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الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية وعالقته 
 باألساليب تنمية التفكري

 
 ليلى بابكر عمر محمد

 

 

  

_ هدفت الدراسة إلي معرفة العالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية بنجران وأساليب تنمية التفكير لدى الطلبة وفقا  امللخص

مجال التدريس والنوع والدورات التدريبية والعمر. وتمثلت أداة الدراسة في استبان الرضا الوظيفي من إعداد  للمتغيرات: عدد سنوات الخبرة في 

[ وتكونت عينة 1[ومقياس أساليب تنمية التفكير التي يستخدمها املعلمين من إعداد فتحي عبد الرحمن جروان ]7العاجز وجميل نشوان ]فؤاد 

وصلت الدراسة إلي النتائج التالية: إن رضا املعلمين في املرحلة الثانوية ضعيف أي انه منخفض وان درجة معلما ومعلمة، وت 171الدراسة من 

لتفكير التي يتبعها هؤالء املعلمين درجة متوسطة. توجد عالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية بنجران وباألساليب التي أساليب ا

ب التي وفقا ملتغير الجنس لصالح اإلناث. ال توجد عالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية بنجران وباألسالي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم

ليب التي يتبعونها يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم تعزى ملتغير عمر املعلمين. ال توجد عالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية بنجران وباألسا

ين الرضا الوظيفي ملعلمي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعالقة ب تنمية تفكير طالبهم تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم.ل

 املرحلة الثانوية بنجران وباألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم وفقا لعدد الدورات التدريبية املهنية.

 .الوظيفي، أساليب تنمية التفكير، معلمي املرحلة الثانويةرضا : الالكلمات املفتاحية
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 الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية وعالقته باألساليب تنمية التفكير
 . املقدمة 1

 يؤثر الرضا الوظيفي على شخصية املعلم وينعكس الرضا على أداء عمله؛     

ملعلم ذو املستوى املرتفع في الرضا الوظيفي يستمتع بعمله وأدائه جيد وذو اف

تأثير فعال في تعليم طالبه، بينما املعلم املنخفض رضاؤه الوظيفي ينعكس 

سالبا على عمله وأدائه ومعاملته لطالبه. والرضا الوظيفي من عالمات 

تعليم لاالصحة النفسية للمعلم ومفتاح التقدم والتطور في عملية 

 والتدريس.  

وبما أن الطالب هو محور العملية التعليمة البد من تنمية قدراته ومهارته       

وصقل شخصيته وتشكيله ليصبح شخص فعال ومنتج في مجتمعه، وللمعلم 

دور كبير في تحقيق ذلك، ومن أساليب املعلم التي تصقل شخصية الطالب 

اليب يستخدمها املعلم إثناء سأتنمية مهارة التفكير لديه وذلك من خالل 

تفاعله مع طالبه داخل الفصل إثناء التدريس وإعطاء التكليفات والوجبات 

 أو في فناء املدرسة خالل اليوم الدراس ي. 

قد يعطي الرضا الوظيفي للمعلم القدرة على تنمية وتطوير أساليب      

درس ي وكفاءة ملاالتفكير لدى الطالب وتتأثر عملية التفكير باملناخ الصفي و 

املعلم واملصادر التعليمية، فاملعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية 

وينمي تفكير طالبه من خالل ما يمارسه من سلوكيات داخل الصف 

 كاستماعه لطالبه ومناقشتهم وتقبل أرائهم وتثمين أفكارهم. 

 . مشكلة الدراسة 2

تعلم لدى أبنائها. وقائد العملية تتفق املجتمعات على أهمية التعليم وال     

بوية والتعليمية هو املعلم. ومن أهم أدواره بناء شخصية فعالة مفيدة التر 

منتجة ويأتي ذلك عن طريق تنمية أساليب التفكير لدى الطلبة. ويعتبر الرضا 

ا املعلم الوظيفي يشعره الوظيفي حجر الزاوية في نجاح العملية التربوية. فرض

ود عالقة ايجابية احة النفسية، وتتفق معظم الدراسات بوجبالسعادة والر 

بين الرضا الوظيفي للمعلم واألداء املنهي ذو الكفاءة العالية وبما أن املعلم 

إنسان قد يتعرض لعوامل تولد لديه الشعور بعدم الرضا الوظيفي. فشعور 

عمله. ه ينعكس على طالبه وقد يؤثر على أداء املعلم بالرضا الوظيفي أو عدم

لعالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة فالدراسة الحالية تحاول دراسة ا

 الثانوية وعالقته بأساليب تنمية التفكير. 

 أسئلة الدراسة  .أ

 التالي:   تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

ما العالقة بين الرضا الوظيفي وأساليب تنمية التفكير التي يستخدمها 

 املرحلة الثانوية بنجران؟ املعلمين في

 :وتتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية

. هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية 1

بنجران وباألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم وفقا ملتغير النوع 

 )ذكور/إناث(؟

ي املرحلة الثانوية بنجران . هل توجد عالقة بين الرضا الوظيفي ملعلم2

 ي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم تعزى ملتغير عمر املعلمين؟وباألساليب الت

علمي املرحلة الثانوية بنجران . هل توجد عالقة بين الرضا الوظيفي مل3

 وباألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم تعزى ملتغير عدد سنوات 

 الخبرة في مجال التعليم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للعالقة بين الرضا الوظيفي ملعلمي . 4

م وفقا املرحلة الثانوية بنجران وباألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبه

 لعدد الدورات التدريبية املهنية؟

 أهداف الدراسة  .ب

 تهدف الدراسة الحالية إلي: 

املرحلة الثانوية بنجران  . التعرف علي مستوى الرضا الوظيفي ملعلمي 1

 تنمية التفكير التي يستخدمها هؤالء املعلمين.  وعالقته بأساليب

نوية بنجران وعالقته . التعرف علي الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثا2

بأساليب تنمية التفكير التي يستخدمها املعلمين وفقا للمتغيرات اآلتية )عدد 

لنوع )ذكر/ أنثي(، الدورات التدريبية، سنوات الخبرة في مجال التدريس، ا 

 العمر(.

 همية الدراسة . أج

 تتمثل أهمية الدراسة في األتي: 

يمثل حجر الزاوية في أداء املعلم تناولت موضوع الرضا الوظيفي للمعلم إذ . 1

 ومهاراته وطرق تدريسه وتعامله مع طالبه.

يعد هدف من تناولت الدراسة الحالية موضوع تنمية التفكير والذي . 2

 أهداف التربية. 

ركزت الدراسة الحالية علي أساليب تنمية التفكير التي يستخدمها املعلم  .3

 إذ يعمل علي توفير فرص التفكير لطالبه.

 حدود الدراسة . د

 تتمثل حدود الدراسة في األتي: 

 الحدود البشرية: معلمي املرحلة الثانوية

 جران. ن–الحدود املكانية: املدارس الثانوية 

 هـ. 1435-1434الدراس ي  الحدود الزمانية: العام

 مصطلحات الدراسة .هـ

 الرضا الوظيفي: 

الوظيفي هو رضا الفرد ومشاعره تجاه العمل الذي يقوم به ويتوقف  الرضا

ذلك علي إشباع رغباته وميوله واتجاهاته ومدى شعوره بالرضا والطمأنينة 

 [.2خرين له ]عن نفسه واالحترام والتقدير من قبل اآل 

 تنمية التفكير: 

هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما  التفكير

يتعرض ملثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة 

[1 .] 

تعرف الباحثة أساليب تنمية التفكير لدي املعلمين بأنها: أساليب وسلوكيات 

ير لديهم، من أجل تنمية العقل وتفعيل عملية التفكيتبعها املعلم مع طالبه 

 هذه األساليب يتم توظيفها في املواقف الصفية وغير الصفية. 

عرف إجرائيا بأنها: مجموع الدرجات التي يحصل عليها املعلم في مقياس 
ُ
وت

 أساليب تنمية التفكير. 

 اإلطار النظري  .3

 أوال: الرضا الوظيفي 

ذكرها ديدة للرضا الوظيفي ي: هنالك تعريفات عتعريف الرضا الوظيف     

[ أنه رضا الفرد ومشاعره تجاه العمل 2]  عدد من العلماء منها تعريف القابلة
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الذي يقوم به ويتوقف ذلك علي إشباع رغباته وميوله واتجاهاته ومدى 

شعوره بالرضا والطمأنينة عن نفسه واالحترام والتقدير من قبل اآلخرين له. 

في شعوره باالرتياح  بأنه إحساس داخلي للفرد يتمثل [3]حكيم كما عرفه 

والسعادة نتيجة إلشباع حاجاته ورغباته من خالل مزاولته ملهنته التي يعمل 

[ بان الرضا الوظيفي حاله شعورية سارة 4] بها. ويضيف الحميري وآخرون 

اء تتحقق من خالل إشباع حاجات الفرد النفسية واملادية واالجتماعية أثن

[ بأنه حالة 5ضا عرفه الشهري ]تفاعله مع حقل العمل الذي يؤديه. أي

الشخص العامل التي تعكس مدى قبوله وقناعته بالعوامل الوظيفية 

[ بأنه عبارة عن شعور باالرتياح النفس ي 6املحيطة بالعمل. عرفه الخيري ]

تجاه العمل والعاملين يظهر من خالل سلوك الخارجي في حرصه على حسن 

[ تعريفات للرضا 7العاجز ونشوان ]التعامل وزيادة اإلنتاجية. وذكر كل من 

 الوظيفي ملجموعة من العلماء الغربيين هي:

بأنه مشاعر األفراد اتجاه أعمالهم، وتعتمد هذه  Herbertعرفه هيربرت      

، أي اإلدراك بما هو كائن من 
ً
املشاعر علي ما يعتقد أن العمل يتجه له حاليا

وما ينبغي أن تحققه وظيفته من ناحية أخري. بينما يعرفه نيستيرن  ناحية

Nestern  بأنه محصلة الشعور الذي يشعر به الفرد من خالل عمله

ذي يتكون من مجموعة من االتجاهات التي يكونها الفرد عن باملؤسسة، وال

طبيعة الوظيفة التي يشغلها، واألجر الذي يحصل عليه وعن فرص الترقية 

حة وعن عالقاته مع مجموعة العمل التي ينتمي إليها وعن الخدمات التي املتا

 تقدمها املنظمة له. 

ة ناشئة عن عمل الفرد أيضا عرفه لوك: حالة عاطفية انفعالية إيجابية سار  

  .[1] أو خبرته العملية

تلخص الباحثة من التعريفات السابقة بان الرضا الوظيفي هو شعور املعلم 

 رتياح والرضا تجاه مهنته. بالسعادة واال 

 بعض النظريات املفسرة للرضا الوظيفي:

 بعض من النظريات الغربية املفسرة للرضا الوظيفي هي:  3لخص حكيم 

 :Harzbergهرزبرج نظرية 

 Harzbergهرزبرج  من النظريات املفسرة للرضا الوظيفي أيضا نظرية      

ال بتطبيق نظرية ماسلو والتي تسمى بنظرية العاملين وهى ترتبط أص

لعمل حيث رأي "هرزبرج " أن هناك مجموعتان من للحاجات في مواقع ا

عاملين عن أعمالهم العوامل إحداهما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي إلى رضا ال

وأطلق عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه، وقد حصرها في 

ر فرص الترقية للوظائف إحساس الفرد باإلنجاز، وتحمل املسئولية، وتوف

األعلى واملشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل، أما املجموعة األخرى من 

لى عدم رضا العمال عن أعمالهم، افع تؤدي إالعوامل فيعتبرها بمثابة دو 

وأطلق عليها عوامل محيطة بالوظيفة أو العمل وقد حصرها في تلك الظروف 

و اإلدارة أو اإلشراف أو نمط القيادة، وطبيعة التي تحيط بالعمل كالرئاسة أ

العالقات بين الفرد وزمالئه، وبينه وبين رؤسائه، وظروف البيئة املحيطة 

 بالعمل.

