةهه الوجهة الىلةمة وعلى ضوء ذلك حظةت العااية يه ياهصمام يالغ من قبل اظتهصمُت يالًتيةة ويف رتةع األطظمة الًتيوية.
وهلا االهصمام اطعاس على اظتراجعة اظتىصمرة إلعداده وتأه ةله ومعربة كفائصة ومن مث تطويره وتزويده ياظتهارات الًتيوية اليت تضمن
احًتابه اظتهٍت ظتهاة الًتيةة والصعلة ويال باعلةة وقدرة وكفاءة ا حةث إن اظتعربة الًتيوية الصعلةمةة يدون معل كفء وبعال ال توجد معربة.

بإعداد اظتعل قبل اطتدمة يعصرب اظتدمل الرئةس ظتهاة الصدريس ودتهةداً ظتمارسصها اظتىصقبلةة إلعداد جةل من اظتعلمُت اظتريُت يف اظتقام
األول ال غترد مصخصصُت يف طقل اظتعربة اظتقررةا يل ويصطلب تعديل يرامج إعداده مبا يصواب مع الصااولوجةا الًتيوية اظتعا رة ا بهلا ما و ى
يه تقرير اللجاة الدولةة لصامةة الًتيةةا وما ُل وقت مبار واللي مضى علةه ما يقارب األريعُت عاماً واظتىمى تقرير( أدجاربور) والصادر يف
عام( 3511م) واللي كان يعاوان (تعل لصان () Learning to Beاظتؤدتر األول إلعداد اظتعلمُت ـ 3153هـ ـ ص.)39
بـقضةة اظتعل وإعداده وربع كفاءته و يال باعلةة من قضايا األمة اليت لةىت ياألمر الىهل وحتظى يال اهصمام ماها ا يل حتولت
إذل قضةة عاظتةة وعتا أولوياهتا الو اةة تىعى كل دولة من دول العادل إذل مراجعصها ويصفة مىصمرة للحاق يعجلة الصطور الىريع اللي تعة ه
األمة العاظتةة يف عصرطا اضتاضرا (باظتعل على وجه اطتصوص أحد قطيب العملةة ا لصعلةمةة واليت تض اظتعل من طاحةة واظتصعل من طاحةة أمرى
ا حةث يؤكد اطترباء والباحثون على أن اظتعل هو مفصاح ؾتاح أي يرطامج تريوي يُقدم ألي من بئة الصالمةل ا وذلك ظتا نتلاه اظتعل من تأثَت
واضح على درجة الصعل اليت حتدث يف قاعة الدراسة أو يف غرف مصادر الص علة وتقع على عات اظتعل يالدرجة األوذل مهمة وضع األهداف
اظتعربةة والىلوكةة لال مربة تعلةمةة تُقدم للصلمةلا وهو يىه ي ال باعل يف ترسةخ القة والعادات واظتبادئ اليت يعصاقها اجملصمعا وهو اللي
متصار أسالةب واسًتاتةجةات الصدريس اظتااسبةا ياإلضابة إذل إيداء حر ه ألن ياون قدوة حىـاة وحقةقةـة للصلمةـل ( .معـاجةٍت3559:ا
ص)391
ولقد اهصمت الدول العريةة ي ال عام واظتملاة العريةة الىـعودية ي ـال مـاص مـن مـالل اظتاظمـات واظتـؤدترات الًتيويـة الدولةـة
واإلقلةمةة واحمللةة يدراسة تطوير العملةة الصعلةمةة الصعلمةة جبمةع جواطبهاا ما ة تطوير الافايات الصعلةمةة لدى اظتعلمُتا وقد أكدت اظتاظمة
العريةة للًتيةة والثقابة والعلوم على أن ما تصطلبه اسًتاتةجةة تطوير الًتيةة العريةة من جتويد طواحي الاةف يف الصعلة وجتديدها اواسصةعاب
االجتاهات اضتديثة بةها إفتا يصحق يافايات اظتعلمُت وقدرا هت على الاهوض مبهماهت يف الصطويرا ومىاقتصه يف حتقةقه ويالصارل يصطوير يرامج
وأسالةب إعداده وتدريبه ا وجعل مؤسىات هلا اإلعداد مراكز إشعاع وماطلقات للصجديد ( .الباتع3551.م ص ص0)913- 911
وهلا ما أو ت يه اظتملاة العريةة الىعودية يف رتةع مؤدتراهتا اطتا ة يإعداد اظتعلمُت حةث أو ى اظتؤدتر األول واللي عقد عام
(3153هـ ـ3513م)ا واظتؤدتر الثام عام ( 3331هـ ـ3551م )ا واظتؤدتر الثالث عام (3310هـ ـ  3555م) على ضرورة حتىُت يرامج إعداد
اظتعلمُت وتطويرها وربع كفاءهتا الصعلةمةة والصعلمةة وتدريب الطالب معلمي اظتىصقبل على تطبةقها واسصخدامها طظرياً وعملةاً.
إن ؾتاح اظتعل يف أداء رسالصه يصوقف على مقدار وطوع الصدريب والصأهةل اللي يصلقاه وعلى ما نتلاه من كفايات تعلةمةة ا ومدى
بعالةة تلك الافايات واالسصفادة ماها.
وأكد( اعتلرل ا3559م ـ ص " ) 333على أ طه لاي يقوم اظتعل يدوره الفاعل واظته يال كفاءة واقصدار اليد أن يصمصـع يقـدر
ٍ
كاف من القدرات والافايات الصعلةمةة ا وذلك ألن وظةفة اظتعل دل تعد قا رة على تزويد الطالب ياظتعلومات واظتعارف واضتقائ كما كان
يف الىاي ؛ يل جتاوزهتا حىت أ بحت عملةة تريوية شاملة صتمةع فتو ال خصةة لدى اظتصعل من كابة جواطبها اصتىمةة ا والعقلةة ا والافىةة ا
واالجصماعةة "0

ويأيت معل الًتيةة اطتا ة يف مقدمة اظتعلمُت اللين ياوطون دوماً يف حاجة ماسة إذل االسصمرار يف تلقي الصدريب والصأهةل واكصىاب
كفايات إضابةة إذل ما مت إكىاهب إياه من قبل أثااء مرحلة إعداده قبل اطتدمة كوطه يصعامل مع بئات من األبراد مصباياة القدرات هي يف
أمس اضتاجة إذل العمل الفردي ا وتقدمي اظتعلومة يأسالةب مصغايرة تىصثَت الصالمةل ذوي االحصةاجات اطتا ة وتؤدي إذل اكصىاب اظتعلومات
يدرجة تصااسب مع قدراهت واسصعداداهت احملدودةا ولقد أولت حاومة اظتملاة العريةة الىعودية ؽتثلة يوزارة الًتيةة والصعلة ُجل اهصمامها لرعاية
أيااء الو ن كابة ومن ضماه األ فال ذوي االحصةاجـات اطتا ـةا حةـث تضـمات الىةاسـة العامـة للصعلـة يف اظتملاـة مـواداً عديـدة مـن(
93ـ91اومن 399ـ  ) 353على أن تعلة اظتعوقُت واظتصفوقُت جزء ال يصجزأ من الاظام الصعلةمي يف اظتملاةا وإدراكاً من وزارة الًتيةة والصعلة
ضتج اظت الة اليت تصمثل يف أن ما ال يقل عن ( )% 10من الب اظتدرسة االيصدائةة العادية أي حوارل "ستس الب اظتدارس العادية يف
أي يلـ ـ ــد م ـ ـ ــن يل ـ ـ ــدان الع ـ ـ ــادل هـ ـ ـ ـ يف حاجـ ـ ــة طت ـ ـ ــدمات الًتية ـ ـ ــة اطتا ـ ـ ــة كم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــَت ذل ـ ـ ــك اإلحص ـ ـ ــاءات العاظتة ـ ـ ــة (اظتوس ـ ـ ــى  1009ـ ـ ـ ـ
ص.)11
بهله العااية سوف تاعاس على الًتيةة يصفة عامة والًتيةة اطتا ة يصفة مـا ة يل سوف ياقـل الًتيةـة والصعلـة يـإذن ا طقلـة
طوعةةا وسوف تاعاس على ؼترجات الًتيةة والصعلة يف اظتملاة يصفة ما ة والعادل يصفة عامة ا كما طصت يعض مواد الىةاسة الصعلةمةة
يف اظتملاة العريةة الىعودية ي ال ريح على ضرورة رع اية هله الفئات من أيااء اظتملاةا حةث جاءت اظتادة ( )93ماها تاص على أن
ال هبدي اإلسالم اللي جعل الصعلة حقاً م روعاً
(الًتيةة اطتا ة والعااية يالطالب اظتعوقُت جىمةاً وعقلةاً ح ٌ مضمون لال برد وذلك عم ً
للجمةع من أيااء األمة ) .كما جاءت اظتادة (  )399ماها لصاص على أن (الدولة تعٍت وب إمااطةاهتا يصعلة اظتعوقُت ذهاةـاً أو جىـمةاًا
وتوضع عت مااهج ما ة ثقابةة وتدريبةة مصاوعة تصف وحاالهت (اظتوسى 1009م ـ ص.)91
كما أن مؤدتر إعداد اظتعل اللي عقد يف رحاب جامعة أم القرى(عام 3310هـ 3555م) أو ى يف اظتادة ( )9من قراراته (ضرورة
إعداد معل للفئات اطتا ة وتأهةله علمةاً وتريوياً مبا يصااسب مع مصائص هله الفئةا وتضمُت يرامج اإلعداد العام يف مؤسىات اإلعداد
مقررات حول كةفةة الصعامل مع الفئات اطتا ة.
بهلا أ لزم القائمُت على الًتيةة والصعلة ومبصايعة من قةادة هلا الو ن يالصارل:
 3ـ طصةجة عتلا الصوجه تطورت يرامج ذوي االحصةاجات اطتا ة (اظتعوقُت) لصصل حىب إحصائةة عام 3319- 3313ه ـ إذل أكثـر مـن
( )3930يرطاغتاً ومركزاً يىصفةد من مدماهتا ( )13951تلمةلاً وتلمةلة من ذوي االحصةاجات اطتا ة ا يعد أن كاطت ال تصعدى () 10
مركزاً ويرطاغتاً حىب إحصائةة 3310هـ ـ 3555م (اظتوسىا1000م) ا يالطبع هله الزيادة يف أعداد الربامج واظتراكز اطتا ة يصطلب توابر
أعداد كبَتة من الاوادر الب رية الًتيوية اظتؤهلة واظتدرية للقةام يعملةة الصدريس والصأهةل الًتيوي والعالج الىلوكيا وقد ال تاون هله اإلعداد
من اظتعلمُت اظتؤهلُت مصوبرة يف سوق العمل احمللي.
1ـ أل زمت سةاسة الصعلة العارل يف اظتملاة العريةة الىعودية اصتامعات الىعودية يإط اء أقىام علمةة يف يعض اصتامعات والالةات الو اةة ظتاح
درجة( الباالوريوس ) يف يعض الصخصصات الدقةقة يف غتال الًتيةة اطتا ة ا حةث يدأت يإط اء أول قى للًتيةة اطتا ة يالةة الًتيةة جبامعة
اظتلك سعود يف العام الدراسي ( 3309/3303هـ) وتعصرب أول جامعة تا ئ هلا الصخصص ظتاح درجة الباالوريوس يف الدول العريةةا أعقبه

