
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 دادإـع
 )باحث يف مرحلة الدكتوراة(

 ة ــة الرتبيــكلي –ود ــك سعــة امللــجامع
 ةــــم اإلدارة الرتبويــــقس
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 دادإـع
 )باحث يف مرحلة الدكتوراة(

 كليــة الرتبيــة  –جامعــة امللــك سعــود 
 ويــــةقســــم اإلدارة الرتب
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 احلدود املوضوعية

 :  اكانيةاحلدود الزمانية وامل

 :  يــــا الوظيفــــالرض

 

 مدير المدرسة / مديرة المدرسة

  :محافظة شقراء

 :  دــــــــــمتهي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 مفهوم الرضا الوظيفي:  
  المفهوم اللغوي للرضا: -1

 المفهوم االصطالحي للرضا: -2
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   :Job Satisfaction Typesأنواع الرضا الوظيفي 

 : . أنواع الرضا الوظيفي باعتبار شموليته1
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 : . أنواع الرضا الوظيفي باعتبار زمنه2
 

 

 :  عوامل وحمددات الرضا عن العمل

Keith



  سليمان بن عبد اهلل الشتوي

05

Van 

Dersal

 :  قياس الرضا الوظيفي

 : أنواع مقاييس الرضا الوظيفي:أواًل
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  :دـــــمتهي

 ة:  ــــج الدراســــمنه

 ة:  ـــع الدراســـجمتم
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 (1) مـــــدول رقـــــج
يوضح توزيع جمتمع الدراسة

 :أداة الدراسة

 ( 2) جدول رقم
يوضح توزيع فقرات االستبانة على األبعاد

 راتـــــــــالفق دـــــــــــــــالبع

/

 صدق أداة الدراسة:
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 (3اجلدول رقم )
بالدرجة الاكلية للمحور معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 2.288* 8 2.422** 
2 2.482** 9 2.4.2** 
3 2.432** 12 2.334** 
4 2.040** 11 2..22** 
0 2.442** 12 2.429** 
. 2.03.** 13 2.023** 
7 2.042** - - 

/

 (4اجلدول رقم )
 ات احملور الثاني بالدرجة الاكلية للمحورمعامالت ارتباط بريسون لعبار

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
14 2.7.2** 22 2.7..** 
10 2..91** 21 2..90** 
1. 2..77** 22 2.079** 
17 2.78.** 23 2.020** 
18 2.871** 24 2.711** 
19 2.423** 20 2.741** 
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 (0اجلدول رقم )
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الاكلية للمحور

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
42 2..22** 44 2.003** 
41 2..22** 40 2.701** 
42 2.720** 4. 2...7** 
43 2.748** 47 2.422** 

 (.اجلدول رقم )
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الرابع بالدرجة الاكلية للمحور

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
2. 2.810** 29 2.704** 
27 2.824** 32 2.832** 
28 2.701** 31 2.7.3** 

 (7اجلدول رقم )
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور اخلامس بالدرجة الاكلية للمحور

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
32 2.742** 3. 2..88** 
33 2.7.0** 37 2.822** 
34 2.709** 38 2.720** 
30 2.701** 39 2..81** 

 (8اجلدول رقم )
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور السادس بالدرجة الاكلية للمحور

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
47 2..79** 01 2.822** 
48 2..24** 02 2.823** 
49 2.80.** 03 2..42** 
02 2.782** 04 2.09.** 
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  :ثبات أداة الدراسة

Cronbach's Alpha (α)

 (9جدول رقم )
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

 ثبات احملور عدد العبارات أبعاد االستبانة
 8..2 13 البعد األول
 2.89 12 البعد الثاني

 2.79 7 د الثالثالبع
 2.87 . البعد الرابع
 2.88 8 البعد اخلامس
 2.87 8 البعد السادس

 2.94 04 معامل الثبات العام
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   النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة::أواًل
 (12م )ــدول رقــج

 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق متغري النوع

  

 (11م )ــــدول رقــــج
 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق متغري املؤهل الدراسي
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 (12جدول رقم )
 سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسيةتوزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق متغري عدد 

  

 (13جدول رقم )
 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق متغري املرحلة التعليمية
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 :  النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :ثانيًا

 : / الرضا عن ظروف العمل1

 (14م )ــــدول رقــــج

 سطات املوافقةاستجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور ظروف العمل مرتبة تنازليًا حسب متو