 :Vroomنظرية فروم 

 الرضا الوظيفي على أساس أن عملية الرضا أو  Vroomفسر فروم      

ان يتوقعه من عدم الرضا تحدث نتيجة للمقارنة التي يجريها الفرد بين ما ك 

ة التي يحققها بالفعل، ومن عوائد السلوك الذي يتبعه وبين املنفعة الشخصي

ة بدائل مختلفة الختيار ثم فإن هذه املقارنة تؤدي بالفرد إلى املفاضلة بين عد

نشاط معين يحقق العائد املتوقع بحيث تتطابق مع املنفعة التي يجنيها 

ملادي واملعنوي معا، وتفترض نظرية بالفعل، وهذه املنفعة تضم الجانبين ا

عدالة العائد في تفسيرها للرضا الوظيفي أن الفرد يحاول الحصول على 

ضاه على مدى اتفاق العائد الذي ، ويتوقف ر العائد أثناء قيامه بعمل ما

 يحصل عليه من عمله مع ما يعتقد أنه يستحقه. 

 نظرية العدالة: 

فرد يحاول تفسيرها للرضا الوظيفي أن ال وتفترض نظرية عدالة العائد في      

الحصول علي العائد أثناء قيامه بعمل ما، ويتوقف رضاه عن مدي اتفاق 

ما يعتقد أن يستحقه العائد، وهذا يؤكد العائد الذي يحصل عليه من عمله ب

مدي الخدمة التي تقدمها املؤسسة لألفراد العاملين بها وأثرها علي حسن أداء 

 بين العائد الفرد لوظيفته 
ً
 عكسيا

ً
وخاصة املعلمين عليه إن هناك ارتباطا

الفاقد والعائد الفعلي من جهة والرضا الوظيفي عن العمل من جهة أخري، 

رد بعملية متوازنة بين عملية العائد وما يقدمه الفرد ث يقوم الفحي

للمؤسسة، فإذا تساوي العائد بما يقدمه الفرد للمؤسسة يزداد الشعور 

 [. 7] وأي اختالل بالتوازن لصالح املؤسسة يقل الرضا الوظيفيبالرضا، 

 العوامل املؤثرة علي الرضا الوظيفي للمعلم: 

علمين بالعديد من العوامل واملؤثرات التي يتأثر الرضا الوظيفي لدي امل      

تهتم بحالة املعلمين النفسية واملادية، حيث تؤثر السياسة التعليمية وما 

التعليمية للمعلمين من إمكانات وحوافز مادية و معنوية تقدمه اإلدارة 

بشكل كبير علي نشاط املعلمين وأدائهم، كما يؤثر أسلوب اإلدارة املدرسية 

ينتهجه من ممارسات ديمقراطية أو تسلطية علي ممارسات قيادي بما ال

وسلوك املعلمين نحو العمل وتحسين األداء، حيث يمثل مديرو املدارس بأنهم 

صر املتفاعل بصورة مباشرة مع املعلمين من خالل نمط قيادته وعالقاته العن

في اة شؤونهم اإلنسانية مع املعلمين التي تعتمد علي العدل واملساواة ومراع

 [. 7كافة املجاالت، وما يقدمه من زيادة وتحسين في النمو املنهي لهم ]

ة علي أداءه بصورة ايجابي وتري الباحثة أن رضا املعلم الوظيفي ينعكس

؛ حيث يؤدي املعلم رسالته في مساعدة الطالب علي التعلم وتنمية ملنهي ا

 تفكيره بصورة جيدة. 

 ثانيا: التفكير: 

التفكير: هنالك العديد من التعريفات ملفهوم التفكير منها تعريف  تعريف

[ التفكير عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية اإلرادية الهادفة 8احمد ] 

رة علي التعامل مع األحداث بغرض الوصول إلي حل املشكالت الحاضرة القاد

. كما عرفه أيضا الحجيلي ]
ً
شاط عقلي [ بأنه ن9وتتجنب املشكالت مستقبال

منظم يصدر عن الفرد ليتناول به مشكله ما تعرضه بغية حلها أو موقف 

 [ بأن10] غامض يعترضه بغية فهمه وتفسيره. وأضاف كل من فرغلي وعثمان 

عملية داخلية ينظم بها العقل خبراته من خالل مجموعة من  التفكير

عالقة بين  األنشطة العقلية واملعرفية يتم استخدامها لحل مشكلة أو إدراك

[ بالجهد والنشاط 11أمرين أو موضوعين. كما عرف التفكير احمد ومحمد ] 

العقلي الذي يبذله الشخص دون توقف عن العمل يأخذ صورا مختلفة 

 املقارنة واالستنباط والتحليل والتركيب والتقويم واتخاذ القرار.ك 

ملالئمة ملمارسة تعليم التفكير: أن تعليم التفكير يعني تزويد الطلبة بالفرص ا

نشاطات التفكير في مستوياتها البسيطة واملعقدة وحفزهم وإثارتهم علي 

اءة املعلم وتوافر التفكير وهي عملية كلية تتأثر باملناخ الصفي واملدرس ي وكف
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األسباب التالية  [1]ويضيف جروان   [11]املصادر التعليمية املثيرة للتفكير

 لتعليم التفكير: 

 رة حيوية لإليمان واكتشاف نواميس الحياة.التفكير ضرو  -1

2-  
ً
، ومرانا

ً
 هادفا

ً
 منظما

ً
، إنما يتطلب تعليما

ً
التفكير الحاذق ال ينمو تلقائيا

، وال يتحقق
ً
هذا اللون من التفكير إال باملران والقدرة الطبيعية  مستمرا

 والكفاية من التفكير.

ليم الواضح املباشر دور التفكير في النجاح الدراس ي والحياتي، فالتع -3

لعمليات التفكير الالزمة لفهم موضوع معين يمكن أن يحسن مستوى 

 بالسيطرة الواعية على تفكيره. تحصيل الطالب،
ً
 ويعطيه إحساسا

 في عالم اليوم والغد، -4
ً
التفكير قوة متجددة لبقاء الفرد واملجتمع معا

لنوعي الذي يوفر فاملناخ الصفي اآلمن املتمركز حول الطالب هو التعليم ا

 للتفاعل واملشاركة ويتيح للمتعلم فرصة التفكير، ألن تعليم مهارات 
ً
فرصا

ويجعل دور الطالب  التفكير ويرفع من درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفية

 .
ً
 وفعاال

ً
 إيجابيا

تتمثل خصائص تعليم التفكير في إن نشاطات التفكير مفتوحة وحرة أي      

حة ليست واحدة وإنما تهدف لحث الطلبة علي البحث عن أن اإلجابة الصحي

عدة إجابات قد تكون مقبولة ومالئمة، كما أنها تتطلب استخدام الوظائف 

علي توليد الطلبة لألفكار، وتيهئ فرصا حقيقية للطلبة العقلية العليا وتركز 

 للكشف عن طاقاتهم والتعبير عن الخبرات الذاتية كما انه تفتح أفاقا للبحث 

 [. 12واالكتشاف والربط بين الخبرات السابقة والالحقة ]

 أساليب تنمية التفكير: 

وسلوكيات  تعرف الباحثة أساليب تنمية التفكير لدي املعلمين بأنها: أساليب

ملية التفكير لديهم، يتبعها املعلم مع طالبه من أجل تنمية العقل وتفعيل ع

 ية وغير الصفية. هذه األساليب يتم توظيفها في املواقف الصف

 أن أساليب تعليم التفكير لها اتجاهين هما:  [1]أوضح جروان 

هارات االتجاه األول: األسلوب املستقل حيث يتم تعليم التفكير على شكل م

يد املهارة أو مستقلة عن محتوى املواد الدراسية، ويتم في بداية الحصة تحد

درس باملنهاج العادي، ويراعى العملية أو املصطلح، وال يوجد عالقة ملحتوى ال

 حتى ال يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكير 
ً
أن يكون محتوى الدرس بسيطا

 فكير خالل فترة زمنية معينة. ويتم االنتهاء من برنامج تعليم مهارات الت

االتجاه الثاني: أسلوب الدمج والتكامل حيث يتم تدريس التفكير ضمن املواد 

روس الصّفية املعتادة وال يتم إفراد حصة مستقلة الدراسية وجزٍء من الد

 من 
ً
للمهارة أو تحديد ويكون محتوى الدرس الذي تعلم فيه املهارة جزءا

ملعلم الدرس وفق املنهاج املعتاد ويضمنه املهارة التي املنهاج املدرس ي، ويصمم ا

ت يريدها وال يتوقف إدماج مهارات التفكير مع املحتوى الدراس ي طيلة السنوا

 الدراسية. 

  [1]كما يوضح جروان 
ً
أن الدمج بين األسلوبين غير مستحيل ربما يكون مفيدا

م.
ّ
 إذا وجـدت اإلرادة والخبرة لدى املعلـ

 التفكير:  تنمية أساليب دور املعلم في

، التفكير مهارة ولذلك 13ذكر كيل ] 
ً
[ أن باستطاعة كل طفل أن يكون مفكرا

اعة املعلم مساعدة الطالب على التفكير بطرق فإنه يتطور بالتدريب، وباستط

 عدة: 

 ذهنية وتنفيذية. -1
ً
 يمكن للمعلم تقديم مشاريع للطالب تتطلب خططا

تخدام قدراتهم ع األطفال عند محاولتهم اسباستطاعة املعلم أن يشج -2

 العقلية.

من املمكن إعطاء التالميذ التغذية الراجعة بحيث يكون الفصل الدراس ي  -3

 يمارس فيها الطالب النشاط والتفاعل والتقويم.  حلبة

من املمكن أن يكون التعاون هو املدخل األساس ي، بحيث يرى الطالب  -4

 اسين.أنفسهم أنهم املتنافسون األس

ويستطيع املعلم استخدام أساليب عديدة تساعد علي تنمية التفكير منها      

مستوياتها من حيث  أن يكون علي علم ومعرفة بصياغة األسئلة بمختلف

السهولة والصعوبة وباألساليب املناسبة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز 

س ؛ يدعو زمالئه التفكير عند الطلبة، علي املعلم التخطيط الجيد للدر 

ملشاهدة حصته داخل الصف ليستفيد من مالحظاتهم أو أفكارهم، توحيد 

الستماع والتعرف علي أفكار مهارات التفكير في مختلف املواد الدراسية، ا

الطلبة، ممارسة أنشطة التفكير وإتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن أرائهم 

 [.12واملناقشة. وتنمية ثقة الطالب بأنفسهم ]

إن املعلم القادر على تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى طالبه هو املعلم     

الذي ال يقتصر شرحه للدرس على ما هو مكتوب في الكتاب املدرس ي، بل 

يعمل على توسيع أفكار طالبه والخروج بهم إلى مجاالت جديدة خارج الكتاب 

الناجح هو الذي علم املدرس ي، وبذلك يكتسب الطالب مهارات التفكير. إن امل

ال يخبر طلبته بالحل الصحيح، فور توجيه السؤال إليهم، وهو الذي ال يقدم 

لطالبه إجابات نموذجية، وهو الذي يحلل أخطاء الطالب في اإلجابة 

املطروحة عليهم ويحدد أسبابها ويناقشها معهم. وهو الذي ال يتحدث كثيرا في 

وهو املعلم الذي يسأل طلبته كون، الفصل الدراس ي بينما الطلبة في حال س

 [. 14دائما بعد كل إجابة سؤالين مهمين وجوهريين هما: ملاذا؟ وكيف؟ ]

 تري الباحثة أن هنالك أساليب يستخدمها املعلم مع طالبه قد تساعد علي

 :تنمية التفكير لديهم تتمثل في

 تنويع استراتيجيات التدريس.  -1

 الوسائل التعليمية.  استخدام -2

 الحفاظ علي النظام داخل الصف.  -3

 االهتمام بمشاعر الطالب ورعايتهم.  -4

 تشجيع الطالب علي إثارة األسئلة والنقاش.  -5

 باألنشطة غير الصفية والترفيه.  االهتمام -6

 لدراسات السابقة . ا4

سات تم تقسيم الدراسات السابقة حسب املوضوع إلي قسمين: األول درا

 ي يتعلق بتنمية التفكير. في للمعلم والقسم الثانتتعلق بالرضا الوظي

 أوال: دراسات تتعلق بالرضا الوظيفي للمعلم: 

 [ بدراسة هدفت إلى استطالع آراء معلمي العلوم في 15] قام املعيلي     

املرحلة الثانوية في اململكة العربية السعودية حول العوامل املؤثرة على 

لدراسة عن وجود عوامل مؤثرة على الرضا رضاهم عن العمل، أسفرت نتائج ا

أقل مما أهمها: عدم تعاون أولياء األمور مع املؤسسة، تعيينهم على مستوى 

حصصهم في أوقات  يستحقونه، األخذ برأي ولي األمر دون الرجوع إليهم، وضع

متأخرة من اليوم الدراس ي، تكليفهم بتدريس مواد خارجة عن تخصصاتهم، 

دينة التي يعيش بها أهل املعلم. كما أسفرت النتائج عن بعد املؤسسة عن امل

 عند مستوى )
ً
جة تأثير هذه العوامل ( في در 0.05وجود فروق دالة إحصائيا
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 لجنسية املعلم، وعدم وجو 
ً
د فروق دالة إحصائيا عند نفس على الرضا تبعا

 الختالف خبرة املعلم في التدريس
ً
 . املستوى في درجة تأثير هذه العوامل تبعا

دراسة هدفت الي التعرف على مستوى الرضا الوظيفي  [3]واجري حكيم      

لدى املعلمين من الجنسين بمدارس التعليم العام ومدارس الفئات الخاصة. 