ابصصاح قى الًتيةة اطتا ة يالةة اظتعلمُت جبدة العام الدراسي 3311/3311هـ ا ياإلضابة إذل قةام كل من جامعة اظتلك مالد يأهبا وجامعة
الطائف وجامعة ةبة ياظتدياة اظتاورة مباح درجة الديلوم العارل يف الًتيةة اطتا ة لبعض اطتركتُت من زتلة (الباالوريوس الًتيوي) أو اظت ربُت
الًتيويُت لىد العجز من الاقص اظتوجود يف الاوادر الب رية اظتؤهلة يف غتال الًتيةة اطتا ةا مث ورت هله األقىام ظتاح درجة الباالوريوس يف
الًتيةة اطتا ة ا حةث بصح جبامعة اظتلك مالد يأهبا عام 3310هـ وجامعة الطائف عام 3313هـ وجامعة ةبة يالدياة اظتاورة عام 3313هـ.
 1ـ وشهدت األعوام األمَتة فرة كبَتة يف اسصحداث أقىام ويرامج للًتيةة اطتا ة يف الالةات واصتامعات الىعودية حىت و ل عددها يف
العام اصتامعي 3319/3311هـ إذل ( )39قىماً ويرطاغتاً ماص رة يف رتةع أؿتاء اظتملاة (اظتوسى ا 1009اص0)151
 3ـ ورشتت عدد من جامعات اظتملاة يف مططها اظتىصقبلةة بصح أقىام للًتيةة اطتا ة وأقىام للدراسات العلةا يف هلا الصخصصا حةـث
يدأت جامعصا اظتلك سعود واظتلك عبد العزيز يف رس مطط للدراسات العلةا يف هلا الصخصص توابقاً مع مطة الصامةة الثاماة (من  3319هـ
ـ1009ـ إذل 3310هـ ـ 1005م) وتافةلاً لصوجهات وزارة الصعلة العارل يإعادة هةالة اصتامعات والالةات وختصصاهتا ظتىايرة حاجة اجملصمع
ومواجهة ظتصطلبات اظتىصقبل وحاجة سوق ال عمل والقضاء على البطالة.
 9ـ وموا لة للجهود وعااية عتله الفئة من اجملصمع بقد در قرار غتلس الوزراء رق 315يف 3315 / 9/13هـ ( 1009م) القاضي ياظتوابقة
على ( اتفاقةة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ا وعلى يروتوكوعتا االمصةاري اللي اعصمدته اصتمعةة العامة لألم اظتصحدة يف قرارها 303/33
اظتؤرخ يف 13كاطون الثام ـ يااير ـ1001م )
3ـ جهود مؤسىة األمَت سلطان ين عبد العزيز آل سعود اطتَتية يالصعاون مع مركز األمَت سلمان ألحباث اإلعاقة اللي دتان مال تأسةىه
عام  3331هـ من تبٍت وإؾتاز العديد من البحوث والدراسات اضتةوية اليت مشلت العديد من ماا اظتملاة العريةة الىعودية هبدف إثراء اظتعربة
عن أسباب اإلعاقةا وكةفةة الوقاية ماهاا وتطوير وسائل عالجها ؛ يل إن هله البحوث مشلت ( حبوثاً مارجةة كماح للباحثُت غتمل تاالةفها
"لعام 1001م 123132393ريا ًال طتمىة ع ر م روعاً ") و(حبوثاً داملةة ويلة األمد لصعود يالفائدة واألقتةة على اظتملاة العريةة الىعودية
والعلمـاء اظتاصىــبُت للمركــز غتمــل تالفصهــا " لعــام1001م  " 921532339ريــاالً لثالثــة م ــاريع داملةــة) وهاــاك أريعــة م ــاريع مقًتحــة
لعام 1003م يصالفة ً(3021932315رياالً)
 1ـ عقدت يف اظتملاة عدة مؤدترات دولةة ولقاءات دورية ػتلةة ألحباث اإلعاقة والصأهةل اهصماماً هبله الفئة من اجملصمعا وكان آمرها اظتؤدتر
الثالث لإلعاقة والصأهةل حتت عاوان (البحث العلمي يف غتال اإلعاقة) يف الفًتة من (11ـ13ـ 1005/1م)ا واظتؤدتر الدورل لصعويات الصعل
يف الفًتة من ( 30/19ـ 3311/33/3هـ اظتواب "35ـ1003/33/11م ") 0
إن اصتهود اظتبلولة لصوبَت اظتعلمُت والباحثُت اظتصخصصُت واظتؤهلُت لًتيةة ورعاية األ فال ذوي االحصةاجات اطتا ة تصطلب القةام
يأحباث تقونتةة للافايات الًتيوية الالزمة عتؤالء اظتعلمُتا لةاوطوا أكفاء مؤهلُت للقةام يأدواره يفاعلةة واقصدار والو ول هبؤالء الفئة من
اجملصمع للغاية اظتا ودةا واليت تؤهله لةاوطوا أسوياء أو قريبُت ماه .

للا يرى الباحث أن ط وعةة اظتعل هاا ذات بةعة ما ـة بهـو لـةس معلـ مـادة ا وإفتـا مبـَت مبجـاالت عديـدة جتعـل ماـه معلمـاً
مصخصصاً و احب مهاة ا بهو ال يىصطةع أن نتارس ما سب يةاطه من أدوار إال إذا دتان من غتموعة من الافايات األساسةةا واليت يدوهنا
نتان أن ياحصر دوره يف تلقُت اظتعلوماتا ويالصارل يفقد اظتاهج الاثَت من اطتصائص والىمات اظتمةزة له.
باظتعل هو األساس يف العملةة الصعلةمةة ظتىئولةصه يف حتقة أهدابها وتوجةه مىارها للوضع اظتا ود ا بمهما وبرت اإلمااطةات
اظتالةة واظتادية كاظتبام اضتديثة والصقاةات واظتااهج اظتطورة والصوجةه واإلشراف اظتصوا لا بلن طىصطةع أن طقطف ذتارهـا وؿتصـل علـى الصطـور
اظتا ود من غَت معل كفء يؤدي مهمصه ووظةفصه الرئةىة اظتالف هبا كمعل مصم ان من اظتعربةا و يال كفاءة ؽتا ياعاس على إحداث الصغَت
اظتطلوب يف سلوك الصالمةل.

مفهوم التربية الخاصة:
تعرف الًتيةة اطتا ة يأهنا فتط من اطتدمات والربامج الًتيوية تصضمن تعديالت ما ة سو ًاء يف اظتااهج أو الوسائل أو رق الصعلة اسصجاية
للحاجات اطتا ة جملموع الطالب اللين ال يىصطةعون مىايرة مصطلبات يرامج الًتيةة العادية .وعلةه بإن مدمات الًتيةة اطتا ة تقدم صتمةع
بئات الطالب اللين يواجهون عويات تؤثر سلبةاً على قدرهت على الصعل ا كما أهنا تصضمن أيضاً الطالب ذوي القدرات واظتواهب اظتصمةزة.
أهداف التربية الخاصة:
 .3الصعرف إذل األ فال غَت العاديُت من مالل أدوات القةاس والص خةص اظتااسبة لال بئة من بئات الًتيةة اطتا ة.
 .1إعداد الربامج الصعلةمةة لال بئة من بئات الًتيةة اطتا ة.
 . 1إعداد رائ الصدريس لال بئة من بئات الًتيةة اطتا ةا وذلك لصافةل وحتقة أهداف الربامج الًتيوية على أساس اطتطة الًتيوية الفردية.
 . 3إعداد الوسائل الصعلةمةة والصااولوجةة اطتا ة يال بئة من بئات الًتيةة اطتا ة.
.9إعداد يرامج الوقاية من اإلعاقةا ي ال عاما والعمل ما أمان على تقلةل حدوث اإلعاقة عن ري الربامج الوقائةة.
 .3مراعاة الفروق الفردية يُت الطالب وذلك حبىن توجةه ومىاعدهت على الامو وب قدراهت واسصعداداهت ومةوعت .
 . 1هتةئة وسائل البحث العلمي لالسصفادة من قدرات اظتوهويُت وتوجةهها واتاحة الفر ة أمامه يف غتال طبوغه .
 . 9تأكةد كرامة الفرد وتوبَت الفرص اظتااسبة لصامةة قدراته حىت يىصطةع اظتىاقتة يف هنضة األمة.