رقم 
 العبارة

 العبارة

 ةــــة املوافقـــدرج التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

4 
أشعر بالسعادة أثناء 

 تأدية عملي
 - ..1 3.2 ..32 4.0. % 1 4..2 4.08 - 1 2 19 42 ك

1 
فرتة الدوام كافية إلجناز 

 عملي
 - 4 - 18 42 ك

402 2.82 2 % .4.0 29.2 - ..0 - 

9 
طبيعة العمل تتناسب مع 

 قدراتي الشخصية
 - 4.8 3.2 41.9 02.2 % 3 2.77 4.37 - 3 2 .2 31 ك

12 
أشعر بتحقيق ذاتي من 
 خالل ممارسة عملي

 - 0.. 3.2 43.0 8..4 % 4 2.82 4.31 - 4 2 27 29 ك

. 
تناسبين ساعات الدوام 
 اليت يتطلبها عملي

 - 12.9 ..1 32.3 03.2 % 0 1.21 .4.2 - 8 1 22 33 ك

8 

لو أتيحت لي الفرصة بنفس 
الظروف للعمل يف ماكان آخر 
 لفضلت البقاء يف عملي

 4 4 0 24 20 ك

4.22 1.1. . % 42.3 38.7 8.1 ..0 ..0 

11 
لي العمل الراحة و يوفر 

 الطمأنينة
 - 14.0 9.7 40.2 ..32 % 7 1.22 3.92 - 9 . 28 19 ك
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 (14تابع جدول رقم )

 استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور ظروف العمل مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

حنراف اال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

 ال أوافق ال إداري أوافق أوافق متامًا
ال أوافق 
 إطالقا

7 

بيئة العمل مالئمة من حيث 
توفر احلد املناسب ملواصفات 

 املبين املدرسي اجليد

 . 11 1 28 .1 ك

3..2 1.31 8 
% 20.8 40.2 1.. 17.7 9.7 

0 
يتيح لـي عملـي وقتـا كافيـا     

 غ ألسرتيللتفر
 3 18 2 27 12 ك

3.44 1.24 9 
% 19.4 43.0 3.2 29.2 4.8 

13 
تتــــوفر لــــدي املتطلبــــات   
 البشرية الالزمة يف العمل 

 2 22 1 34 0 ك
3.32 1.11 12 

% 8.1 04.8 1.. 32.3 3.2 

2 
أجد تعاونًا من أولياء األمور 

 يف خدمة أهداف املدرسة 
 2 29 2 20 4 ك

3.22 1.13 11 
% ..0 42.3 3.2 4..8 3.2 

3 
كثرة األعمال اإلدارية تـوفر  

 لي املتعة 
 . 31 1 23 1 ك

2.71 1.12 12 
% 1.. 37.1 1.. 02.2 9.7 

12 
تتوفر لدي املتطلبات املادية 

 الالزمة يف العمل 
 21 29 1 10 0 ك

2.00 1.28 13 
% 8.1 24.2 1.. 4..8 19.4 

 2.48 3.74 املتوسط العام
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 : / الرضا العالقة مع إدارة التربية والتعليم2
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 (10جدول رقم )

 ابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور العالقة مع إدارة الرتبية والتعليم استج
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

 ارةــــــالعب رقم العبارة

 درجة املوافقة التاكرار

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة  الرتبة

% 

أوافق 

 متامًا

 أوافق

ال 

 إداري

ال 

 أوافق

فق ال أوا

 إطالقا

24 

ــؤولة يف إدارة  تــــربطين باملســ

الرتبية والتعليم عالقة احرتام 

 متبادل

 - 2 3 21 .3 ك

4.47 .274 1 

% 08.1 33.9 4.8 3.2 - 

22 

ــع     ــدة م ــية جي ــيت الشخص عالق

 إدارة الرتبية و التعليم

 - 2 4 24 32 ك

4.39 2.70 2 

% 01.. 38.7 ..0 3.2 - 

20 

اف الرتبــوي معــي يتعامــل اإلشــر

 بثقة لتحقيق مهام وظيفيت

 - 2 7 27 .2 ك

4.24 2.78 3 

% 41.9 43.0 11.3 3.2 - 

1. 

ــؤولة يف    ــهل االتصــال باملس يس

 إدارة الرتبية والتعليم

 2 0 2 20 28 ك

4.1. 1.24 4 

% 40.2 42.3 3.2 8.1 3.2 

18 

يقدر املسؤولون يف إدارة التعليم 

 اجنازاتي

 2 . 12 28 .1 ك

3.81 1.24 0 

% 20.8 40.2 1..1 9.7 3.2 

17 

ــا  يبــــــدي املســــــؤولون تفهمــــ

للمشــاكالت الــيت تـــواجهين يف   

 العمل

 1 12 3 31 10 ك

3.7. 1.28 . 