بين الجنسين في الرضا الوظيفي. التعرف على والتعرف على مدى الفروق 

دارس التي مدى الفروق بين املعلمين في الرضا الوظيفي باختالف نوعية امل

يعمل بها املعلمون، املؤهل الدراس ي ومستوى الخبرة. اشتملت العينة على 

معلمي التعليم العام ومعلمي الفئات الخاصة اهم معلما ومعلمة من  335

صل إليها مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم العام النتائج التي تو 

لمين ترجع لعدد سنوات ال توجد فروق في الرضا الوظيفي بين املع منخفض،

د فروق جوهرية بين الجنسين )ذكور / إناث( في مستوى الخبرة كما ال توج

 الرضا الوظيفي. 

العالقة بين دراسة هدفت إلي معرفة  [7وقام كل من العاجز ونشوان ]     

عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمين بمدارس وكال الغوث 

( معلما ومعلمة، ومن أهم 302عينة الدراسة من ) الدولية بغزة، وتكونت

 بين 
ً
عوامل الرضا  النتائج التي توصلت إليها: وجود فروق دالة إحصائيا

ا للجنس لصالح الذكور، الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمين املدرس ي طبق

 للمرحلة التعليمية لصالح املرحلة اإلعدادية، وطبقا للمؤهل لصالح 
ً
وطبقا

شهادات العليا. كما ال توجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة لسنوات حملة ال

 الخدمة. 

دراسة هدفها قياس درجة الرضا الوظيفي لدى  [4]واجري الحميري وآخرون 

ثانوية في مدينة ذمار باليمن وطبيعة الفروق بينهم، معلمي ومعلمات املرحلة ال

دراسة إن درجة الرضا ( معلم ومعلمة. من أهم نتائج ال280بلغ حجم العينة )

الوظيفي في املقياس الكلي متدنية ومرتفعة في جماعات العمل وتحقيق 

 الذات. 

لتي [ بدراسة هدفها التعرف علي درجة الرضا الوظيفي ا1قام املقابلة ]      

يحظي بها معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية بمملكة البحرين من وجهة 

ما ومعلمة. أهم النتائج التي توصلت إليها ( معل178نظرهم، بلغ حجم العينة )

نازليا كما الدراسة أن مجاالت الرضا الوظيفي للمعلمين واملعلمات مرتبة ت

ير املدرسة، مجال يلي: مجال الوقت وأهميته، مجال تقدير الذات مجال مد

املسؤولية والعمل، مجال االتجاهات نحو العمل، مجال الترقية واألجور، كما 

 ئج ووجود فروق تعزي ألثر سنوات الخبرة. أوضحت النتا

هدفت الدراسة الي التعرف علي مدي الرضا الوظيفي  [16]قام املفرح       

عام )بنين( بمنطقة للمعلمين املختصين في الحاسب اآللي بمدارس التعليم ال

محضرا ملعمل الحاسب اآللي. ومن  86معلم( و 81اإلحساء، بلغ حجم العينة )

أن درجة الرضا الوظيفي ألولئك املعلمين متوسطة ؛ أيضا أهم النتائج 

 ي والخبرة العلمية. أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق في املؤهل العلم

فت إلى التعرف على عوامل الرضا بدراسة هد [17]قام الثبيتي والعنزي       

الوظيفي من وجهة نظر معلمي محافظة القريات وأثر كل من متغير املؤهل 

لمي، والخبرة، واملرحلة التعليمية، على عوامل الرضا الوظيفي. ومن أهم الع

وظيفي جاءت كالتالي بعد القيادة املدرسية نتائج الدراسة أن عوامل الرضا ال

وبعد بيئة العمل جاء باملرتبة الثانية، وبعد أساليب الزيارة  جاء باملرتبة األولى،

وانب املادية والحوافز جاء باملرتبة اإلشرافية جاء باملرتبة الثالثة، بعد الج

لنتائج الرابعة وبعد التأهيل والتدريب جاء باملرتبة الخامسة. كما أظهرت ا

معلمين في وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لل

 محافظة القريات تعزى ملتغير الخبرة لصالح الخبرة فوق عشر سنوات.

رضا معلمي املدارس [ دراسة هدفت ملعرفة 18اجري الزبون وآخرون ]     

الثانوية في األردن عن مهنتهم وعالقة ذلك باالستمرار في املهنة وعالقة ذلك 

الخبرة العملية والعبء  ،بمتغيرات الجنس، والخبرة العملية، واملؤهل العلمي 

التدريس ي. ومن أهم نتائج الدراسة إن درجة الرضا الوظيفي للمعلمين 

قييم املعلم لهنته واإلشراف التربوي وكانت درجة الرضا ضعيفة متوسطة في ت

أظهرت النتائج ال توجد فروق ذات  في مجال اإلدارة والحوافز والرواتب، كما

 لية واملؤهل العلمي. داللة إحصائية تعزى الخبرة العم

بدراسة هدفها معرفة الرضا الوظيفي وأثره [19] قام امليلود وعبد الكريم      

ة العمومية واملعلم في داء املعلم دراسة مقارنة بين املعلم في املدرسعلى أ

املدرسة الخاصة بوالية الجلفة ومعرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلم 

مادية ومعنوية و اجتماعية وأسرية ومحاولة حول وظيفته وذلك من جوانب 

كل من املدرسة  ربطها بأدائه في عمله. ومن أهم النتائج إن النسبة الغالبة في

العمومية واملدرسة الخاصة تبذل مجهود كبير في العمل وتقوم باألعمال 

تأخير وتملك القدرة على التخطيط إلنجاح العمل. وبينت املوكلة إليها دون 

 دم الرضا عن الدخل املادي وعملية اإلشراف. النتائج ع

عامة للرضا دراسة هدفت للتعرف على السمة ال  [20]اجري عبد الجبار     

رحلة الثانوية بمحلية الخرطوم وعالقته باألداء املنهي الوظيفي وسط معلمي امل

وطبق البحث على عينة من املعلمين. وخلص البحث إلى أنه يتميز الرضا 

ى املعلمين في املرحلة الثانوية باالرتفاع. كما كشفت النتائج عن الوظيفي لد

ي واألداء املنهي للمعلمين وهنالك وجود عالقة ارتباطيه بين الرضا الوظيف

كور وجود فروق بين الذكور واإلناث في الرضا الوظيفي، ووجود فروق بين الذ

ستوى الرضا الوظيفي واإلناث في األداء املنهي. وجود عالقة ارتباطيه دالة بين م

 لسنوات الخبرة واملؤهل األكاديمي ووجود عالقة ارتباطيه 
ً
لدى املعلمين تبعا

 ملتغيري املؤهل األكاديمي دالة بي
ً
ن مستوى األداء املنهي لدى املعلمين تبعا

 وسنوات الخبرة. 

[ بدراسة هدفها التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى 21] قام البالدي     

ملرحلة املتوسطة بمدينة مكة عن الوظيفة، وكذلك التعرف على مديري ا

سطة بمدينة مكة عن العائد درجة الرضا الوظيفي لدى مديري املرحلة املتو 

من الوظيفة والعالقات اإلنسانية و عن اتجاهات الطالب وأولياء أمورهم 

ية التعليم والتعلم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان نحو عمل

من أهمها أن مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري املرحلة املتوسطة بمدينة 

من وجهة نظرهم كان بدرجة عالية. مكة املكرمة في الرضا عن الوظيفة 

ومستوى الرضا الوظيفي لدى مديري املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة 

وأنه  في الرضا عن العائد من الوظيفة من وجهة نظرهم كان بدرجة عالية.

 توجد فروق تبعا ملتغير سنوات الخبرة.

 ثانيا: دراسات تتعلق بتنمية التفكير: 

[ دراسة هدفت الي معرفة أثر التعلم النشط في تنمية 22]  اجري الزايدي     

التفكير االبتكاري والتحصيل الدراس ي بمادة العلوم لدى طالبات الصف 

الثالث املتوسط مقارنة بالطريقة التقليدية حيث طبقت الدراسة على عينة 

( طالبة، استخدمت الباحثة املنهج شبه تجريبي. وقد أظهرت 56بلغ حجمها )

لعامة للدراسة: أثر ايجابي الستخدام التعلم النشط في تنمية ا جةالنتي
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التفكير االبتكاري والتحصيل الدراس ي في وحدة )الشغل والطاقة( بمادة 

 العلوم لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. 

بدراسة هدفت إلى بناء برنامج مقترح لتنمية التفكير  [23]قام األحمدي      

وب العصف الذهني في تدريس البرنامج, و قياس اإلبداعي واستخدام أسل

ات التفكير اإلبداعي وأثره على التعبير الكتابي, فعالية البرنامج في تنمية مهار 

( طالبة واهم النتائج التي توصلت إليه 40وقد تكونت عينة البحث من )

راسة حدوث تحسن كبير لدى عينة البحث في القياس البعدي في اختبار الد

تفكير اإلبداعي. وحدوث تحسن كبير لدى عينة البحث في القياس مهارات ال

ار التعبير الكتابي. يتصف البرنامج بدرجة من الفعالية في البعدي في اختب

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. 

[ إلى بناء برنامج مقترح لتدريب معلمات اللغة 24هدفت دراسة األحمدي ]      

لتفكير الناقد واإلبداعي لدى الطالبات في اململكة العربية على تنمية مهارات ا

هرت نتائج البحث فعالية البرنامج في تدريب العربية السعودية وقد أظ

 املعلمات على تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي.

[ بدراسة هدفت إلبراز ممارسات املعلم التربوية 25ازمي وآخرون ]وقام الع     

لبات تنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدي طلبة املرحلة في مجال متط

براز ممارسات املعلم التربوية في مجال تنمية عوامل التفكير الثانوية هدفت إل 

لبة املرحلة االبتكاري بالنسبة لألساليب التنظيمية في تنمية اإلبداع لط

في تنمية التفكير أيضا إبراز أهم التجارب امليزة التي مارسها املعلم  الثانوية،

ء التدريس. من أهم النتائج التي توصل إليها: االبتكاري لإلبداع لدي طلبته أثنا

دور املعلم مهم في تنمية التفكير واإلبداع لدي طلبة املرحلة الثانوية من خالل 

هم من خالل احترامهم وإخالصه وإتقانه لعمله، ممارسته اليومية مع

هم وتنمية جوانب االلتزام واالنضباط لدى واحترامه ألرائهم وتقبل أفكار 

املعلم ينمي التفكير اإلبداعي من خالل  الطلبة. كما توصلت النتائج إلي أن

اختيار الطلبة ملوضوعات أبحاثهم بأنفسهم وعمل تقارير لدعم خبرتهم 

 التربوية.

[ التعرف علي مدي تطبيق املعلمين 26واجري يعقوب بدراسة هدفها ]     

نمية التفكير اإلبداعي داخل غرفة الصف كما هدفت ملعرفة دور ألساليب ت

مية التفكير اإلبداعي لدي طلبة الصفوف الثالثة األولي. أهم املعلم في تن

رجة متوسطة النتائج: أن املعلمين يقومون باإلجراءات التي تنمي اإلبداع بد

 ويمارسون عناصر التفكير اإلبداعي بدرجة متوسطة. 