مبادئ التربية الخاصة:
 . 3كتب تعلة األ فال ذوي اضتاجات اطتا ة يف البةئة الًتيوية القريبة من البةئة العادية.
 . 1إن الًتيةة اطتا ة تصضمن تقدمي يرامج تريوية بردية وتصضمن الربامج الًتيوية الفردية:
أ  -حتديد مىصوى األداء اضتارل.
ب  -حتديد األهداف ويلة اظتدى.
ج  -حتديد األهداف قصَتة اظتدى.
د  -حتديد معايَت األداء الااجح.
هـ  -حتديد اظتواد واألدوات الالزمة.
و  -حتديد موعد البدء يصافةل الربامج وموعد االطصهاء ماها.
 . 1إن توبَت اطتدمات الًتيوية اطتا ة لأل فال اظتعوقُت يصطلب قةام بري مصعدد الصخصصات يللك ح ةث يعمل كل امصصا ي على تزويد
الطفل ياطتدمات ذات العالقة يصخصصه.
 . 3إن اإلعاقة ال تؤثر على الطفل بقط ولااها قد تؤثر على رتةع أبراد األسرة ا واألسرة هي اظتعل األول واأله لال فل.
 . 9إن الًتيةة اطتا ة اظتبارة أكثر باعلةة من الًتيةة يف اظتراحل العمرية اظتصأمرة ا بمراحل الطفولة اظتبارة مراحل حىاسة على ـعةد الامـو
وكتب اسصثمارها إذل أقصى حد ؽتان.
مراحل تطور برامج التربية الخاصة:
مراكز اإلقامة الكاملة :Residential school
تعصرب مراكز اإلقامة الااملة من أقدم يرامج الًتيةة اطتا ة اليت كاطت ومازالت تقدم اطتدمات اإليوائةة والصحةة واالجصماعةة والًتيوية
لألبراد اظتعاقُتا وكان يىمح لألهارل يزيارة آيائه يف هله اظتراكز.
لان ُوجهت عتله اظتراكز غتموعة من االطصقادات تصهمها يعزل هؤالء األ فال عن اجملصمع اطتارجي وما لتصويه من حةاة بةعةةا كما و ف
أبراد هله الفئات يأهن مابوذون عن اجملصمع.

مراكز التربية الخاصة النهارية :Special Day care school
ظهرت هله اظتراكز كرد بعل على ما تقدم من اطصقادات ظتراكز اإلقامة الااملةا وياون عمل الاثَت من هله اظتراكز إذل ماصصف
الاهار تقريباًا ويف هله الفًتة يصلقى األبراد ذوي االحصةاجات اطتا ة مدمات تريوية واجصماعةة.
وتعمل هله اظتراكز على إيصال هؤالء إذل ماازعت ا وهي حتابظ على يقاء الفرد ذو االحصةاج اطتاص يف أسرته ويف اصتو الطبةعي له.

ووجهت عتله اظتراكز أيضاً يعض االطصقادات أقتها:
 عدم توبر اظتاان اظتااسب إلقامة اظتراكز الاهاريةا وقلة عدد األمصائةُت يف مةادين الًتيةة اطتا ة اظتخصلفة.
الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية :Special classes within Regular Schools
ظهرت هله الصفوف طصةجة لالطصقادات اليت وجهت إذل اظتراكز الاهارية اليت تعٍت يالًتيةة اطتا ةا وطصةجة لصغَت االجتاهات العامة
ؿتو ذوي االحصةاجات اطتا ة من الىلبةة إذل اإلكتايةةا وهله الصفوف تاون ما ة ياألبراد ذوي االحصةاجات اطتا ة يف اظتدرسة العادية
واليت ال يصجاوز عدد الطلبة بةها الع رة.
ويصلقى هؤالء الطل بة يراغته الصعلةمةة من قبل مدرس الًتيةة اطتا ةا وعت أيضاً يرامج تعلةمةة م ًتكة مع الطلبة العاديُت.
واعتدف من هلا الربطامج زيادة برص الصفاعل االجصماعي والًتيوي يُت هؤالء األبراد ( الطلبة ) ذوي االحصةاجات اطتا ة والعاديُت.
وهله الصفوف تعرضت أيضاً جملموعة من االطصقادات أقتها عوية االطصقال من الصفوف اطتا ة إذل العاديةا وكةفةة حتديد اظتواد
اظت ًتكة يُت ذوي االحصةاجات اطتا ة والعاديُت.
الدمج األكاديمي Mainstreaming:
ظهر هلا االجتاه يف يرامج الًتيةة اطتا ة يىبب االطصقـادات الـيت وجهـت إذل يـرامج الصـفوف اطتا ـة اظتلحقـة ياظتدرسـة العاديـةا
ولالجتاهات اإلكتايةة ؿتو م اركة الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة العاديُت يف الصف الدراسي.
ويعرف الدمج يأطه ذلك الاوع من الربامج اليت تعمل على وضع الطفل ذو االحصةاج اطتاص يف الصف العادي مع الطلبة العاديُت
لبعض الوقت ويف يعض اظتواد ي رط أن يىصفةد الطفل من ذلك شريطة هتةئة الظروف اظتااسبة إلؾتاح هلا االجتاه.
ويصضمن هلا ثالث مراحل وهي:

 الصجاطس يُت الطالب العاديُت وذوي االحصةاجات اطتا ة. ختطةط الربامج الًتيوية و رق تدريىها لال من الطلبة العاديُت وذوي االحصةاجات اطتا ة. حتديد اظتىؤول ةات اظتلقاة على عات أ راف العملةة الصعلةمةة من إدارة اظتدرسة ومعلمُت وم ربُت ورتةع الاوادر العاملة.ويعصرب الدمج من أه مراحل عملةة تطوير يرامج الًتيةة اطتا ة.
الدمج الجتماعي Normalization:
تعصرب هله اظترحلة الاهائةة يف تطوير يرامج الًتيةة اطتا ة للوي االحصةاجات اطتا ة ألهنا تىاعد على كل ما هو إكتايب ؿتو ذوي
االحصةاجات اطتا ة من أبراد اجملصمع.
ويصمثـل هــلا يف غتــال العمــل مـن مــالل تــوبَت بــرص عمـل مااســبة عت ـ ياعصبــاره أبـراد ماصجــُت يف اجملصمــعا وكــللك دمــج ذوي
االحصةاجات اطتا ة يف األحةاء الىااةة من مالل توبَت سان مال ئ ومااسب عت كأسرة مىصقلة والصعامل معها على أساس حا اصتَتة وما
تصطلبه من مىصلزمات.
هتدف الًتيةة اطتا ة إذل تريةة وتعلة وتأهةل األ فال ذوي االحصةاجات الًتيوية اطتا ة يفئاهت اظتخصلفةا كما هتدف إذل تدريبه
علـى اكصىـاب اظتهـارات اظتااســبة حىـب إمااطـاهت وقــدراهت وبـ مطـط مدروسـة وي ـرامج ما ـة يغـرض الو ــول هبـ إذل أبضـل مىــصوى
وإعداده للحةاة العامة واالطدماج يف اجملصمع.
ونتان حتقة هله األهداف من مالل ما يلي:
 . 3الا ف عن ذوي االحصةاجات الًتيوية اطتا ة وحتديد أماكن تواجده لةىهل توبَت مدمات الًتيةة اطتا ة عت .
 .1الا ف عن مواهب واسصعدادات وقدرات كل فل واسصثمار كل ما نتان اسصثماره ماها.
 .1حتديد االحصةاجات الًتيوية والصأهةلةة لال فل.
 . 3اسصخدام الوسائل واظتعةاات اظتااسبة اليت دتان ذوي االحصةاجات الًتيوية اطتا ة مبخصلف بئاهت من تامةة قدراهت وإمااطاهت مبا يصالءم
مع اسصعداداهت .
 . 9تامةة وتدريب اضتواس اظتصبقةة لدى ذوي االحصةاجات الًتيوية اطتا ة لالسصفادة ماها يف اكصىاب اطتربات اظتصاوعة واظتعارف اظتخصلفة.