% 24.2 02.2 4.8 19.4 1.. 

14 

ــؤولة يف    ــن املس ــديرًا م ــد تق أج

ــيم إزاء   ــة والتعلـــ إدارة الرتبيـــ

 املهام اإلدارية اليت أقوم بها

 2 9 12 29 12 ك

3..0 1.2. 7 

% 19.4 4..8 1..1 14.0 3.2 
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 (10تابع جدول رقم )

استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور العالقة مع إدارة الرتبية والتعليم مرتبة تنازليًا حسب 
 متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 ارةـــــــــالعب
 درجة املوافقة التاكرار

املتوسط 
 ابياحلس

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
 النسبة %

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

23 
أتلقى إشرافا إداريا كافيا مـن  

 قبل كوادر مؤهلة
 2 18 4 27 11 ك

3.44 1.18 8 
% 17.7 43.0 ..0 29.2 3.2 

10 

تالقي اقرتاحاتي موافقة من 
بيـــة  املســـؤولة يف إدارة الرت

 والتعليم

 2 8 23 .2 3 ك

3.32 2.88 9 
% 4.8 41.9 37.1 12.9 3.2 

21 

ــة    ــالحية كافي ــي ص ــول ل تف
إلجنــاز مهــام العمــل الــ ي    

 أقوم به

 3 19 . 29 0 ك

3.23 1.12 12 
% 8.1 4..8 9.7 32.. 4.8 

22 

تتاح لي الفرصـة للمشـاركة   
مــــع املســــؤولة يف ا ـــــاذ   

 يالقرارات املتعلقة بعمل

 2 .2 4 .2 4 ك

3.2. 1.11 11 
% ..0 41.9 ...0 41.9 3.2 

19 

يأخ  املسؤولون برأيـي أثنـاء   
تعية معلمـة مسـتجدين يف   

 مدرسيت.

 28 21 4 7 2 ك

1.94 1.13 12 
% 3.2 11.3 ..0 33.9 40.2 

 7..2 2..3 امـــــــــط العـــــــــاملتوس



  سليمان بن عبد اهلل الشتوي

55

 

 

 

 

 

 

 : / الرضا عن النمو والتقدم الوظيفي3
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 (.1جدول رقم ) 

 استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور النمو والتقدم الوظيفي 
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

اف االحنر
 املعياري

 الرتبة
 النسبة %

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

41 
ــيم    ــدريب والتعلــ ــرت التــ فــ

 متاحة لي أثناء اخلدمة
 1 12 1 30 10 ك

3.80 1.22 1 
% 24.2 0..0 1.. 1..1 1.. 

42 
الفــرت متاحـــة لــي لتنميـــة   

 مهاراتي يف العمل
 - 12 . 32 14 ك

3.74 1.22 2 
% 22.. 48.4 9.7 19.4 - 

44 

تتاح لي فرت لتجريب وسـائل  
ــة األداء يف   ــدة لتحســـ جديـــ

 العمل

 - 12 9 34 9 ك

3..8 2.919 3 
% 14.0 04.8 14.0 1..1 - 

43 

احلوافز املعنوية متاحة لـي يف  
ــدريب    ــالل الت ــن خ وظــيفيت م

 والتعليم أثناء اخلدمة

 . 17 8 20 . ك

3.13 1.21 4 
% 9.7 42.3 12.9 27.4 9.7 

4. 
تــتم الرتقيــة يف جمــال عملــي 

 وفقا ملعايري حمددة
 14 13 9 22 . ك

2.80 1.30 0 
% 9.7 32.3 14.0 21.2 22.. 

40 
الرتقية يف جمال عملي متاحة 

 ملن يستحقها
 13 .1 9 18 . ك

2.81 1.33 . 
% 9.7 29.2 14.0 20.8 21.2 

42 

ادية متاحة لي فرت الرتقي امل
التـدريب أو التعلـيم    من خـالل 

 أثناء اخلدمة

 14 .1 8 17 7 ك

2.79 1.37 7 
% 11.3 27.4 12.9 20.8 22.. 