دراسة هدفت إلي لتوصل عدة إجراءات من شانها  [27]اكة واجري حب     

تفعيل أدوار املعلم املصري للتعليم قبل الجامعي في تنمية التفكير اإلبداعي 

لنتائج إلي  بالتعليم قبل الجامعي في ضوء خبرتي أمريكا وماليزيا. وقد توصلت ا 

عددة فهو أن دور معلم التعليم قبل الجامعي في تنمية التفكير اإلبداعي مت

مفكر، مبتكر ومحفز مصمم تعليمي متعاون مدرب مستشار راصد ألداء 

 طالب ومقوم بموضوعية.ال

[ دراسة هدفت الي تقويم مدى ممارسة معلمات العلوم 9اجري الحجيلي ]     

مشرفة تربوية  12االبداعي. بلغ حجم العينة  لطرق تنمية مهارات التفكير

ت النتائج من أهمها إن مشرفات ومعلمات معلمة علوم. وتوصل 246للعلوم و

مهارات التفكير االبداعي بل تنحصر العلوم ال يمارسن كثيرا لطرق تنمية 

املمارسة بشكل قليل جدا في بعض املواقف التدريسية. وان هذه املمارسة ال 

ف باملؤهل والخبرة وعدد الطالبات بل تختلف بالتخصص تختلف باختال 

 وضوع الدراس ي.والدورات التدريبية وامل

 التعقيب علي الدراسات السابقة:  

 من خالل عرض الباحثة للدراسات السابقة توصلت الى ما يلي:  

أكدت الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي للمعلم أن هنالك مجموعة       

مستوى الرضا الوظيفي للمعلم كما توصلت الى أن درجة  عوامل تؤثر على

تتفاوت بين متدنية، منخفضة و ومتوسطة. وبينت الرضا الوظيفي للمعلم 

موضوع التفكير فعالية البرنامج املتبعة الدراسات السابقة التي عالجت 

لتنمية التفكير سواء كان للطلبة أو املعلمين. وهدفت الدراسات الي معرفة 

لرضا الوظيفي للمعلمين في مراحل التعليم العام والعوامل التي تؤثر مستوي ا

ضا الوظيفي. ودراسات هدفت الى معرفة مدى فعالية البرامج التي على الر 

. وشملت العينات في الدراسات السابقة مرحلة التعليم العام. تنمي التفكير

مع ما  وتناسبت األدوات املستخدمة في الدراسات السابقة في كل دراسة

ما كما تميزت هذه األدوات بالصدق والثبات. ك يناسبها لنوعها وموضوعها،

. الحظت [7]في للمعلمين املعد استفادت الباحثة من مقياس الرضا الوظي

الباحثة انه ال توجد دراسات ربطت بين مستوى الرضا الوظيفي للمعلم 

ي إجراء الدراسة وأساليب تنمية التفكير في حدود علم الباحثة مما دفعها ال

لمي املرحلة الحالية بربط الرضا الوظيفي بأساليب تنمية التفكير لدي مع

د يكون له الثانوية ؛ إذ تري الباحثة أن مستوي الرضا الوظيفي للمعلمين ق

 أثره علي أساليب تنمية التفكير للطالب. 

 الطريقة واإلجراءات . 5

 منهج الدراسة  .أ

املنهج املتبع في الدراسة الحالية هو املنهج الوصفي ألنه األنسب واألمثل 

 لطبيعة الدراسة الحالية. 

 مجتمع الدراسة  .ب

يتكون املجتمع األصلي للبحث الحالي من جميع معلمي ومعلمات املرحلة 

 الثانوية بمدينة نجران. 

 عينة الدراسة .ج

شوائية البسيطة ؛تكونت من تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الع     

الذكور واإلناث ملعلمي ومعلمات املرحلة الثانوية بمدينة نجران حيث بلغ عدد 

 ومعلمة171ينة الدراسة )فراد عأ
ً
( وبلغ عدد 89؛ بلغ عدد الذكور )( معلما

( على مختلف األعمار وسنوات الخبرة والدورات التدريبية املهنية، 82اإلناث )

 ( يوضح ذلك.4( و)3( و)2( و)1والجدول رقم ) 

 1جدول 

 يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ملتغير النوع 

 النسبة التكرار النوع 

 %52 89 ذكر 

 %48 82 أنثى

 %100 171 املجموع
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 2 جدول 

 للعمر ملتغير  وفقا العينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة  التكرار العمر 

30-23 66 38.60% 

38-31 80 46.80% 

 %14.60 25 وما فوق  39

 %100 171 املجموع

 

 3 جدول 

 تعليم لا مجال في الخبرة سنوات عدد ملتغير  وفقا العينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم

 %29.20 50 سنوات 1-3

 %28.70 49 سنوات 4-7

 %42.10 72 سنوات فأكثر 8

 %100 171 املجموع

 

 4 جدول 

 املهنية التدريبية الدورات عدد ملتغير  وفقا العينة أفراد توزيع يوضح

 ةالنسب التكرار عدد الدورات التدريبية املهنية

3-1 66 38.6% 

7-4 55 32.2% 

 %29.2 50 سنوات فأكثر  8 

 %100 171 املجموع

 الدراسة  أدواتد. 

 : هي أدوات ثالث في ميدانيا البيانات جمع أدوات تمثلت

 املعلومات  لجمع فقرات أربع من تتكون : األولية البيانات استمارة: أوال 

 سنوات  عدد العمر، ع،نو ال: هي املعلومات هذه املفحوصين، عن األساسية

 .املهنية التدريبية والدورات التدريس مجال في الخبرة

 
ً
[. 7]  نشوان  و العاجز إعداد من: للمعلمين  الوظيفي الرضا مقياس: ثانيا

 لدي الوظيفي بالرضا تتعلق معلومات صورة في االستبانة الباحثان صمم

 الوظيفي  الرضا جةدر  في رأيه عن تعبر املعلم من استجابة وتتطلب للمعلمين 

 تنطبق  - كبيرة بدرجة تنطبق) ممارسة كل أمام مدونة بدائل ثالث بين من

 من األولية صورتها في االستبانة تكونت وقد ،(تنطبق ال – متوسطة بدرجة

 التنظيمي  املناخ-الحوافز-القيادة نمط: )اآلتية املحاور  على موزعة فقرة( 41)

 (.التربوي  فاإلشرا أساليب – والتدريب التأهيل–

 :الوظيفي الرضا ملقياس الظاهري  صدق -1

 املحكمين من مجموعة على األولية صورتها في االستبانة عرض تم     

 وتم  االستبانة، فقرات صدق من للتأكد النفس وعلم التربية في املتخصصين 

 النهائية صورتها في االستبانة فقرات فان  عليه آلرائهم، طبقا التعديالت  إجراء

  (. 5) رقم الجدول  في كما موزعة فقرة 35 من

 5 جدول 

 للمعلمين الوظيفي  الرضا مقياس فقرات يوضح

 عدد الفقرات الفقرات التي تقيس كل مجال مجاالت االستبانة

 7 ، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 نمط القيادة املدرسية

 5 12، 11، 10، 9، 8 الحوافز

 8 17،18،19،20، 16، 15، 14، 13 املناخ التنظيمي املدرس ي

 8 25،26،27،28، 22،23،24، 21 التأهيل والتدريب 

 7 29،30،31،32،33،34،35 أساليب اإلشراف التربوي 

 35 املجموع

 : للمعلمين  الوظيفي الرضا مقياس ثبات -2

 االستبيان من فقرة كل تكون  بحيث( الداخلي  االتساق) الثبات يقصد       

 حساب  باستخدام الباحثة قامت, الفقرة يةلإ تنتمي  الذي املجال مع متسقة

 استخدام طريق عن االستبيان  مجاالت من مجال  كل بين  االرتباط معامالت

 التي  اإلحصائية واملقاييس االختبارات أهم  من وُيعد( كرونباخ ألفا) معامل

 (6) رقم الجدول  في موضحه كما النتائج وجاءت ذلك، في تستخدم أن  يمكن
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 6 جدول 

 الدراسة أداة لثبات كرونباخ ألفا  معامل ابسح يوضح

 املجال/ املحور  معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

 نمط القيادة  900 .0 7

 الحوافز 0.813 5

 املناخ التعليمي 0.864 8

 والتدريب التأهيل  0.868 8

 أساليب اإلشراف  0.888 7

 البعد الكلي ملجال الرضا  0.947 35

 الجدول  من ونالحظ 0.6 هي االختبار هذا في مقبولة مةقي أصغر بلغت      

  يدل  وهذا 0.6 من أكبر قيمة على حصلت االستبانة محاور  جميع أن  أعاله

 القيادة نمط ملحور  كان االستبانة في معامل أعلى حيث صدقها، ثبات على

 يليه ،(0.888) بمعامل اإلشراف أساليب محور  يليه ،(0.900) بلغ حيث

 بلغ بمعامل التعليمي  املناخ محور  ،يليه( 0.868) بلغ بمعامل ريبالتد التأهيل

 حيال  بامليل كفيله وكلها( 0.813) بلغ بمعامل  الحوافز محور  ثم ،(0.864)

( 0.947) ككل للمقياس كرونباخ ألفا معامل بلغ بينما. املستخدمة األداة ثبات

  كبيرة درجة توفر على يدل وهذا
ً
 وُتصلح االستبانة ثبات صدق من جدا

 . له ُوضعت ما لقياس لالستخدام

 : للمعلمين  الوظيفي الرضا مقياس تصحيح طريقة3- 

 بدرجة تنطبق ،(درجات 3) كبيرة بدرجة تنطبق اإلجابة بنود إعطاء تم

 الوظيفي الرضا مقياس على( واحدة درجة)تنطبق ال ،(درجتين ) متوسطة

 . اإلجراء ذلك يوضح( 7) رقم والجدول  للمعلمين،

 7 ول جد

 للمعلمين  الوظيفي الرضا ملقياس اإلجابة بدائل درجات يوضح

بدرجه كبيرةتنطبق  بدائل اإلجابة  ال تنطبق تنطبق بدرجة متوسطة  

  3 2 1 

 -(8) الجدول  في - للمعلمين  الوظيفي الرضا مقياس في الدراسة تبنت     

   رةقف  لكل الحسابي املتوسط خالل من الوظيفي الرضا درجة على الحكم

 -: يلي كما الدراسة هذه في املتوسط اعتبر حيث االستبانة فقرات من

 8 جدول 

 االستبانة فقرات من فقرة لكل الحسابي  املتوسط خالل من  الوظيفي الرضا درجة على الحكم مقياس

 فئة املتوسط الحساب درجة الرضا 

 1- 2.33 درجة ضعيفة 

 2.34 -3.67 درجة متوسطة 

 3.68 -5 درجة مرتفعة 

 
ً
 :املعلمين  يستخدمها التي  التفكير تنمية أساليب مقياس: ثالثا

[. 1] جروان  إعداد من -التفكير تنمية على تساعد سلوكيات عن عبارة هو

 بثالث  عليها اإلجابة تتم األولية صورتها في فقرة( 41) من االستبانة تكونت

 (.يحدث ال – أحيانا – دائما) خيارات

 : املعلمين  يستخدمها التي  التفكير تنمية أساليب ملقياس الظاهري  صدق - 1

 املحكمين  من مجموعة على األولية صورتها في االستبانة عرض تم

 وتم  االستبانة، فقرات صدق من للتأكد النفس وعلم التربية في املتخصصين 

( 41) النهائية صورته في فقرات عدد وأصبح آلرائهم؛ طبقا التعديالت إجراء

 .  فقرة

 : املقياس ثبات -2

 من مجال كل بين  االرتباط معامالت حساب باستخدام الباحث قامت

 أهم من وُيعد( كرونباخ ألفا) معامل استخدام طريق عن االستبيان  مجاالت

 وجاءت  ذلك، في تستخدم أن  يمكن التي  اإلحصائية واملقاييس االختبارات

 (.9) رقم الجدول  في موضحه كما النتائج

 9 جدول 

 املعلم  يستخدمها التي التفكير  تنمية أساليب ملقياس لثبات كرونباخ ألفا  املعم حساب يوضح