 . 3توبَت االسصقرار والرعاية الصحةة والافىةة واالجصماعةـة الـيت تىـاعد ذوي االحصةاجـات الًتيويـة اطتا ـة علـى الصاةـف يف اجملصمـع الـلي
يعة ون بةه تاةفاً ي عره مبا عت من حقوق وما علةه من واجبات جتاه هلا اجملصمع.
 . 1تعديل االجتاهات الًتيوية اطتا ئة ألسر هؤالء األ فال عن ري توجةه وتوعةة األسرةا وإكتاد ماـاخ مالئـ للصعـاون الـدائ يـُت اظتاـزل
واظتدرسة ؽتا يؤدي إذل تاةف اجصماعي ياىج مع قواعد الىلوك االجصماعةة واظتواقف اظتخصلفة على أساس من اإلكتايةة والثقة يالافس.
 .9إ عداد اطتطط الفردية اليت تصالءم مع إمااطات وقدرات كل فل.
 . 5االسصفادة من البحث العلمي يف تطوير الربامج والوسائل واألسالةب اظتىصخدمة يف غتال الًتيةة اطتا ة.
 .30ط ر الوعي يُت أيااء اجملصمع يالعوقا وأطواعها وغتاالتها ومىبباتها و رق الصغلب علةه أو اضتد من آ ثاره الىلبةة.
 . 33هتةئة اظتدارس لصلبةة االحصةاجات األساسةة لأل فال ذوي االحصةاجات الًتيوية اطتا ة مبا يصطلبه ذلك من إجراء الصعديالت البةئةة.
طعرف معل الًتيةة اطتا ة .. .هو ال خص اظتؤهل يف الًتيةة اطتا ة وي ًتك يصورة مباشرة يف تدريس الصالمةل غَت
وإذا أردطا أن ّ
العـاديُتا ويامـن دور معل ـ الًتيةـة اطتا ـة دامــل اظتدرسـة العاديـة يف تافةــل يعـض اإلج ـراءات كخـدمات غربـة اظتصــادر Resource
 Roomواليت نتان تعريفها على الاحو الصارل:
هي غربة فةة عادية ملح قة ياظتدرسة العادية تاون غتهزة مبا يلزم من وسائل تعلةمةة وألعاب تريوية وأثاث مااسب يداوم بةها معل
مدرب تدريباً ما اً للعمل مع الطلبة ذوي اضتاجات اطتا ة.
وياون دوام الطلبة بةها جزئةاً يف حُت يقضون يقةة يومه الدراسي يف بصله ا ويًتاوح عدد الطلبة يف اجملموعة الواحد ()9- 3
اإلجراءات التنفيذية التي يمكن أن يقوم بها معلم التربية الخاصة:
 اظت اركة يف ت خةص وحتديد أطواع اضتاجات الًتيوية والصعلةمةة اطتا ة. إعداد مطط العمل اطتا ة يالطلبة غربة اظتصادر واليت تصضمن إعداد اطتطط الًتيوية الفردية واطتطط الصعلةمةة الفردية. ؽتارسة عملةة الصعلة وتافةل الربامج العالجةة الًتيوية والصعلةمةة اظتعدة لطلبة غربة اظتصادر. أبراد ملف ماص لال الب من الطلبة ذوي اضتاجات اطتا ة مال الصحاقه يغربة اظتصادر وحىت اطصهاء الربطامج اطتاص يه. -تزويد إدارة اظتدرسة واظتعلمُت وأولةاء األمور مبعلومات عن تطور مهارات وقدرات الطلبة ذوي اضتاجات اطتا ة.

 تاىة الربطامج الةومي واألسبوعي لطلبة غربة اظتصادر يالصعاون مع اظتعل العادي وإدارة اظتدرسة. تاىة مروج ودمول الطلبة ذوي اضتاجات اطتا ة من وإذل الصف العام والصف اطتاص.دور معلم التربية الخاصة في دمج ذوي الحتياجات الخاصة:
اليد من أن ياون معل الًتيةة اطتا ة اظتعٍت يعملةة دمج األ فال ذوي االحصةاجات اطتا ة يف اظتدرسة أن ياون قد مت إعداده
تريوياً وتعلةمةاً يطريقة جةدة وقادر على تقدمي أوجه العون واظتىاعدة للمعل العاديا ويامن هلا الدور يف الاقاط الصالةة:
 . 3تقـدمي العــون واظتىــاعدة للمعل ـ العــادي مــن مــالل حتديـد مىــصوى األداء اضتــارل للطالــب ذوي االحصةاجــات اطتا ــةا وكــللك بةعــة
اظت االت الصحةةا الىلوكةةا الًتيوية اليت يعام ماها.
 . 1مىاعدة اظتعل العادي على رق الصوا ل مع الطالب ذوي االحصةاجات اطتا ة.
 .1مىاعدة اظتعل العادي يف تفه مصائص الطالب ذوي االحصةاجات اطتا ة وذلك اسصااداً إذل مراعاة الفروق الفردية ومراحل الامو اليت
نتر هبا الطالب.
 . 3وضع يعض األهداف اليت يراد حتقةقها سواء كاطت ويلة اظتدى أو قصَتة اظتدى
 .9توبَت الصعلة الزائد.
 .3إعداد اطتطط الدراسةة والعالجةة للمعل العادي.
الدور اللي نتان أن يقوم يه اظتعل العادي يف بصول ومدارس الدمج:
 تعديل ػتصوى اظتاهاج ولو ي ال مبىط أو مبدئي. الًتكةز على تعلة مهارات أساسةة للطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة ال يصضماها الربطامج الصدرييب العادي. توبَت يةئة فةة ختصلف عن البةئة الصفةة العادية. تغةَت اسًتاتةجةات الصدريس مع الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة والًتكةز على الصدريس الفردي. الًتكةز على طقاط الضعف اليت يعام ماها الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة وتقوية اصتواطب اإلكتايةة وطقاط القوة للطالب. -عدم الًتكةز على جواطب القصور اليت يعام ماها الطالب ذوي االحصةاجات اطتا ة.

تطوير اجتاهات إكتايةة ؿتو الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة. ضرورة الصاىة الفاعل مع إدارة اظتدرسة لصللةل العقبات اليت تعًتض تقدم الطالب يف ؼتصلف اصتواطب األكادنتةة وال خصةة واالجصماعةة. إقامة عالقة إكتايةة واتصال دائ مع أولةاء أمور الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة يف ضوء الربامج الصعلةمةة والًتيوية اظتفصوحة له. تقدمي الصعزيز اللفظي واظتادي للطالب ذوي االحصةاجات اطتا ة يف ضوء تقدمه األكادنتي والىلوكي واالطفعارل واالجصماعي. تعزيز عملةة الصفاعل اإلكتايب يُت الطلبة ذوي االحصةاجات اطتا ة وزمالئه العاديُت. الصاىة الفاعل يُت اظتعل العادي ومعلمي الًتيةة اطتا ة كلما دعت الضرورة لللك. تطبة اظتااهج ياسصخدام أسالةب و رق بعالة. تقةة حتصةل الطلبة من اظتعارف واظتهارات والقة يواسطة االمصبارات ال فهةة والصحريرية. امصةار أسالةب بعالة يف الص وي تااسب حالة كل إعاقة. -إعداد الدرس ي ال كتاب الطالب الوقوع يف األمطاء.

خصائص ومواصفات معلم التربية الخاصة:
يهدف الباحث يف هله الدراسة إذل حتديد مصائص وموا فات معل الًتيةة اطتا ة اليت تؤهله للعمل مع ذوي اإلعاقةا ولصحقة
هلا اعتدف اليد من حتديد مفهوم ذوي االحصةاجات اطتا ة وتصاةفاهت ومصائصه اصتىمةة والعقلةة والافىةة واطتصائص واظتوا فات اليت
ال يد أن يصصف هبا اظتعل ؛ للصعامل مع هله الفئة من ماطل تلك اطتصائص اليت تصمةز هبا هله الفئة:.
ذ وي االحصةاجات اطتا ة هي الفئة اليت كان يطل علةها "اظتعاقُت أو ذوي اإلعاقة "ا وهلا اظتصطلح – أعٍت ذوي االحصةاجات
اطتا ة – هو مصطلح حديث طىبةاً أ ل على هله الفئة وذلك العصبارات إطىاطةة يف اظتصطلحات الىايقةا وما قد حتمله من حىاسةة
يالاىبة لال من له لة هبل ه الفئة سـواء يف اظتاـزل أو يف ال ـارع أو يف مؤسىـات اجملصمـع اظتخصلفـةا وعتـلا بـإن اظتصـطلحات الثالثـة "ذوي
االحصةاجات اطتا ة أو اظتعاقُت أو ذوي اإلعاقة "هي مًتادباتا وال برق يةاها إذ أهنا تطل على بئة واحدةا وهي اظتصاية ياوع أو أكثر من
اإلعاقاتا للا اليد للباحث من الصعرف على مفهوم ذوي االحصةاجات اطتا ة.