 2.79 3.27 املتوسط العام
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 (17م )ـــــدول رقـــج

 يًا حسب متوسطات املوافقةاستجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور املاكانة االجتماعية مرتبة تنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
 النسبة %

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

32 
توفر مهنيت احلاليـة ألسـرتي   

 مسعة اجتماعية طيبة
 2 9 8 32 11 ك

3... 1.24 1 
% 17.7 01.. 12.9 14.0 3.2 

31 
ــبريا   ــدي امتمــع تقــديرا ك يب

 ملهنيت
 3 . 12 29 12 ك

3... 1.2. 2 
% 19.4 4..8 19.4 9.7 4.8 

28 

ــن    ــن ذوي املهـ ــدقاء مـ إن األصـ
األخـر  يششــعرونك بــاالحرتام  

 بفعل مهنتك

  11 12 34 7 ك

3..2 2.91 3 
% 11.3 04.8 1..1 17.7  

2. 

ــي  أشــعر أن و ظــيفيت حققــت ل
املاكانــــة االجتماعيــــة الــــيت 

 أطمح إليها

 4 12 12 20 11 ك

3.44 1.18 4 
% 17.7 42.3 1..1 19.4 ..0 

29 

يتيح لي عملي فرصة التعـرف  
علـــــى شخصـــــيات مرموقـــــة 

 الصداقات وتاكوين

 3 18 4 27 12 ك

3.37 1.22 0 
% 1..1 43.0 ..0 29.2 4.8 

27 

انة أشعر أن وظيفيت تعطي ماك
اجتماعية أعلى مـن الوظـائف   

 األخر 

 0 .1 14 19 8 ك

3.10 1.19 . 
% 12.9 32.. 22.. 20.8 8.1 

 .2.8 3.47 امـــــــــعـــط الــــــاملتوس
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 : / الرضا عن الراتب الشهري5
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 (18جدول رقم )

 استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات حمور الراتب الشهري مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 ارةـــــــــالعب

 ةـــــــة املوافقـــــــدرج التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

32 
ــ   ــي راتـ ــات  يغطـ االحتياجـ

 األساسية
 4 12 3 20 22 ك

3.7. 1.20 1 
% 32.3 42.3 4.8 1..1 ..0 

 يؤمن الراتب لي مستقباًل أمنا 30
 . 7 8 23 18 ك

3..0 1.28 2 
% 29.2 37.1 12.9 11.3 9.7 

34 
 يتناسب رات  

 مع خرباتي ومؤهالتي العلمية
 4 12 4 .2 .1 ك

3..1 1.20 3 
% 20.8 41.9 ..0 19.4 ..0 

37 
نظام الاكادر الوظيفي املرتبط 

 بعملي مرضي
 7 11 . 29 9 ك

3.30 1.2. 4 
% 14.0 4..8 9.7 17.7 11.3 

33 
ــم    ــع حجـ ــ  مـ ــب راتـ يتناسـ

 العمل ال ي أقوم به
 12 13 2 22 10 ك

3.31 1.20 0 
% 24.2 30.0 3.2 21.2 1..1 

3. 
يزيد رات  عن رواتب أقرانـي  

 يف وظائف الدولة األخر 
 9 11 31 . 0 ك

2.79 1.27 . 
% 8.1 9.7 02.2 17.7 14.0 

39 

أســتطيع أن أوفــر قســطا كــبري 
مـن راتـ  لتلبيـة احتياجــات    

 املستقبل

 12 22 . 19 3 ك
2... 1.24 7 

% 4.8 32.. 9.7 30.0 19.4 

38 
ــازات   املاكافــ ت املاديــة واالمتي

 املرتبطة بعملي مرضية

 .2 18 . 11 1 ك
2.28 1.18 8 

% 1.. 17.7 9.7 29.2 41.9 

 2.92 3.10 امــــــعـــط الـــاملتوس
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 (19جدول رقم )

 عبارات حمور العالقة استجابات أفراد جمتمع الدراسة على 
 مع زمالء العمل مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 ارةـــــــــالعب