 املقياس   معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

 تنمية التفكير التي يستخدمها املعلم مقياس 0.859 41

 . املستخدمة األداة ثبات حيال بامليل كفيله عالية ثبات نسبة هي

 : املعلمين  يستخدمها التي  التفكير تنمية أساليب: مقياس تصحيح طريقة -3

 أساليب مقياس على( يحدث ال– أحيانا – دائما) اإلجابة خيارات إعطاء تم

 في  التوالي على( 1-2-3) درجات املعلمين  يستخدمها التي  التفكير تنمية

 السلبية الفقرات في التوالي على( 3 -2-1) والدرجات االيجابية، الفقرات

 .اإلجراء ذلك يوضح (10)  رقم والجدول 
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 10 جدول 

 املعلمين  يستخدمها  التي التفكير  تنمية أساليب ملقياس اإلجابة بدائل يوضح

  بدائل اإلجابة

 وزن الفقرة 

 ال يحدث أحيانا دائما

 1 2 3 الفقرات االيجابية

 3 2 1 الفقرات السلبية

 : اإلحصائية املعالجة - ه

 :يةاآلت اإلحصائية التحليالت استخدام تم

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات وحساب املئوية والنسب التكرارات

 ملعرفة( ت) واختبار .الدراسة ألداء الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية

 .األحادي التباين وتحليل التدريبية والدورات الجنس داللة

 ومناقشتها النتائج .6

 : األول  الفرض نتيجة ومناقشة عرض

 التي  التفكير تنمية أساليب بين  عالقة توجد ال الفرض صحة من ققللتح     

 لهؤالء الوظيفي بالرضا بنجران  الثانوية املرحلة في املعلمين  يستخدمها

 الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم. املعلمين 

 التفكير تنمية بأساليب وعالقته الوظيفي الرضا مجاالت على العينة أفراد

 . اإلجراء هذا يوضح 11  رقم والجدول 

 11 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات يوضح  التفكير  تنمية ومجال الوظيفي الرضا مجاالت على العينة أفراد الستجابات املعيارية واالنح

 املجال الحسابي  املتوسط االنحراف املعياري  الترتيب درجة الرضا 

 يالتنظيماملناخ  2.276 0.50004 1 متوسطة

 نمط القيادة  2.255 0.579 2 متوسطة

 أساليب اإلشراف  2.078 0.552 4 ضعيفة 

 التأهيل والتدريب  1.979 0.526 5 ضعيفة 

 الحوافز 1.853 0.577 6 ضعيفة 

 البعد الكلي ملجال الرضا  2.088 0.436 3 ضعيفة 

 تنمية التفكير التي يستخدمها املعلم  2.448 0.246 3 متوسطة

 SPSS برنامج نتائج على باالعتماد الجدول  دادعإ تم* 

 املناخ مجال لصالح كانت  الرضا مجاالت أعلى أن  11 الجدول  من يتضح      

 ضمن يقع املجال لهذا الرضا فإن ( 2.276) حسابي بمتوسط التنظيمي 

 لهذا  والرضا( 2.55) حسابي بمتوسط القيادة نمط مجال يليه املتوسط

( 2.078) بمتوسط اإلشراف أساليب مجال يليه ،املتوسط ضمن يقع املجال

 حسابي بمتوسط والتدريب التأهيل مجال ويليه ضعيفة، رضا وبدرجة

(  1.853) حسابي بمتوسط الحوافز  مجال ثم ضعيفة، رضا وبدرجة( 1.979)

 على حُصل الوظيفي الرضا املجال لهذه الكلي والبعد ضعيفة، رضا وبدرجة

 التي  التفكير تنمية ومقياس. الضعيف نضم يقع( 2.088) حسابي متوسط

 (. 2.448) حسابي بمتوسط املعلم يستخدمها

 انه أي ضعيف الثانوية املرحلة في املعلمين  رضا أن  11 الجدول  من يتضح

 درجة املعلمين  هؤالء يتبعها التي  التفكير أساليب درجة وان  منخفض

 . متوسطة

 مستوى  أن  الي توصلت تي وال [3] حكيم دراسة مع النتيجة هذه اتفقت     

 وآخرون الحميري  ودراسة منخفض العام التعليم معلمي  لدى الوظيفي الرضا

 املرحلة ومعلمات معلمي  لدى الوظيفي الرضا درجة أن الي توصلت والتي  [4]

 املفرح دراسة مع ما حد الى اختلفت بينما متدنية الكلي املقياس في الثانوية

 الرضا درجة أن  الى توصلوا والذين [17] العنزي  و الثبيتي  ودراسة [16]

 دراسة مع أيضا واختلفت متوسطة، درجة العام التعليم معلمي  الوظيفي

 مستوى  ضمن الثانوية باملرحلة املعلمين  رضا درجة بان  [18] وآخرون  الزبون 

 وعبد [12] البالدي دراسة مع النتيجة هذه كبير اختالف واختلفت. املتوسط

 املرحلة في املعلمين لدى الوظيفي الرضا أن الي توصلت والتي  [20] الجبار

 . مرتفع الثانوية

 الوظيفي الرضا املعلم يشعر  قد ربما النتيجة هذه الباحثة وتفسر     

 الرضا تحسين  ويمكن واملعنوية املادية حاجاته إشباع لعدم الضعيف

 التدريبي  نبوالجا واملعنوية املادية بحاجاته االهتمام بزيادة للمعلم الوظيفي

 . واإلشرافي

 أن  أكدوا والباحثين  التربوية املؤسسة على القائمين  أن  ]د متولي وذكر     

 الوظيفي الرضا خالل من يأتيان  التعليمية املؤسسة وانتعاش التعليم تطور 

  وبالتالي  وفاعلة، عالية معنوياتهم عملهم عن الراضين املعلمين ألن  للمعلم،

 يحصلون  الذين التالميذ وان  جيدة بصورة ويعملوا ينتجوا أن  التوقع يمكن

 الرضا من  عال مستوى  لديهم معلمين  خالل من  جاءوا عالية نتائج على

  الى  يؤدي الوظيفي بالرضا الشعور  ارتفاع أن  36بشير وذكر. الوظيفي

 في والرغبة واالبتكار اإلبداع في والرغبة العمل بيئة مع التكيف على القدرة

 . مميزة ريقةبط العمل أداء

 للطلبة التفكير تنمية أساليب استخدام أن  11 جدول  في النتيجة أسفرت     

 يعقوب دراسة مع النتيجة هذه اتفقت متوسطة بدرجة املعلمين  يتبعها التي 

 كنوع- اإلبداعي التفكير عناصر يمارسون  املعلمين  أن  الي توصلت والتي  [26]

 دراسة من كل دراسة مع تشابهت كما. متوسطة بدرجة - التفكير أنواع من

 تنمية في دور  للمعلم أن  في [27] حباكة ودراسة [25] وآخرون  العازمي

  [22] الزايدي من كل دراسة وأوضحت. طالبه لدى التفكير أساليب

 في  الطلبة لدى التفكير تنمية على تعمل إرشادية برامج أن [23]  واألحمدي

 البرنامج فعالية [24] األحمدي دراسة أوضحت كما ؛ العام التعليم مراحل

 والتفكير الناقد التفكير مهارات تنمية على املعلمات تدريب في اإلرشادية

 اململكة في الطالبات لدى واإلبداعي الناقد التفكير مهارات تنمية في اإلبداعي

 .السعودية العربية
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 التي  للطلبة التفكير تنمية أساليب استخدام نتيجة الباحثة وتفسرىىىىى

 درجة مع ما حد الى متناسبة تكون  قد متوسطة بدرجة املعلمين  يتبعها

 هؤالء وعي على  يدل ربما وذلك الضعيف أو املنخفض الوظيفي رضائهم

 وسلوكيات  فأساليب ؛ طالبهم لدى التفكير وتعليم تنمية بأهمية املعلمين 

 يهم،لد التفكير عملية وتفعيل العقل تنمية أجل من طالبه مع املعلم يتبعها

 ابو  أوضح فقد. الصفية وغير الصفية املواقف في توظيفها يتم األساليب هذه

  داخل  وتقدمهم األفراد نجاح في حيويا دورا يعلب التفكير إن  [29] حماد

 األكاديمية املهمات في أدائهم الن  وخارجها الدراسة أثناء التعليمية املؤسسات

 النجاح فرص وتتقلص تفكيرهم؛ نتاج إال هي ما الحياتية واملواقف التعليمية

 على وتدريبهم الطلبة لتعليم املناسبة الخبرات  بتوفير املعلمون  يقم لم إذا

 . التفكير ومهارات عمليات تنفيذ

 والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم كما

 12 والجدول  مجال كل فقرات من فقرة كل على العينة أفراد الستجابات

 : اإلجراء هذا يوضح

 12 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات يوضح  مجال كل فقرات من فقرة كل على العينة أفراد الستجابات والترتيب املعيارية واالنح

 املجال املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  الترتيب درجة الرضا 

 نمط القيادة 
ُ
 أوال

 روح التعاون بين املعلمين تنمي إدارة املدرسة  2.40 0.739 1 متوسطة

 تشجع إدارة املدرسة العمل بروح الفريق املدرس ي الواحد 2.39 0.777 2 متوسطة

 .تهتم إدارة املدرسة بإقامة عالقات إنسانية مع جميع املعلمين بدرجة متوازنة 2.33 0.686 3 ضعيفة 

 هنية. تراعي إدارة املدرسة حاجات ورغبات املعلمين امل 2.27 0.684 4 ضعيفة 

 تراعي إدارة املدرسة قدرات و كفايات املعلمين  2.26 .0759 5 ضعيفة 

 تشرك إدارة املدرسة املعلمين في اتخاذ القرارات املدرسية  2.12 0.742 6 ضعيفة 

 تستبعد إدارة املدرسة التعليمات واألعمال الروتينية الكتابية 2.02 0.735 7 ضعيفة 

 لهذا املحور البعد الكلي  2.255 0.579  ضعيفة 

 الحوافز

 ُتقدر اإلدارة املدرسية جهود املعلمين اإلبداعية 2.22 684. 1 ضعيفة 

 اإلدارة املدرسية املعلمين علي نتائج التقارير السنوية. ُتطلع 2.04 811. 2 ضعيفة 

 ُتكرم وزارة التربية والتعليم املعلمين النشطين والفعالين باملدارس  1.75 781. 3 ضعيفة 

 تراعي وزارة التربية والتعليم تنقالت املعلمين بين املدارس حسب سكناهم 1.65 754. 4 ضعيفة 

 ُتقدم وزارة التربية والتعليم املكافآت التشجيعية لبعض املعلمين الفعالين  1.60 756. 5 ضعيفة 

 البعد الكلي لهذا املحور  1.853 0.574  ضعيفة 

 املناخ التنظيمي

 املدرسة سالمة النظام املدرس ي واالنضباط الصفي  تتبع 2.49 645. 1 متوسطة

 تهتم اإلدارة املدرسية بعملية النظافة والصحة املدرسية. 2.46 616. 2 متوسطة

 اإلدارة املدرسية جو من األمن واألمان للمعلمين داخل املدرسة  توفر 2.35 690. 3 متوسطة

 مين للقيام بالنشاطات الال صفيةتعطي اإلدارة املدرسية فرصة للمعل 2.35 671. 4 متوسطة

 نظام التقويم املدرس ي مناسب ألداء وقدرات املعلمين  2.27 658. 5 ضعيفة 

 تراعي اإلدارة املدرسية حاجات املعلمين في الجدول الدراس ي 2.25 760. 6 ضعيفة 

 ل توفر اإلدارة املدرسية إمكانات مادية تراعي أعداد الطالب في الفصو  2.05 769. 7 ضعيفة 

 يتم التعامل مع املعلمين حسب مؤهالتهم العليا 2.00 759. 8 ضعيفة 

 الكلي لهذا املحور  البعد 2.276 0.500  ضعيفة 

 الـتأهيل والتدريب 

 تسهم الدورات التدريبية في تقوية العالقة بين املعلمين واملشرفين.  2.34 652. 1 متوسطة