 .1مفهوم ذوي الحتياجات الخاصة "::" special needs
ذوي االحصةاجات اطتا ة ه أبراد يعاطون – طصةجة عوامل وراثةة أو يةئةة ماصىبة – من قصور القدرة على تعل أو اكصىـاب
مربات أو مهاراتا أو أداء أعمال يقوم هبا الفرد العا دي اظتماثل عت يف العمر واطتلفةة الثقابةة أو االجصماعةة أو االقصصاديةا ويالصارل تصبح
عت – عالوة على احصةاجات الفرد العادي – احصةاجات تعلةمةة وطفىةة ومهاةـة واقصصـادية و ـحةة ما ـةا يلصـزم اجملصمـع يصوبَتهـا عتـ ا
ياعصباره موا اُت بةه ( بريلا )3553
واظتعـاقون يف اللغـة رتـع معـاقا وقـد عربـه قـاطون تأهةـل اظتعـاقُت يف مصـر والصـادر يف سـاة  3519ما يـرق ()15ا علـى أطـه كــل
شخص يعجز عن مزاولة عملها أو القةام يعمل آمر واالسصقرار بةها أو طقصت قدرته على ذلك طصةجة قصور عضوي أو عقلي أو حىي أو
طصةجة لعجز ملقي مال الوالدة( .إشتاعةل شرف )39
ومن اظتالحظ تركةز الصعريفات الىايقة على قصور قدرات اظتعاقُت مبا يؤثر على مدى تاةفه االجصماعي للا به يف حاجة إذل طوع
من الًتيةة متصلف عن تريةة العاديُت.
وقد قدم "ػتمد طا ر قطيب وػتمد يركة ( " )3553تعريفاً للمعاق على أطه "ال خص اللي ال يىصطةع – طصةجة لعلة مزماة تؤثر
على قدراته اصتىمةة أو الافىةة – أن يصاابس على قدم اظتىاواة مع أقراطه يف حةاته الةومةة ".
وعلى الرغ من تأكةد الصعريف الىاي على مبدأ الفروق الفردية اوعلى مبدأ "امصالف اظتعاق عن أقراطه " – وهو مبدأ تريوي مه
ويعاس احصةاجات اظتعاق لًتيةة ما ة – إال أن الصعريف قد أغفل شرلتة مهمة من اظتعاقُت وهي بئة اظتعاق ذهاةاً ( أو عقلةاً (.
ال لل ـخص اظتعـاق علـى أطـه " ال ـخص الـلي متصلـف يف ـفاته عـن
وقد قدم " مويل.أ.كَتك " (3553ا  )33تعريفـاً شـام ً
ال خص العاديا يف العديد من اطتصائص العقلةة واصتىمةة أو الىـةاولوجةة أو الىـلوك االجصمـاعي واالطفعـارلا أو قدرتـه علـى الصاةـف
والصوا ل االجصماعي مع اآلمرينا إذل اظتىصوى اللى لتصاج عاده إذل طوع ؼتصلف من اطتدمات والرعاية الافىـةة واالجصماعةـةا لاـي تامـو
قدراته و اقاته إذل أقصى ما نتان أن تصل إلةه ".
ويرى الباحث أن مشول هلا الصعريفا يرجع إذل ارتباط القصور يف قدرات اظتعاق ياحصةاج ذلك اظتعاق إذل طوع من الًتيةة ختصلف يف
يراغتها ومصطلباهتاا إال أطه دل تلكر الًتيةة اطتا ة يف الصعريف ي ال ريح ومت اسصبداعتا مبفهومي اطتدمات والرعاية واليت قد ت ـًتك بةهـا
اظتؤسىات الًتيوية مع غَتها من مؤسىات اجمل صمع األمرى.
ومن الصعريفات الىايقة يصضح لاا أن اإلعاقة هي كل ما َلتُد من قدرات الفرد العقلةة أو اصتىدية أو الافىةةا ؽتا كتعله غَت قادراً
على ؽتارسة حةاته الطبةعةة اظتصوقعة ماه يف حدود عمره وجاىه وظروف يةئصها بهي ُدتثل "حالة من االعصالل العضوي أو العصيب أو الافىي
حتد من قدرة الفرد على القةام يوظائف أساسةة وضرورية ضتةاتـه الةومةةا واإلعاقة يللك تدل على وجود م االت ػتددة ويلة األجل تؤثر
على ال خص وسلوكها وتُ ال عوائ رئةىه أمام دتصعه حبقوق اإلطىان واظت اركة االجصماعةة واظتعة ةة اظتىصقلة.

للا نتان تعريف اظتعاق "ذو االحصةاجات اطتا ة " يأطه الفرد اللي يُعام من ملل أو عجز – كلي أو جزئي – يؤثر على إحدى
قدراته – أو أكثر – حبةث يؤثر ذلك يف مدى تاةفه االجصماعي والافىي والصعلةمي مقارط ًة يأقراطه العاديُت يف طفس الىن واظتىصوى الثقايفا
و يللك بهو حباجة إذل طوع ماص من الرعاية الًتيوية يُطل علةهـا "الًتيةـة اطتا ـة " ويف يةئـة ما ـة هبـدف تامةـة قدراتـه إذل أقصـى حـد
طىصطةع الو ول إلةه.
ثانياً :الدراسات السابقة:
يص يف هلا الفصل عرض الدراسات اليت تااولت الرضاء الوظةفي مث الصعقةب على الدراسات الىايقة:
أو ًل :الدراسات العربية:
يص يف هلا الفصل عرض الدراسات اليت تااولت الرضا الوظةفي مث الصعقةب على الدراسات الىايقة:
قام البابطين ( )1991يدراسة هدبت إذل الصعرف على مىصويات الرضاء الوظةفي لدى اظتعلمُت الىعوديُت العاملُت ياظتدارس الثاطوية
اظتطورة يف مدياة الرياض وعالقصها يبعض اظتصغَتاتا حةث تاوطت عةاة الدراسة من ( )300معل من معلمي اظتدارس الثاطوية اظتطورةا وقد
ال على ستىة غتاالت وهي :فتط اظتدرسة اإلداريا العالقة مع الزمالءا اجتاهات
اسصخدم الباحث مقةاساً من تصمةمةه للرضا الوظةفي م صم ً
اظتعلمُت ؿتو طظام دراسة الىاعات اظتعصمدةا الراتب ال هريا العالقة مع الزمالءا اجتاهات اظتعلمُت ؿتو دراسة الىاعات اظتعصمدةا الراتب
ال هريا اظتؤهل العلمي للمعل وختصصها وقد تو لت الدراسة إذل أ ن مىصوى الرضاء الوظةفي جاء مبىصوى مصوسط ظتا طىبصه  %90من
اظتعلمُتا ومرتفعة ظتا طىبصه  %19من اظتعلمُتا وماخفضاً ظتا طىبصه  % 19من اظتعلمُت .وتو لت الدراسة كللك إذل وجود عالقة ذات
داللة إحصائةة يُت الرضاء الوظةفي واجتاهات اظتعلمُت ؿتو الدراسة يالى اعات اظتعصمدةا والعالقة مع الزمالءا والامط االداري للمدرسةا ولان
دل ال توجد عالقة ذات داللة إحصائةة يُت الرضاء الوظةفي واظتؤهل العلمي.
وقام سيد أحمد ( )1991يدراسة هدبت لقةاس الرضاء الوظةفي ظتعلمـي الرياضـةات ومعلمةهـا يف دولـة قطـرا حةـث قـام يصصـمة
اسصباطة لل رضاء الوظةفي تض ذتاطةة أيعاد برعةة :اظتردود اظتاديا برص الًتبةها اظتااطة االجصماعةة للمهاةا اإلشراف والصوجةه الفٍتا فتط اإلدارة
اظتدرسةةا العالقة مع الطالبا العالقة مع الزمالءا ظروف العملا ودتثلت عةاة الدراسة يف ( )100معل ومعلمة للرياضةات مبراحل الصعلة
العام يدولة قطرا وقد تو لت الدراسة إذل وجود بروق ذات داللة إحصائةة يف الرضا الوظةفي تعزى إذل اطتربة يف الصدريس لصاحل اضتا لُت
على مؤهل أقل من الباالوريوسا واإلعداد الًتيوي لصاحل اظتعلمُت اضتا لُت على إعداد تريويا وكللك ك فت الدراسة عـن وجـود بـروق
ذات داللة إحصائةة ترجع إذل اظترحلة الصعلةمةة حةث أن هااك رضا وظةفي أكثر لدى معلمي اظترحلة االيصدائةة من معلمي اظترحلصُت اإلعدادية
والثاطوية.
كما قام آل ناجي ( )1993يدراسة هدبت إذل الصأكد من دق طظرية العاملُت عتَتزيرج عملةاًا والا ف عن أثر مصغَتات :الاوعا
اصتاىةةا اظت ىصوى الصعلةميا ساوات اطتربةا الصخصـص العلمـيا العمـر يف مصغـَتات الرضـا عـن العمـل لـدى عةاـة ماوطـة مـن ( )319معلـ
ومعلمة يف ماطقة األحىاء ياظتملاة العريةة الىعوديةا وقد تو لت الدراسة إذل اطصظام مصغَتات الرضا عن العمل يف عامل واحد هو الرضا عن
يةئة العملا الرضا عن ػتصوى العملا الرضا الالي عن العمل .وتبُت أ ن اظتعلمُت واظتعلمات ذوي العمر وساوات اطتربة األكرب من اظتعلمُت
ذوي الصخصصات اإل طىاطةة أكثر رضا يف يعض ماوطات الرضا عن العمـلا وتو ـلت الدراسـة أيضـاً إذل وجـود أثـر دال إحصـائةاً لصفاعـل
مصغَتات البحث اظتى صقلة يف مصغَتات الرضا عن العمل.

وقام ستمبن لوري لوب الوارد في عبدالجبار ( )2114يدراسة هدبت إذل مقارطة الرضا الوظةفي يُت معلمي الًتيةة اطتا ة ومعلمي
الصعلة العام على عةاة من معلمي مدارس مدياة ديًتويت األمرياةة ( )333معلماً ومعلمة عن ري تطوير مقةاس الرضا الوظةفي اللي أعده
يريفلد روث واسصخدمه عام ()3593ا وقد أظهرت الدراسة أن لدى معلمي الًتيةة اطتا ة عدم رضا ي ال أكرب من م علمي الصعلة العاما
وقد دتثلت أسباب عدم الرضا يف االحباطا الضغوط اظتهاةة دامل الصف الدراسي ومارجها وكان عدم الرضا شائعاً ي ال أكرب لدى معلمي
الًتيةة اطتا ة األ غر سااً واألقل مربة.