 درجة املوافقة التاكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

أوافق 
 متامًا

 ال أوافق ال إداري أوافق
ال أوافق 
 إطالقا

04 

ري مناخ تعتمد إدارتي على توف
فرق ) يتسم بالعمل اجلماعي

 العمل(

 - 2 1 19 42 ك

4.0. 2..9 1 
% .4.0 32.. 1.. 3.2 - 

01 

جو من االحرتام املتبادل  يسود
بيين وبة املعلمة يف بيئة 

 العمل

 - 1 2 24 30 ك

4.02 2..0 2 
% 0..0 38.7 3.2 1.. - 

03 
أتيحش للمعلمة فرت املشاركة 

 رار املدرسييف صنع الق
 - 4 1 22 30 ك

4.42 2.82 3 
% 0..0 30.0 1.. ..0 - 

 يتعاون زمالئي معي يف العمل 02
 - 4 1 31 .2 ك

4.27 2.79 4 
% 41.9 02.2 1.. ..0 - 

47 
يتجاوب املعلمون معي يف 

 االلتزام بتوجيهاتي الرتبوية
 - 3 2 42 17 ك

4.10 2.72 0 
% 27.4 .4.0 3.2 4.8 - 

49 
يقدر الزمالء اجلهود اليت 
 أب هلا لتحسة العمل

 - 3 0 38 .1 ك
4.28 2.73 . 

% 20.8 .1.3 8.1 4.8 - 

48 
أشعر بالرضا عن أداء املعلمة 

 أثناء زيارتي الصفية

 - 0 1 42 .1 ك
4.28 2.78 7 

% 20.8 .4.0 1.. 8.1 - 

02 
تسهم طبيعة عملي يف توطيد 

اعية مع عالقيت االجتم
 املعلمة

 1 7 1 32 23 ك
4.28 1.22 8 

% 37.1 48.4 1.. 11.3 1.. 

 .2.0 4.27 امـــــط العـــــاملتوس
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Independent Samples 

T-TEST

 (22اجلدول رقم )
( للتباين يف إجابات أفراد Independent Samples T-TEST) نتائج " اختبار ت لعينتة مستقلتة "

 م احلاكومي يف حمافظة شقراءجمتمع الدراسة عن درجة الرضا الوظيفي لد  مديري ومديرات مدارس التعليم العا

 املتوسط العدد النوع احملور
االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 41401. 4..3.7 27 مدير 2...2 2.44- 02813. 3.7121 30 مديرة ظروف العمل

 0.120. .3.722 27 مدير 2.417 2.818- 74820. 3.0090 30 مديرة العالقة مع إدارة الرتبية والتعليم

 78.17. 3.1.42 27 مدير 2.3838 2.878 .8210. 3.3429 30 مديرة النمو والتقدم الوظيفي

 928.1. 3.2031 27 مدير 2.271 1.84 1..79. 024..3 30 مديرة املاكانة االجتماعية

 9.238. 3.1898 27 مدير 2.770 2.288- 92214. 3.1214 30 مديرة الراتب الشهري

 1274.. 4.1802 27 مدير 2.312 1.224 01712. 4.3321 30 مديرة القة مع زمالء العملالع
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One Way 

ANOVA

 (21اجلدول رقم )
 للفروق يف ( One Way ANOVA) نتائج " حتليل التباين األحادي "

 يةإجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف املرحلة التعليم

 مصدر التباين احملور
جمموع 
 مربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 ظروف العمل
 2.202 4 1.222 بة امموعات

1.297 
 

2.3.7 
 2.228 07 12.990 داخل امموعات 

  1. .13.99 امموع

 العالقة مع إدارة الرتبية والتعليم
 2.331 4 1.322 بة امموعات

2.719 
 

2.082 
 2.4.2 07 221..2 داخل امموعات 

  1. 27.023 امموع

 النمو والتقدم الوظيفي
 .1.22 4 4.920 بة امموعات

2.287 
 

2.294 
 2.088 07 33.497 داخل امموعات 

  1. 38.422 امموع

 املاكانة االجتماعية
 2.481 4 1.923 بة امموعات

2..29 
 

2..44 
 2.7.4 07 43.048 داخل امموعات 

  1. 40.471 امموع

 الراتب الشهري
 42..2 4 2.009 بة امموعات

2.742 
 

2.0.8 
 2.8.3 07 49.1.4 داخل امموعات 

  1. 01.723 امموع

 العالقة مع زمالء العمل
 2.284 4 337. بة امموعات

 2.331 07 18.840 موعاتداخل ام 2.920 2.200
  1. 19.183 امموع
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   النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة: :أواًل
 

 

 

 

 :  النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :ثانيًا

 : / الرضا عن ظروف العمل1
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 : ارة التربية والتعليم/ الرضا عن العالقة مع إد2
 

 

  

  

  

 

 : / الرضا عن النمو والتقدم الوظيفي3
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 : / الرضا عن المكانة االجتماعية4
 

 

  

  

  

  

 

  

  

 : / الرضا عن الراتب الشهري5
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/ الرضا عن العالقة مع زمالء العمل6
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