 تحسين النمو املنهي للمعلمين  تسهم الدورات التدريبية في 2.22 701. 2 ضعيفة 

 في الدورات التدريبية بشكل موضوعي  يتم تقويم املعلمين 1.99 719. 3 ضعيفة 

 يتوفر عدد مناسب من الدورات التدريبية للمعلمين  1.94 772. 4 ضعيفة 

 ُيقدم موضوعات الدورات التدريبية من قبل خبراء متخصصين.  1.93 732. 5 ضعيفة 

 املوضوعات التدريبية على حاجات حقيقية للمعلمين  تركز 1.93 771. 6 ضعيفة 

 يتم تأهيل املعلمين أثناء الخدمة بطريقة مناسبة 1.91 750. 7 ضعيفة 

 يتم عقد الدورات التدريبية للمعلمين في العطل املدرسية.  1.57 736. 8 ضعيفة 

 البعد الكلي لهذا املحور  1.979 0.526  ضعيفة 
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 أساليب اإلشراف 

 يركز اإلشراف التربوي على الزيارات الصفية 2.42 667. 1 ةمتوسط

 يركز اإلشراف التربوي على أداء املعلمين الصفي  2.26 708. 2 ضعيفة 

 تتنوع أساليب اإلشراف التربوي حسب املواقف الصفية  2.05 688. 3 ضعيفة 

 ن بصورة فعالة املنهي للمعلمي يركز اإلشراف التربوي على تنمية النمو  1.98 723. 4 ضعيفة 

 يهتم اإلشراف التربوي بتوفير جو نفس ي انفعالي محبب للمعلمين  1.96 738. 5 ضعيفة 

 يسهم اإلشراف التربوي في زيادة تقبل ودافعية املعلمين نحو عملية التعلم  1.96 738. 6 ضعيفة 

 ورغبات املعلمين املهنية  يلبي اإلشراف التربوي حاجات 1.91 730. 7 ضعيفة 

 البعد الكلي لهذا املحور  2.078 0.552  ضعيفة 

 مقياس أساليب تنمية التفكير التي يستخدمها املعلم

 أهتم بفهم أسباب تأخير الطلبة عن تسليم الواجبات في مواعيدها 2.72 488. 1 مرتفعة

 بفهم أسباب تأخير الطلبة عن الحصة أهتم 2.67 531. 2 متوسطة

 الب للتفكير في اإلجابة بعد طرح السؤال عليهأعطي فرصة للط 2.67 542. 3 متوسطة

 أقوم بتحضير الدرس قبل تقديمه للطلبة 2.65 579. 4 متوسطة

 أسمح للطلبة بالتعبير عن آرائهم حول موضوعات الدرس 2.64 549. 5 متوسطة

 أعزز استجابات الطلبة بطرق مناسبة في األوقات مناسبة 2.63 553. 6 متوسطة

 أواس ي الطالب املصاب بمكروه  2.61 597. 7 متوسطة

 أستخدم أساليب متنوعة في تقييم تحصيل الطلبة 2.61 598. 8 متوسطة

 أسال عن الطالب الغائب عن الحصة 2.61 598. 9 متوسطة

 مغادرة الصف بعد الجرس أحافظ على  2.59 581. 10 متوسطة

 عليمية في بداية كل حصةأحدد موضوع الدرس واألهداف واألنشطة الت 2.58 592. 11 متوسطة

 أتقبل االختالف في الرأي وأحترم الرأي األخر 2.58 593. 12 متوسطة

 أعرض أمثلة كافية من الحياة العملية لتوضيح املفاهيم والنظريات والقواعد 2.58 572. 13 متوسطة

 استخدم النكتة والدعابة إلصغاء جو من املرح على الحصة  2.57 508. 14 متوسطة

 أشجع الطلبة علي إثارة األسئلة وأجيب عليها بصورة واضحة ومفهومة  2.57 613. 15 طةمتوس

 أتنقل بين الطلبة لزيادة التواصل غير اللفظي معهم عند املناقشة أو طرح األسئلة 2.57 594. 16 متوسطة

 أحدد قواعد السلوك واالنضباط الصفي وحل الواجبات والتزم بها 2.56 615. 17 متوسطة

 أوضح للطلبة طبيعة أسئلة االختبار واملحتوى الذي يقيسه  2.56 615. 18 توسطةم

 أبتعد عن أصدر إحكام شخصية جارحة علي سلوكيات الطلبة أمام زمالئهم  2.54 653. 19 متوسطة

 أكثر من األسئلة املفتوحة وأتقبل األفكار الغريبة 2.51 578. 20 متوسطة

 بالتفاعل املباشر في اإلجابة عن األسئلة املفتوحة دون أذي مني بة أسمح للطل 2.50 608. 21 متوسطة

 أترك للطلبة وقت كافي من زمن الحصة للنقاش 2.50 588. 22 متوسطة

 االمتحانات والواجبات إلى الطلبة بعد تصحيحها بالسرعة املمكنة  أعيد أوراق 2.50 636. 23 متوسطة

 كبر عدد من الطلبة بطريقة عشوائية لتحقيق العدالةأوزع األسئلة علي أ 2.49 672. 24 متوسطة

 أتبادل الرأي مع الزمالء واملرشد التربوي في معالجات الحاالت الفردية  2.47 587. 25 متوسطة

 مناقشة(.  استخدم استراتيجيات متنوعة في التعليم )محاضرة، 2.45 606. 26 متوسطة

 ي تغيير مكان جلوسه املعتاد أمانع إذا رغب طالب ف ال 2.43 651. 27 متوسطة

 أتجنب االنفعال الزائد والصرامة والعبوس في استجاباتي لسلوكيات الطلبة 2.43 583. 28 متوسطة

 أحافظ على مغادرة الصف بعد الطلبة 2.42 631. 29 متوسطة

 التزم بالقواعد املحددة والطرق املألوفة لعمل األشياء  2.42 602. 30 متوسطة

 أحافظ على التواصل مع األهل الطالعهم على مدى تقدم أبنائهم  2.32 637. 31 ضعيفة 

 أشارك الطلبة في أنشطتهم الترفيهية  2.31 724. 32 ضعيفة 

 ملتابعة تحصليهم وتقييم تقدمهم أنظم لقاءات فردية بصورة منتظمة مع الطلبة  2.30 676. 33 ضعيفة 

 ي التعليم )شفافيات، أشرطة أفالماستخدم وسائل إيضاح متنوعة ف 2.23 614. 34 ضعيفة 

 قبليا في بداية كل وحدة دراسية 2.21 729. 35 ضعيفة 
ً
 أعطي اختبارا
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 أولي اهتماما قليال بالتفاصيل في املوضوعات التي تعرض  2.19 689. 36 ضعيفة 

 أتردد في قول )ال أعرف( عندما أجهل اإلجابة والتزم باألمانة العلمية 2.14 777. 37 ضعيفة 

 أنفذ كل خطوات شرح الدروس دون الحاجة إلى مشاركة الطلبة 2.13 833. 38 عيفة ض

 األولى بعد اإلجازات أضيع وقت الحصة  2.07 779. 39 ضعيفة 

 أشارك الطلبة في رحالتهم امليدانية العلمية 2.04 818. 40 ضعيفة 

 اجباتال أستخدم القلم األحمر في تصحيح االمتحانات والو  1.80 874. 41 ضعيفة 

 البعد الكلي لهذا املحور  2.45 0.246  متوسطة

 تتراوح  القيادة نمط مجال فقرات متوسطات أن  12 الجدول  من يتضح      

 إدارة  تنمي  لفقرة وكانت - متوسطة رضا درجة – األعلى حدها في( 2.40) بين 

 رضا درجة -األدنى حدها وفي( 2.02) وبين  املعلمين  بين  التعاون  روح املدرسة

 ينيةالروت واألعمال التعليمات املدرسة إدارة تستبعد لفقرة وكانت - ضعيفة

 رضا درجة -األعلى حدها في( 2.22) بين  تراوحت  الحوافز مجال وفي الكتابية،

 وبين  اإلبداعية املعلمين  جهود املدرسية اإلدارة ُتقدر  لفقرة وكانت - ضعيفة

 التربية وزارة ُتقدم رةلفق - ضعيفة رضا درجة -األدنى حدها في( 1.60)

 أن  املالحظ ومن الفعالين املعلمين  لبعض التشجيعية املكافآت والتعليم

 في. الضعيف الرضا درجة ضمن تقع الحوافز مجال فقرات جميع عن الرضا

 رضا درجة - األعلى حدها في( 2.49) بين  تراوحت التعليمي  املناخ مجال

 واالنضباط املدرس ي  النظام سالمة املدرسة تتبع لفقرة وكانت - متوسطة

 التعامل يتم لفقرة - ضعيفة رضا درجة -األدنى حدها في( 2.00) وبين  الصفي

 بين  تراوحت والتدريب  التأهيل مجال وفي العليا، مؤهالتهم حسب املعلمين  مع

 التدريبية الدورات تسهم لفقرة -متوسطة رضا درجة -األعلى حدها في( 2.34)

 درجة – األدنى حدها  في ( 1.57) وبين  واملشرفين  ملعلمين ا بين  العالقة تقوية في

 العطل  في للمعلمين  التدريبية الدورات عقد يتم لفقرة – ضعيفة رضا

 – األعلى حدها في( 2.42) بين تراوحت اإلشراف أساليب مجال وفي املدرسية،

 الزيارات  على التربوي  اإلشراف يركز لفقرة وكانت – متوسطة رضا درجة

 لفقرة  وكانت – ضعيفة رضا درجة – األدنى حدها في( 1.91) ين وب الصفية

 . املهنية املعلمين  ورغبات حاجات التربوي  اإلشراف يلبي 

 تراوحت املعلم يستخدمها التي  التفكير تنمية أساليب مقياس مجال وفي      

 بفهم  أهتم لفقرة وكانت -مرتفعة رضا درجة – األعلى حدها في( 2.72) بين 

 حدها في( 1.80) وبين مواعيدها في الواجبات تسليم عن الطلبة رتأخي أسباب

 في  األحمر القلم أستخدم ال لفقرة وكانت -ضعيفة رضا درجة – األدنى

 . والواجبات االمتحانات تصحيح

 بأساليب  وعالقته الوظيفي الرضا مقياس وأبعاد مجاالت ملناقشة     

  حد  الى اتفقت حيث عيفض رضا على حصل القيادة مجال أن نجد التفكير؛

 املعلم  عالقة أوضحت والتي  [18] وآخرون  الزبون  دراسة مع النتيجة هذه ما

 توصلت  والتي [17]  والعنزي  الثبيتي دراسة مع اختلفت بينما ضعيفة باإلدارة

 . مرتفع  القيادة عن املعلمين  رضا أن  الى

 واإلدارة  للمدرسة الجيدة القيادة بأن  النتيجة هذه الباحثة تفسر       

 وأوضح. للمعلمين الوظيفي الرضا تحقيق في كبير بشكل تسهم الديمقراطية

 ينتهجه بما القيادي املدرسية اإلدارة أسلوب تأثير  [7]ونشوان  العاجز من كل

 نحو املعلمين وسلوك ممارسات علي تسلطية أو ديمقراطية ممارسات من

 املتفاعل  العنصر نهمبأ املدارس مديرو  يمثل حيث األداء، وتحسين  العمل

 مع اإلنسانية وعالقاته قيادته نمط خالل من املعلمين مع مباشرة بصورة

 املجاالت،  كافة في شؤونهم ومراعاة واملساواة العدل علي تعتمد التي  املعلمين 

 .لهم املنهي  النمو في وتحسين  زيادة من يقدمه وما

 هذه  اتفقت عيفض الحوافز مجال في الرضا مجال أن  النتائج أوضحت     

 الكريم  وعبد امليلود ودراسة [18] وآخرون  الزبون  من كل دراسة مع النتيجة

  [17] والعنزي  الثبيتي من كل دراسة مع اختلفت ينما[1]  املقابلة ودراسة [19]