دراسة الهزايمة ( ) 1991اليت هدبت إرل معربة فتط اظتدير القةادي وضبط الوضع اظتدرسي على كل من رضي اظتعلمُت وحتصةل
الصالمةل يف اظتدارس الثاطوية يعمانا ويلغت عةاة الدراسة ( )31مدرسة ثاطوية حاومةة وعدد اظتعلمُت ( )399معلماً ومعلمةا بةما يلغ عدد
الصالمةل ( )1303البا و البةا وتو لت الدراسة إرل العديد من الاصائج أقتها:
 توجد عالقة يُت فتط اظتدير القةادي العارل وطفوذه ورضا اظتعلمُت عن برص الًتقةة واظترتب ورضا اظتعلمُت العام. توجد عالقة يُت فتط اظتدير القةادي اظتصدم وطفوذه ورضا اظتعلمُت عن بةعة العمل وعن اظت اركة يف العمل ورضي اظتعلمُت العام. -وجود بروق دالة إحصائةاً يُت درجات اظتعلمُت تعزي ظتصغَت اصتاس لصاحل اظتعلمات يف جواطب الرضا الوظةفي عن بةعة العمل واظت اركة يه

ورضي اظتعلمُت العام.

دراسة عبد الرحمن (  ) 1991اليت هدبت إذل معربة العالقة يُت سلوكةات إدارية ؼتصارة ظتديري اظتدارس الثاطوية يف األردن ودرجة
رضي معلمةه لقراراهت اإلداريةا ومشلت عةاة الدراسة ( )139معلماً ومعلمةا وتو لت الدراسة إذل العديد من الاصائج أقتها:
 وجود عالقة إكتايةة يُت اسصخدام اظتديرين ظتهارة العالقات اإل طىاطةة وثقة اظتديرين مبعلمةه ا والقدرة على االتصال والصوا ل ودرجة رضىاظتعلمُت لقراراهت اإلدارية.
 وجود بروق دالة إحصائةاً ألثر كل من اصتاس واظتؤهل واطتربة يُت الىلوك القةادي للمديرين ودرجة رضاه الوظةفي لصاحل اإلطاث واظتؤهلاألعلى واطتربة األكثر.
دراسة العمري (  )3551اليت هدبت إذل حتديد مىصوي الرضا الوظةفي ظتديري اظتدارس يف األردن وكللك العالقة يُت هلا اظتىصوى ويعض
مصائص اظتدير ال خصةة والوظةفةةا ويلغت عةاة الدراسة (  )111مديراً ومديرةا وقد اسصخدم الباحث اسصبا طة مةاوسـوتا لقةـاس الرضـا
الوظةفيا وتو لت الدراسة إذل العديد من الاصائج أقتها:
 وجود عوامل عديدة أسهمت يف الرضا الوظةفي ي ال إكتايب لدي اظتديرين تصعل مبىصوي اإلؾتاز وتقدير اجملصمع عت . كاطت عوامل الصقدم الوظةفي والصالحةات واألجور وأسلوب اختاذ القرار واالسصقاللةة مصدراً ضعةفاً ومعةقاً للرضا الوظةفي.دراسة الشلعوط (  ) 1992اليت هدبت إذل معربة درجـة رضـى مـديري الًتيةـة والصعلـة يف األردن عـن الىـلوك اإلداري ظتـديري
اظتدارس الثاطوية اضتاومةةا وتاوطت عةاة الدراسة من ( )93مديراً يف وزارة الًتيةـة والصعلـة و ( ) 919مـديراً ومـديرة ياظتـدارسا وتو ـلت

الدراسة إذل عدة طصائج أقتها:

 إن درجـة رض ـ ا مديريـة الًتيةــة والصعلـة عــن الىـلوك اإلداري ظتــديري اظتــدارس الثاطويـة اضتاومةــة درجـة مقبولــة يف غتـاالت الافايــة اظتهاةــةوالعالقات اإل طىاطةة والقدرة على االتصال والصوا ل والصفاعل اإلداري وثقة مدير اظتدرسة ياظتعلمُت واالهصمام ياجملصمع احمللي.
 -ال توجد بروق دالة إحصائةاً يف درجة رضا مديرية الًتيةة والصعلة ياألردن عن الىلوك اإلداري ظتديري اظتدارس الثاطوية تعزي للجاسا يةاما

توجد بروق دالة إحصائةاً يف رتةع اجملاالت لصاحل مديرية الًتيةة لصاحل اطتربة (  )30- 3ساوات.

دراسدة المخلفدي ( )242 :1992الــيت هـدبت إذل الصعـرف علــى العوامـل الـيت تُىــه يف الرضـا عـن العمــل لـدى أعضـاء هةئــة
الصدريس يف جامعة اعاءا واسصخدم الباحث اظتاهج الو في الصحلةلي من مالل تطبة اسصباطة تض العديد من العوامل اودلت الاصائج على
أن عـدم الرضـا طـاج عـن األجـر اظتـاخفض ألعضـاء هةئـة الصـدريس كمـا يّةاـت أن هاـاك عالقـة ذات داللـة إحصـائةة لإلؾتـاز والصطـور اظتهـٍت
واإلشراف على العمل وحتمل اظتىؤولةة ورضا أعضاء هةئة الصدريس عن العمل.

دراسة الشريدي وعبد الرحيم (  )1999اليت هدبت إذل الصعرف على أفتاط الىلوك القةادي لدى مديري اظتدارس األساسةة يف
ػتابظة إريد وعالقصه يالرضا الوظةفي للمعلمُت من وجهة طظر اظتعلمُتا ومعربة أثـر كـل مـن اصتـاس واطتـربة والصـدريب علـى الرضـا الـوظةفي
لديه ا وتاوطت عةاة الدراسة من (  ) 119معلماً ومعلمة من اجملصمع األ لي البالغ عدده ( ) 9939معلماً ومعلمةا واسصخدم الباحث
مقةاس جوردن (  )Gordonلو ف الىلوك القةاديا ومقة اس مةاوسوتا لقةاس الرضا الوظةفيا وتو لت الدراسة للعديد من الاصائج
أقتها:
 وجود بروق يُت الامط الدنتقرا ي والامط الصىلطي على الرضا الوظةفي وذلك لصاحل الامط الدنتقرا ي. وجود بروق يُت مصوسطات الرضا الوظةفي للمعلمُت واظتعلمات لصاحل اظتعلمات. ال توجد بروق يف درجات الرضا الوظةفي تبعاً ظتصغَت اطتربة.كما قام السلوم ( )2112يدراسة هدبت إذل معربة العوامل الرئةىة لضغوط العمل الصاظةمةة اليت تصعرض عتا اظت ربات اإلداريات العامالت
يف مااتب األشراف الًتيويا والص عرف على مىصوى الرضا الوظةفي لدى اظت ربات اإلداريات العامالت يف مااتب اإلشراف الًتيوي يف كل
من مدن :الرياضا وجدةا والدمام كما يراها أبراد العةاةا وتو لت الدراسة إذل أن كمةة العمل اللي تقوم يه اظت ربة اإلدارية تعد من عوامل
ضغوط العمل الصاظةمةة اليت تصعرض عتا اظت ربات اإلداريات اكما يعد غموض الدور اللي تصعرض له اظت ربة اإلدارية أحد عوامل ضغوط
العمل الصاظةمةةا كما يعصرب الصطور والامو اظتهٍت يف غتال اإلشراف الًتيوي أحد ع وامل ضغوط العمل الصاظةمةة.
وقامت فدا ناصر ( )2112يدراسة هدبت إذل الصعرف على أه الضغوط الااجتة عن تطبة سةاسات ختفةض العمالةا والصعرف على
مدى الصباين يُت األبراد يالاىبة للصأثر يضغوط العمل الااجتة عن ختفةض العمالةا والصعرف على العالقة يُت ضغط العمل والرضا الوظةفي يف
ظل تطبة سةاسات ختفةض العمالة وقد تو لت الدراسة إذل الاصائج الصالةة- :
 إن أكثر مصادر الضغط الوظةفي تأثراً يىةاسات ختفةض العمالة هي زيادة عبء العمل واـتفاض بر ة الصقدم الوظةفي.
 توجد عالقة عاىةة ذات داللة إحصائةة يُت زيادة ضغوط العمل والرضا الوظةفي يف ظل سةاسات ختفةض العمالة.
 توجد عالقة ردية ذات داللة إحصائةة يُت طىب ختفةض العمالة ويُت مىصويات الضغط اليت يعاىن ماها األبراد اظتصبقُت.

ثانياً :الدراسات األجنبية:

قام هازارد ( )Hazard, 1991: 994اليت هدبت إذل الصعرف على درجة الرضا عن العمل لدى مديري اظتدارس الثاطوية
يف طرباسااا واسصخدم الباحث اظتاهج الو في الصحلةلي من مالل تطة اسصباطة عتلا الغرضا وتو لت الدراسة لعدة طصائج أقتها :وجود أثر
موجب ٍ
دال إحصائةاً ظتقدار الراتب واألمن الوظةفي على الرضا الوظةفي واألمن الوظةفي.
قام لياكو وشومآخر ( )Liacqu, & Schumacher: 1995: 11-51اليت هدبت إذل الصعرف على العوامل اليت
تؤدي إذل ال عور يالىعادة أو عدم االرتةاح يف العملا واسصخدم الباحث تقىة هرز يرج ( )Herz berg, 1968يف طظرية العاملُت اليت
ركزت على حتلةل العوامل اليت تؤثر على الرضا الوظةفي وعدم الرضا الوظةفي ألعضاء اعتةئات الصدري ىةة يف الدراسات العلةا اصتامعةةا وقد
تو لت طصائج الدراسة إذل أن العوامل اظتىببة للرضى عن العمل أو ما يىمى يالعوامل الدابعة دتثلت يف ال عور ياإلؾتاز وبرص الاموا وتقدير
اآلمرينا والحظ أن إشباع هله اضتاجات وما تصطلبه من مدمات تقدمها اظتاظمة للعاملُت بةها تؤدي إذل درجة عالةة من الرضي عن العمل
وحتىُت األداء .أما العوامل اليت يؤدي عدم وجودها إذل عدم الرضا (العوامل الصحةة) بًتتبط ياألجورا ويىةاسة اظتاظمةا واإلشراف الفٍتا
والعالقات ال خصةةا وظروف العملا والعالقة مع الرؤساءا واظتركز االجصماعي.
دراسة أبوسيري ( )Abouserie, 1996, PP. 8-49اليت هدبت إذل الصحري عن عالقات ضغوط العمل واسًتاتةجةات
الصعامل معها من جهةا ومىـصويات الرضـا الـوظةفي ألعضـاء هةئـة الصـدريس اصتامعةـة مـن جهـة أمـرىا واسـصخدم الباحـث اظتـاهج الو ـفي
ال صحلةلي من مالل تطبة اسصباطصُت :األوذل للا ف عن عوامل ضغوط العمل واسًتاتةجةات الصعامل معها والثاطةة ظتعربة العالقة يُت هله
العوامل والرضا الوظةفي للعاملُتا وقد تو لت الدراسة لعدة طصائج تبُت مدي تدم اطتدمات اصتامعةة اظتقدمة للعاملُتا ووجود عالقات
مهمة إحصائةاً يُت اصتاطبُت حةث تؤثر ضغوط العمل واسًتاتةجةات الصعل علي مىصوي الرضي الوظةفي للعاملُت.
دراسدة ترويدل( )Truell, Price, & et.al.: 1998: 1-11الـيت هـدبت إرل معربـة عالقـات الـدوابع اللاتةـة عتزيـرج
) )Hebergمع مىصويات الرضا الوظةفي ألعضاء اعتةئة الصدريىةة اصتامعةةا واسصخدم الباحث فتوذج هزيرج ) )Hezbergلصصاةف
الدوابع ظتعربة عالقصه يالرض nالوظةفي ألعضاء هةئة الصدريسا وقد تو لت الدراسة لعدة طصائج أقتها :وجود عالقات مهمة إحصائةاً يُت
الدوابع اللاتةة ومىصويات الرضا الوظةفي.

قام ساوت وآمرون ( )Scott,2006يدراسة هدبت إذل معربة العالقات يُت األرق واالطفعاالت والرضا الوظةفيا وقد اسصخدم الباحثون
عةاات جتريبةة ماهجةة للصحقة يف دياامةاةة على مدى بًتة 1أسايةعا و 39موظفاً أُجري علةه اظتىح اظتةدام يالاامل لال يوم عمل ومت
جتمةع ما غتموعه  990مالحظة.
وك فت الاصائج أن األرق مصالزم مع زيادة م اعر العداء واإلعةاءا وكللك اـتفاض م اعر اظترح واالهصماما كما كان األرق أيضاً ذو
عالقة سلبةة على الرضا الوظةفيا وتصوسط هله العالقة االطفعاالت.
وأمَتاً أن جاس اظتوظف يصوسط يُت األرق وثالثة من أريعة اطفعاالت أمرىا وكللك ؾتد أن اظترأة تاون تأثراً من لةلة طوم سةئة أكثر
ماها يالاىبة للرجل.

ثالثاً :التعليق على الدراسات السابقة:
الحظ الباحث عدم وجود أي دراسة عريةة أو أجابةة ختصصةه تااولت مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة يُت بئاته
(ت وحدا عويات تعل ا إعاقة عقلةة)ا وهو ما جعل الباحث متصار هله الدراسة ألقتةصها العلمةة والعملةة.
تص ايه معظ الدراسات الىايقة مع الدراسة اضتالةة من حةث تااوعتا ػتور الدراسة (الرضا الوظةفي ).
تص ايه أيضاً معظ الدراسات الىايقة مع الدراسة اضتالةة من حةث اسصخدام اظتاهج الو في الصحلةلي يف الدراسة واسصخدام االسصبةان
كأداة للدراسة.
أ ما الدراسات اليت بقت ي ال ماص على اظتعلمُت بقد حاولت يعض الدراسات إكتاد عالقة يُت فتط القةادة لدى اظتديرين كالامط
الدنتقرا ي أو الصىلطي وعالقصه يالرضا الوظةفي للمعلمُتا وماها ما ركز على دور العالقات اإل طىاطةة وعالقصه يالرضا الوظةفيا وماها ما ركز
على الافايات اظتهاةة للمعلمُت والصطور اظتهٍت والقدرة علي االتصال والصوا ل وحتمل اظتىئولةةا وماها ما ركز علي اصتاطب اظتادي كاألجورا
وماها ما ركز على الىةاسة الصعلةمةة وأثرها على حتىُت الرضا الوظةفيا وماها ما ركز علي أثر الدوابع على الرضا الوظةفي للمعلمُتا وقد
أرتعت كابة الدراسات على وجود عالقة قوية يُت كل جاطب من هله اصتواطب اظتادية واظتعاوية على حتىُت الرضا الوظةفي للعاملُت وماه
اظتعلمُت وحتىُت أداءه .
على الرغ من امصالف (البالد اظتهن – حج العةاات  -ومصائص العةاات ) اليت أجريت علةها الدراسات الىايقة إذل أهنا اتفقت يف
أغلبها على غتموعة من الاصائج وأن امصلفت يف تفا ةل أمرى وأقتها- :
 وجود عالقة عاىةة يُت يعض عوامل ضغوط العمل والرضا الوظةفي حةث كلما قلت هله العوامل ازداد الرضا والعاس حةح.
 وجود عوامل ػتدده لضغوط العمل أيرزها حج العمل  -غموض الدور – راع الدور – عبء الدور الزائد والعوامل الدنتوغرابةة.
 أن إدراك األبراد ظتىببات الضغوط ختصلف يامصالف العوامل الدنتوغرابةة مثل العمر – الوظةفة  -اصتاس – اظتىصوى الصعلةمي – مدة
اطتدمة – موقع العمل ...اخل )
 أن هااك عالقة يُت اظتركز الوظةفي ويُت ضغوط العمل ...ويصفة عامة تزيد ضغوط العمل يف الوحدات ذات الصلة اظتباشرة ياصتمهور
ووحدات الرعاية الصحةة والوحدات العىارية
 وجود عوامل ػتدده للرضا الوظةفي أيرزها ظروف العمل – الرواتب – برص الصقدم والًتقي الوظةفي.
 وجود عالقة إكتايةة يُت الرضا الوظةفي واألداء واإلطصاجةة حةث كلما زاد الرضا الوظةفي زاد األداء وزادت اإلطصاجةة.
 دتةزت الدراسة يصحديد عوامل الضغوط اظتؤثرة علـى الرضـا الـوظةفي وهـى عاا ـر (غمـوض الـدور – الصطـور الـوظةفي – اظتىـئولةة جتـاه
اآلمرين).
 دتةزت الدراسة يصحديد عوامل الضغوط اليت لةس عتا تأثَت على الرضا الوظةفي وهى ( راع الدور – زيادة عبء الدور).
 دتةزت الدراسة يالصو ل إذل طصةجة عدم وجود عالقة جوهرية يُت العوامل الدنتوغرابةة والرضا الوظةفي.

الفصل الثالث
إجراءات الدراسة
تمهيد:
يصااول هلا الفصل إجراءات الدراسة من حةث اظتاهج اظتىصخدما وغتصمع عةاة الدراسةا واألدوات اظتىصخدمة لصحقةقها والصأكد من
دقها وثباهتاا واألسالةب اإلحصائةة اظتىصخدمة يف معاصتة البةاطات على الاحو الصارل:
منهج الدراسة:
دتثل الدراسة اظتاهجةة أساساً لصحقة أهداف الدراسة وحتديد العالقة يُت مصغَتات الدراسة من مالل رتع البةاطات واإلجاية على
الصىاؤالت اظتطروحة يف الدراسةا ويعصمد الباحث على اظتاهج الو في االرتبا ي لدراسة العالقات يُت اظتصغَتات والفروق يُت غتموعات
الدراسة مبا يصف وبروض الدراسة.
للا سصعصمد الدراسة على األسالةب اإلحصائةة اظتااسبة من أجل حتقة األهداف ورتع ومعاصتة البةاطات مبا يصف مع اطتطة البحثةةا
كما أهنا تىصهدف و ف الظاهرة وحتلةلها ومقارطصها والصعرف على العوامل اليت تؤدي إذل حدوثهاا واألسلوب الو في يهدف إذل و ف
الظواهرا ياإلضابة للو ول إذل اسصاصاجات تىاه يف به الواقع وتطويره( .عبةداتا 1033ما ص.)110
مجتمع الدراسة:
" غتصمع البحث مصطلح علمي ماهجي يراد يه كل من نتان أن تعم علةه طصائج البحث سواء أكان غتموعة أبراد أم كصب أم
ٍ
مبان مدرسةة ...اخلا بقاً للمجال اظتوضوعي ظت الة البحث " (العىافا 1031ما ص )59ا حةث تاون غتصمع الدراسة من معلمي
الًتيةة اطتا ة مبدياة الرياض.