. متوسط املادية الحوافز عن الرضا أن  أوضحت والتي  [21] البالدي ودراسة

 املالية بالحوافز كبير بشكل يتأثر فيالوظي الرضا تحقيق أن  الباحثة وترى 

 تلبي مال من يتقصاه وما تقدير موضع عمله أداء أن  املعلم يشعر حتى 

 ايجابيا ذلك ينعكس حتى  للمعلين  املالية الحوافز زيادة يجب عليه حاجاته

 الذي األجر يتضمن الوظيفي الرضا بأن  نيستيرن  ذكر. الوظيفي الرضا على

 مجموعة مع عالقاته وعن املتاحة الترقية فرص وعن الفرد عليه يحصل

 فروم ذكر كما". له املنظمة تقدمها التي  الخدمات وعن إليها ينتمي  التي  العمل

 اتفاق مدى على  رضاه ويتوقف يتوقف الوظيفي الرضا لعلمية تفسيره في

 [3]. يستحقه أنه يعتقد ما مع عمله من عليه يحصل  الذي العائد

 هذه  اختلفت ضعيف بدرجة التنظيمي  للمناخ جمالياإل  الرضا مجال جاء     

 متوسط رضا درجة الي توصلت والتي  [17] والعنزي  الثبيتي دراسة مع النتيجة

 رضا عن [19] الكريم وعبد امليلود دراسة توصلت كما التنظيمي  املناخ عن

 درجة  [4] وآخرون  الحميري  دراسة وكذلك التنظيمي  املناخ عن املعلمين 

 بأنه الوظيفي الرضا[ 5] الشهري  وعرف العمل،  جماعات  في مرتفعة الرضا

 الوظيفية بالعوامل وقناعته قبوله مدى تعكس التي  العامل الشخص حالة

 للرضا املفسرة نظريته في Harzberg هرزبرج أضاف كما بالعمل، املحيطة

 أو بالوظيفة محيطة عوامل  عليها أطلق عوامل مجموعة هنالك أن  الوظيفي

 [3]. بالعمل املحيطة البيئة ظروف بينها من العمل

 ضعيف والتدريب التأهيل رضا مجال أن  12 جدول  في النتائج أظهرت     

 أن  الى توصلت والتي  [17] والعنزي  الثبيتي  دراسة مع النتيجة هذه اختلفت

 ربما النتيجة هذه الباحثة وتعزي . والتدريب التأهيل مجال في متوسط الرضا

 التدريب  يسهم إذ الخدمة أثناء املعلمين  وتدريب يلتأه في قصور  لوجود

 رضا عوامل من إن  [3] رمرم أوضح. الوظيفي الرضا تحيق في فعال بشكل

 وسائل وتوفير مستمر تدريب من املهنية املعلمين  حاجات توفير املعلمين 

 . املدرسية البيئة وتحسين  التدريس

 مع ما حد  الى  اتفقت ضعيف اإلشراف أساليب مجال أن  النتائج بينت     

 السوي  غير لألشراف أن  الي توصلت والتي [ 19] الكريم وعبد امليلود دراسة

[  17]  والعنزي  الثبيتي  من كل دراسة مع اختلفت بينما الرضا عدم في أسهم

 أساليب عن الرضا أن  الى توصلوا والذين[ 18] وآخرون  الزبون  ودراسة

 . متوسط اإلشراف
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 على القصور  بعض به يكون  قد اإلشراف بأن  جةالنتي هذه الباحثة وتفسر

 عمله أداء على املعلم يساعد فاإلشراف. عادلة بطريقة موزع أو املعلمين 

 العدالة نظرية أكدت حيث الوظيفي؛ رضاه في تسهم صحيحة بطريقة

 العاملين  لألفراد املؤسسة تقدمها التي  الخدمة أثر أن  الوظيفي للرضا املفسرة

 [.7] املعلمين  وخاصة لوظيفته الفرد أداء حسن الي يؤدي بها

 التعليمية والبيئة واملعلم الطالب من كل دور [ 11] ومحمد احمد أوضح     

 بدور  املعلم ويقوم املتعلم املفكر بدور  الطالب قام فإذا التفكير تنمية في دور 

 ومثيرة التعلم لعمليات مناسبة البيئة وكانت والتفكير للتعلم امليسر املسهل

 بيئة لتوفير [1] جروان  وذكر. واقعا امرأ تصبح التفكير تنمية فان  لتفكيرل

 بسلوكيات  املعلم يتحلى أن  املعلم على وتعلمه التفكير عملية لنجاح صفية

 املنافسة وتشجيع التنوع واحترام أفكارهم وتثمين وتقبل للطلبة االستماع منها

 . جابيةاي راجعة تغذية وإعطائهم النشط والتعلم والتعبير

 : الثاني الفرض نتيجة ومناقشة عرض

 الرضا بين  عالقة توجد ال) والقائلة الثانية الفرضية صحة من للتحقق     

 لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة ملعلمي  الوظيفي

 الحسابية املتوسطات استخراج تم( الجنس ملتغير وفقا طالبهم تفكير

 الرضا مجاالت من مجال لكل( ت) قيمة وحساب  ملعياريةا واالنحرافات

 يوضح 13 والجدول  الجنس ملتغير وفقا املقياس احتواها التي الستة الوظيفي

 : اإلجراء ذلك

 13 جدول 

 الجنس  غير ملت  وفقا طالبهم تفكير  لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران الثانوية املرحلة ملعلمي الوظيفي الرضا بين العالقة يوضح

 t Df Sig. (2-tailed) إناث ذكور  املجال

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 013. 169 2.502 62310. 2.1411 51693. 2.3596 القيادة نمط 

2.483 157.867 .014 

 412. 169 -822.- 64647. 1.8902 49876. 1.8180 الحوافز

-.813- 152.099 .417 

 753. 169 315. 54398. 2.2637 45866. 2.2879 املناخ التعليمي

.313 159.052 .755 

 029. 169 -2.202- 55211. 2.0701 48956. 1.8947 والتدريب التأهيل 

-2.191- 162.412 .030 

 950. 169 063. 64758. 2.0749 45070. 2.0803 أساليب اإلشراف 

.062 143.182 .951 

مقياس تنمية التفكير التي  

 يستخدمها املعلم 

2.4031 .24562 2.4958 .23943 -2.495- 169 .014 

-2.497- 168.455 .013 

 العينة أفراد متوسطات بين ظاهرة فروق هناك أن  13 الجدول  من يتضح   

 التأهيل  القيادة، مطن وهي مجاالت لثالثة بالنسبة الوظيفي الرضا مجاالت في

 في  الفرق  حيث املعلم، يستخدمها التي  التفكير تنمية مقياس والتدريب،

 قيمته بلغت حسابي وبمتوسط الذكور  لصالح كان القيادة نمط محور 

 بمتوسط اإلناث لصالح كان  والتدريب التأهيل محور  في والفرق  ،(2.3596)

 مقياس وهو الثالث ر املحو  في الفرق  وأيضا( 2.0701) قيمته بلغت حسابي

 حسابي وبمتوسط اإلناث لصالح كانت املعلم يستخدمها التي  التفكير تنمية

 (.  2.4858) قيمته بلغت

 الوظيفي الرضا بين  عالقة توجد بأنه للنتيجة أعاله العرض من يتضح      

 طالبهم  تفكير لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة ملعلمي 

 ظهرت  حيث الوظيفي؛ الرضا مقياس مجاالت بعض في الجنس ملتغير وفقا

 والتدريب التأهيل محور  وفي الذكور  لصالح القيادة مجال في الفروق

 .اإلناث لصالح املعلم يستخدمها التي  التفكير تنمية وأساليب

 ودراسة  [3]حكيم ودراسة[15]  املعيلي دراسة مع النتيجة هذه اتفقت      

 بين  فروق وجود الى توصلت والتي  [20] الجبار وعبد [7] وان ونش العاجز

 دراسة مع اختلفت بينما. الوظيفي الرضا مستوى  في( إناث/  ذكور ) الجنسين 

 ذكور ) الجنسين  بين  فروق وجود عدم الى توصلت والتي  [18] وآخرون  الزبون 

 . الوظيفي الرضا مستوى  في( إناث /

 مجال في واإلناث الذكور  بين  فروق جودو  الى النتيجة هذه توصلت كما      

 قريب حد الى النتيجة هذه تشابه. اإلناث لصالح التفكير تنمية أساليب

 تدريب في البرنامج فعالية البحث نتائج أظهرت والتي  [24] األحمدي دراسة

 .اإلبداعي والتفكير الناقد التفكير مهارات تنمية على املعلمات

 الن  الذكور  لصالح القيادة مجال  في الوظيفي رضاال الفروق الباحثة تفسر     

 لصالح والتدريب التأهيل في والفروق اإلناث من أكثر للقيادة يميلون  الذكور 

 القيادة نمط في الذكور  لصالح الفروق إن  [7] ونشوان  العاجز فسر إذ اإلناث

 والعالقات التعاون  انتشار من يعنيه بما ديمقراطية أكثر الذكور  مدارس  في

 وأجواء إجراءات من الديمقراطي بالنمط يرتبط ما وكل والتفويض إلنسانيةا

 التدريب  من املزيد إلي بحاجة أنهم املعلمون  يشعر بينما مريحة، مناخية

 املهارات و الكفايات اكتسابهم لعدم املعلمات من أكثر بدرجة والتأهيل

 .كاملعلمات الجامعات في التدريسية

 لطبيعة وربما املرأة لصالح جاءت التفكير تنمية ساليبأ أن  الباحثة وتعزى      

 وتكونها املرأة مع مالئمة األكثر املهن من فالتدريس الطلبة على وصبرها املرأة

 . النفس ي 
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 في  املرأة يفضلون  األعمار مختلف في الطلبة من كثير أن  [31] حداد ذكر     

 وفي  والتقويم، والتعليم ةالتربي في ودورها األم لهم تمثل كونها التعليم؛  مجال

 أي وتتحمل وجه، أكمل على رسالتها املرأة تؤدي بالتحديد املجال هذا

 معهم وتتعامل الطلبة، من والطباع الشخصيات كل وتستوعب صعوبات،

 مهنة في املرأة تبرع لذلك املعلومة؛ إليصال الطرق  كل وتخلق حب، بكل

 وزاولته التدريس هو للمرأة هنامل وأفضل انسب أن [32]  عبادة وذكر. التعليم

 تختلف املرأة تفكير طبيعية [33] الدويكات وذكر. اإلسالم صدور  منذ املرأة

 تؤّدي كما وتحليلها، األمور  ربط في الرجل من أفضل فاملرأة الرجل عن

حيطة البيئّية العوامل
ُ
 الذكور  أدمغة بين  اختالف وجود إلى الصغر منذ امل

  واإلناث،
ً
غّير ن أ ُيمكن فمثال

ُ
 طريقة من األطفال  بها يلعب كان  التي  األلعاب ت

 ألعاب  ومنها ومنطقّية، بدنّية، مهارات األوالد ألعاب وتتضّمن عقولهم، تطور 

 العالقات وتكوين الرعاية، على تنطوي  الفتيات ألعاب أّن  حين  في السيارات،

 . االجتماعّية

 : الثالث الفرض نتيجة ومناقشة عرض

 الرضا بين  عالقة توجد ال نصها والتي  الثالثة الفرضية ىعل لإلجابة     

 لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة ملعلمي  الوظيفي

 الحسابي  املتوسط حساب تم املعلمين  عمر ملتغير وفقا طالبهم تفكير

-30) وهي الثالث العمرية للفئات وفقا الرضا مجاالت لكل املعياري  واالنحراف

. 14 بالجدول  موضح هو كما فأكثر سنة 39و( سنة 31-38)و (سنة 23

 14 جدول 

 العمر  ملتغير  وفقا الرضا ملجاالت املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب

 العمر  املجال

 سنة فأكثر 39 سنة 38-31 سنة 30-23

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  ري االنحراف املعيا املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 2.3486 2.3486 2.2196 2.2196 62173. 2.2619 نمط القيادة 

 1.9440 1.9440 1.7700 1.7700 1.9182 1.9182 الحوافز

 2.2850 2.2850 2.2766 2.2766 2.2727 2.2727 املناخ التعليمي

 2.0100 2.0100 1.9359 1.9359 2.0189 2.0189 التأهيل والتدريب 

 2.2114 2.2114 2.0286 2.0286 2.0866 2.0866 أساليب اإلشراف 

مقياس تنمية التفكير التي  

 يستخدمها املعلم 

2.4501 2.4501 2.4539 2.4539 2.4205 2.4205 

 الحسابية املتوسطات بين  تذكر فروق توجد  ال أنه 14 الجدول  من يتضح     

 توجد  ال عليه الوظيفي، الرضا تمجاال  من  مجال لكل الثالث العمرية للفئات

 التي  وباألساليب بنجران الثانوية املرحلة ملعلمي  الوظيفي الرضا بين  عالقة

 . املعلمين  عمر ملتغير تعزى  طالبهم تفكير لتنمية يتبعونها

 واملناخ واالجتماعية البيئية عوامل تشابه الي النتيجة هذه الباحثة تعزي       

. لهم العمرية الفئات اختالف مع العينة أفراد لدى ةللمهن املتقارب التنظيمي 

 والبيئي  االجتماعي كاالنتماء والعملي الوظيفي الرضا في تؤثر البيئة فالعوامل

 العمل  في واالندماج التكيف درجة على الواضح أثره له

 [7] . 