عينة الدراسة:
تص ال العةاة اظتىصهدف دراسصها من غتموعة األبراد اللين يص اطصقائه من غتصمع الدراسة اللي مت حتديده ي ال ػتا لاي يقبل
تعمة الاصائج على ؼتصلف مفرداته) Jeermy. 2002. P 6 ( .ا ومن مث بإن العةاة اصتةدة هي اليت دتثل غتصمع الدراسة أبضل دتثةلا
وذلك ألطه كلما كاطت العةاة قريبة ال به ياجملصمع أمان للباحث تعمة الاصائج اليت لتصل علةها من دراسصه وأحباثها حةث قام الباحث يأمل
عةاة ع وائةة من معلمي الًتيةة اطتا ة مبدياة الرياضا حةث قام الباحث يصوزيع ( )333اسصبةاطةا اسًتد ماها ( )50اسصباطةا وكان الصاحل
للصحلةل ماها ( )50اسصباطةا ويللك أ بحت عةاة الدراسة ( )50من معلمي الًتيةة اطتا ة مبدياة الرياضا وبةما يلي مصائص أبراد عةاة
الدراسة:

الفصل الرابع

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية
سعت هله الدراسة إذل ػتاولة الا ف عن مىصويات الرضا الوظةفيا ولصحقة ذلك اعتدف سةص  -مالل هلا الفصل  -اسصعراض
ما أسفرت عاه طصائج الدراسة اظتةداطةة اظتطبقة على كل معلمي الًتيةة اطتا ة يف الرياضا من مالل الصعرف على مصائص مفردات الدراسةا
يلي ذلك اإلجاية عن تىاؤالت الدراسة وحتلةل الاصائج.
توصيات الدراسة :يف ضوء الاصائج اليت مت الصو ل إلةها يو ي الباحث مبا يلي:













االهصمام يبةئة الصعل واليت تىاه ي ال كبَت يف الرضا عن العمل لدى معلمي الًتيةة اطتا ة.
العمل على توبَت الربامج الصدريبةة ظتعلمي الًتيةة اطتا ة اليت تىاه يف ربع مىصوى الرضا الوظةفي.
توبَت الدع اظتادي واظتعاوي ظتعلمي الًتيةـة اطتا ـة لزيـادة شـعوره يالرضـا الـوظةفي ؽتـا يـاعاس يصـورة إكتايةـة علـى أداء
العمل.
تعزيز مىصوى شعور معلمي الًتيةة اطتا ة يالرضا الوظةفي عن ري الادوات وورش العمل ؛ حبةث ياون ػتورهـا تعزيـز
اظتمارسات اإلكتايةة للمعلمُت نت ا متدم أهداف ومطـط اظتؤسىـات الًتيويـة ؽتـا يعـزز الرضـا الـوظةفي وربـع مىـصوى األداء
للمعلمُت.
إثراء مبدأ اظت اركة يف اختاذ القرارات واظتىاقتة يف رس الىةاسات اظتىصقبلةة عن ري اسصخدام برق العمل اليت ي ارك بةها
معلمي الًتيةة اطتا ة وعلـى امـصالف مىـصوياهت الوظةفةـةا ظتـا لـه مـن مـردود إكتـايب يف تعزيـز مىـصوى الصـزامه يأهـداف
اظتاظمات وتطلعاهتا اظتىصقبلةة.
تبٍت مبدأ العدالة يف توزيع العمـل واضتـوابز واظتبـٍت علـى الافـاءةا ؽتـا يـؤدي إذل زيـادة ال ـعور لـدى اظتـوظفُت مببـدأ العدالـة
واطصمائه للعمل ياظتاظمةا ويعزز تطلعه للصطور الوظةفي ي ال مىصمر ؛ ؽتا له مردود إكتايب على الرضا الوظةفي لدى
معلمي الًتيةة اطتا ة وعلى مىصوى الصزامه يالعمل.
العمل على توبَت الفرص الاابةة ظتعلمي الًتيةة اطتا ة من حةث الصطوير اظتهٍت من مالل توبَت الفرص الصدريبةة والصعلةمةةا
ؽتا يىاه يف تطويره العلمي واظتهٍتا ويعزز مىصوى االلصزام لديه جتاه عمله .
تطوير مهارات وكفاءة معلمي الًتيةة اطتا ة وتامةة قدراهت ومعلوماهت عن ري إعداد وتاظة يرامج تدريبةة للامو اظتهٍت
ويااء القدرات اطتا ة هب ا وذلك حىب اضتاجة واألول ويات ويف ضوء اإلمااطةات اظتصاحة.
االسصفادة من جتارب الدول اظتصقدمة يف غتال الًتيةة اطتا ة.

البحوث والدراسات المقترحة:
 إجراء اظتزيد من الدراسات والربامج حول مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي الًتيةة اطتا ة يف ماا إدارية ؼتصلفة.
 العمل على إجراء اظتزيد من الدراسات اليت تىعى إذل الصعرف على مىصويات الرضا الوظةفي لدى جهات وهةئات أمرى
ؼتصلفة.
 العمل على إجراء اظتزيد من الدراسات اظتقارطة حول مىصويات الرضا الوظةفي لدى معلمي ومعلمات الًتيةة اطتا ة.

المصادر والمراجع:
أولً :المراجع العربية:

أيو طةانا إيراهة ( 1003م)ا التربية الخاصة :طرق التدريس والستراتيجيات المعرفيةا الرياض – اظتملاة العريةة الىعودية :أكادنتةة
الًتيةة اطتا ة.
أزتــد عةىى س ــلمــان ( .)1003تأثير الضدغددوط الوظيفية على النتماء التنظيمي بالتطبيق على مستشفيات جامعة عين شمس "ا رسالة
ماجىصَت غَت ما ورة .ماصبة كلةة الصجارةا جامعة عُت مشس.
يدر سلةمان اظتزورع ( .)3559األنماط اإلدارية للمديرين وعالقتها بالرضا الوظيفي ،دراسة تطبيقية مقارنة بين القطاعين الحكومي
والخاص بمدينة الرياض .الرياضا جامعة طايف العريةة للعلوم األماةةا رسالة ماجىصَت غَت ما ورة.
الروسانا باروق ( 1003م) س يكولوجية األطفال غير العاديين د مقدمة في التربية الخاصة اط9ا عمان – اظتملاة األردطةة :دار الفار
للطباعة والا ر والصوزيع.
الىلوما سعاد يات عبد ا ين عبد الرزتنا( .)1001عوامل ضغوط العمل التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمشرفات اإلداريات
اجامعة اظتلك عبد العزيزا كلةة الًتيةةا رسالة ماجىصَت.
الصرافا قاس ( .)3553دراسة ميدانية عن الرضاء الوظيفي للعاملين في وزارة التربية بدولة الكويتا اصتمعةة الاويصةة لصقدم الطفولة
العريةةا الاويت.
الضبعانا ػتمد ين سلةمان ( .)1009دوابع العمل وحوابزه وأقتةصه يف حتقة الرضاء الوظةفيا موقع إدارة البحوث والدراسات اإللكترونيةا
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العبد القادرا عبد ا ا(.) 3553امصبار العالقة يُت راع الدور وغموض الدور والرضا الوظةفي والصفات الدنتوغرابةة للمهاةُت العاملُت يف
غتال اضتاسوب يف اظتملاة العريةة الىعودية :دراسة حتلةلةةا المجلة العربية للعلوم اإلدارية ااجمللد الثالث االعدد الثام امايو 3553اص ص
.119- 131
العمريا عبةد ين عبدا ( .)3551بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الولء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على األداء
الوظيفي والفعالية التنظيمية .كلةة اآلدا با جامعة اظتلك سعودا الرياضا اظتملاة العريةة الىعودي.

بداء ػتمد طا ر )1001( .أثر سياسات تخفيض العمالة على ضغوط العمل والرضا الوظيفي بالتطبيق على قطاع الغزل والنسيج
والمالبس الجاهزة بجمهورية مصر العربية .رسالة ماجىصَت غَت ما ورة .ماصبة كلةة الصجارةا جامعة عُت مشس .

بضل ا ا بضل ا علي ( .)3551السلوك التنظيمي :دراسة في التدريب والتطوير التنظيمي( .ط)1ا ديب :اظتطبعة العصرية.

كاملا مصطفى ؛ الباري سوطةا(  .) 3550دراسة حتلةلةة للرضاء الوظةفي ألعضاء هةئة الصدريس جبامعة القاهرةا مجلة اإلدارةا غتلد 11ا
العدد.3

 المتغيرات الدارية المرتبطة بمستوى الرضا الوظيفي ومردوها على إنتاجية رجل األمنا رسالة.)3551(ػتمد حىن عبد ا اظتالاي
.30ماجىصَت غَت ما ورةا اظتركز العريب للدراسات األماةة والصدريبا الرياضا ص
 أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين فى الستمرار بالعمل – حالة دراسية على.) 1009( مروان أزتد حولتى
.أتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزةا رسالة دكصوراه غَت ما ورةا قى إدارة األعمالا جامعة الاةلُتا رتهورية الىودان

. الرضاء عن العمل عند معلمي ومعلمات مدينة بغداد بالمرحلة البتدائيةا مطبعة الاعمانا يغداد.)35550( اظتاصوريا ػتىنا

395  ص. السلوك اإلنساني والتنظيميا معهد اإلدارة العامةا الرياض.)3559( طا ر ػتمد العديلى
. دار الفار:ا عمان33  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبها ط.)م1033( .عبةداتا ذوقان؛ وعبداضت ا كايد؛ وعدسا عبدالرزتن

. دار الزهراء:ا الرياض1  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةا ط.)م1031( .العىافا احل ػتمد

.1 معهد اإلفتاء العريبا ط: مساهمات في أسس البحث الجتماعيا يَتوت:)م3595( الصَتا مصطفى عمر
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