 : الرابع الفرض نتيجة ومناقشة عرض

 الرضا بين  عالقة توجد ال) نصها والتي  الرابعة الفرضية على لإلجابة     

 لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة ملعلمي  الوظيفي

 حساب  تم( التعليم مجال في الخبرة سنوات لعدد وفقا طالبهم تفكير

 سنوات لعدد وفقا الرضا مجاالت لكل املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

سم وقد  التعليم مجال  في الخبرة
ُ
  4-7)،(سنوات 1-3)  فئات لثالث تق

 :15 بالجدول  موضح هو كما فأكثر سنوات 8 ثم( سنوات

 15 جدول 

 التعليم  مجال في الخبرة سنوات عدد ملتغير  وفقا الرضا ملجاالت املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب يوضح

 عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم املجال

 نوات فأكثرس 8 سنوات 4-7 سنوات 3-1

 االنحراف املعياري  الحسابي  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 55820. 2.2857 58393. 2.2566 61171. 2.2086 نمط القيادة 

 57488. 1.8278 56334. 1.8122 58660. 1.9280 الحوافز

 46293. 2.3194 53136. 2.2270 52443. 2.2625 املناخ التعليمي

 53401. 1.9444 50518. 2.0000 54305. 2.0075 التأهيل والتدريب 

 55831. 2.0317 53853 2.0787 56113. 2.1429 أساليب اإلشراف 

مقياس تنمية التفكير التي  

 يستخدمها املعلم 

2.4351 .25157 2.4961 .20417 2.4232 .26672 

 الحسابية املتوسطات بين  تذكر فروق توجد  ال أنه 15 الجدول  من يتضح      

 من مجال لكل التعليم مجال في الخبرة سنوات عدد ملتغير الثالث للفئات

 ملعلمي  الوظيفي الرضا بين  عالقة توجد ال عليه الوظيفي، الرضا مجاالت

 تعزى  طالبهم تفكير لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة

 .التعليم مجال في الخبرة سنوات عدد ملتغير
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 و والعاجز [3] حكيم ودراسة[ 15] املعيلي دراسة مع النتيجة هذه اتفقت     

 الرضا في فروق وجود لعدم توصلوا والذين [16] املفرح ودراسة [7] نشوان 

 كل  دراسة مع اختلفت بينما. للمعلمين  الخبرة سنوات لعدد ترجع الوظيفي

 ودراسة  [2]القابلة ودراسة [18] وآخرون  الزبون  ةودراس [21] البالدي من

 لوجود توصلوا الذين [21] والبالدي [20] الجبار وعبد [17] والعنزي  الثبيتي 

 الرضا مجال في املعلمين  بين  الخبرة سنوات عدد في إحصائيا دالة فروق

 . الوظيفي

  لاملؤه ونوع التعليمية البيئات تشابه الى النتيجة هذه الباحثة تعزى 

 . العينة أفراد املعلمين  لدى وتقاربه التربوي 

 العملية في أساسية عملية الخبرة تعتبر [34] وآخرون  حسان  أوضح       

 وتعمل  التربوية، قيمتها في متساوية فائدة ذات ليست الخبرات أن  أال التربوية

 وتؤدي التربوية، األهداف تحقق بطريقة السلوك تعديل على التربوية الخبرة

 . الفرد خبرات رصيد يضيف جديد سلوكي نمط الى التربوية لخبرةا

 : الخامس الفرض نتيجة ومناقشة عرض

 الرضا بين  عالقة توجد ال تقول  والتي  الخامسة الفرضية على لإلجابة

 لتنمية يتبعونها التي  وباألساليب بنجران  الثانوية املرحلة ملعلمي  الوظيفي

 املتوسط حساب تم املهنية التدريبية الدورات لعدد وفقا طالبهم تفكير

 الدورات  لعدد وفقا الرضا مجاالت لكل املعياري  واالنحراف الحسابي

سمت وقد املهنية التدريبية
ُ
 8 ثم( دورات 4-7) ،(دورات 1-3) فئات لثالث ق

 : 16 بالجدول  موضح هو كما فأكثر دورات

 16 جدول 

 املهنية  التدريبية الدورات عدد ملتغير  وفقا الرضا جاالتمل املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب يوضح

 عدد الدورات التدريبية املهنية املجال

 دورات فأكثر  8 دورات 4-7 دورات 3-1

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 52214. 2.3971 58765. 2.2156 60157. 2.1797 نمط القيادة 

 58449. 1.8600 56239. 1.8036 58085. 1.8879 الحوافز

 55632. 2.2775 45686. 2.2364 49479. 2.3087 املناخ التعليمي

 55088. 1.9900 53612. 1.9864 50657. 1.9640 التأهيل والتدريب 

 58108. 2.0229 56841. 2.1039 52093. 2.0974 أساليب اإلشراف 

مقياس تنمية التفكير التي  

 يستخدمها املعلم 

2.4342 .25467 2.4647 .22589 2.4463 .26029 

 املتوسطات بين  يذكر يكاد ال بسيط فرق  يجد 16 للجدول  املتأمل     

 الدورات عدد ملتغير وفقا القيادة نمط ملجال بالنسبة العينة ألفراد الحسابية

 الدورات عدد أصحاب لصالح الثالث لفئاته ووفقا الثالث املهنية التدريبية

 داللة ذو الظاهر الفرق  كان  إذا فيما وملعرفة فأكثر، دورات 8 التدريبية

 الدورات عدد متوسطات بين دياألحا التباين تحليل إجراء تم إحصائية

 ملستوى  ووفقا الرضا مجاالت مستوى  عند العينة أفراد ألداء املهنية التدريبية

 .17 الجدول  في موضح هو كما املهنية تدريبيةال الدورات عدد

 17 جدول 

 املهنية التدريبية الدورات لعدد وفقا الوظيفي الرضا ملجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات األحادي التباين تحليل

مستوى  قيمة ف املحسوبة  درجة الحرية متوسط املربعات  مجموع املربعات  مصدر التباين  املجال

 الداللة 

 2.224 2 735. 1.470 بين املجموعات القيادة  نمط

 

 

 

.111 

 

 داخل املجموعات

55.530 .331 168 

170 

 57.000 املجموع الكلي

 بين املجموعات الحوافز

 داخل 

.217 .108 2  

.327 

 

 

 

.722 

 

 املجموعات

 املجموع الكلي

55.750 .332 168 

 55.966 170 

 079. 157. بين املجموعات املناخ التعليمي

.252 

2  

.312 

 

 

.733 

 168 42.349 داخل 

 املجموعات

 املجموع الكلي

42.507  170 

 012. 024. بين املجموعات التأهيل والتدريب 

.280 

2  

.043 

.958 

 168 47.071 داخل املجموعات
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 170  47.095 املجموع الكلي

 107. 214. بين املجموعات أساليب اإلشراف 

.307 

2  

.348 

 

 

.707 

 168 51.632 داخل املجموعات

 170  51.845 املجموع الكلي

مقياس تنمية التفكير التي يستخدمها  

 املعلم 

  2  028. بين املجموعات

 

.228 

 

 

.797 

 014. 10.291 داخل املجموعات

.061 

168 

 170 10.319 املجموع الكلي

 α≥ 0.05عند دالة

 عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه أعاله الجدول  من يتضح      

 الدورات  عدد ملتغير تعزي  الرضا مجاالت لكافة( α≥ 0.05) داللة مستوى 

 كان( 16)  الجدول  في املتوسطات بين  ظهر  الذي البسيط والفرق  التدريبية

 . فأكثر دورات 8 الخبرات لصالح

 الذي العينة إلفراد الذاتي التطوير لوجود ربما يجةالنت هذه الباحثة تعزي       

 الدورات  عدد في التباين مع املعلمين  بين فروق وجود عدم الي يؤدي قد

 الدوارات تقديم تعمل التكنولوجيا فوسائل للمعلمين؛ املقدمة التدريبية

 التعليمية املنصات وجود خالل من موثقة شهادات مع واملجانية املفيدة

 أسهمت الحديثة التكنولوجيا أن  [35] جمال بو ذكر فقد. بعد نع والتعليم

 املعلمين  قدرات وعززت التربوية املفاهيم من الكثير تطوير في فاعل بشكل

 شخصية صقل  في وتسهم واملعرفية العلمية القفزات من الكثير وحققت

 أما. ويسير سهل بشكل املعرفة إلى للوصول  حقيقيا رافدا له وتشكل املعلم

 8 الخبرات لصالح املتوسطات بين  ظهر الذي البسيط بالفرق  يتعلق مافي

  ويزيد  املعلم كفاءة من يرفع  العديدة الدورات تلقي على فيدل فأكثر دورات

 . عمله مجال في مفيدة خبرات من تقدمه ملا الوظيفي رضا من

 التوصيات. 7

 فعال  شكلب يسهم ذلك الن  الخدمة أثناء املعلمين  وتدريب تأهيل ضرورة -1

 . الوظيفي الرضا تحيق في

 كالزيادات املادية الجوانب لتحسين الحوافز املعلمين إعطاء ضرورة -2

 .املعلم لتشجيع مكافأة فيها التي  الجوانب من وغيرها السنوية

 التعليمية اإلدارة جوانب من التربوي  األشراف بأساليب االهتمام ضرورة -3

 . الوظيفي رضاه في تسهم صحيحة بطريقة عمله أداء على املعلم يساعد ألته

 .التفكير عملية لنجاح مناسبة صفية بيئة توفير ضرورة -4

 أثناء التفكير تنمية أساليب لتطور  للمعلم تأهيل برامج تصميم ضرورة -5

 . طالبه مع تفاعله

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

 وتطبيقات، ممفاهي التفكير ،تعليم(2013) الرحمن، عبد فتحي جروان،[ 1]

 .الفكر دار: عمان  األردن  ،6ط

 ومعلمات معلمي  لدي الوظيفي ،الرضا(2011) قاسم، محمد القابلة،[ 2]

 العلوم مجلة" نظرهم وجهة من البحرين بمملكة الثانوية املرحلة

 295-269 ص ص الثالث، العدد ،12 املجلد والنفسية، التربوية

 معلمي  لدى الوظيفي الرضا"،(2009)املجيد، عبد بن الحميد عبد حكيم،[ 3]

 القراءة مجلة ،" الجنسين من الخاصة الفئات ومعلمي  العام التعليم

 30-14  ،ص94 العدد واملعرفة

 صالح عباس العزب، و يحيي  الهام ولخوالني، فرحان  عبده الحميري،[ 4]

 الثانوية املرحلة ومعلمات معلمي  لدى الوظيفي الرضا قياس"،(2009)

 األول، املجلد التربية، لكلية العلمية املجلة" باليمن ذمار مدينة في

 94-80 ص ص الثامن العدد

 رسالة باإلنتاجية، وعالقته الوظيفي الرضا( 2002) علي الشهري،[ 5]

 العربية اململكة األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية ماجستير،

 . السعودية

 لدى االنجاز دافعيةو  الوظيفي الرضا( 2008) حسين  حسن الخيري،[ 6]

 الليث بمحافظتي  العام التعليم ملراحل املدرسيين  املرشدين من عينة

 العربية اململكة القرى، أم جامعة ماجستير، رسالة. والقنفذة

 . السعودية

 وتطوير الوظيفي الرضا عوامل" ،(2004) جميل نشوان، و فؤاد العاجز،[ 7]

  مؤتمر " بغزة الدولية الغوث وكالة بمدارس املعلمين  أداء فعالية

 التربية، ،كلية(العصر وتغيرات فلسطين في التربية) األول  التربوي 

 . فلسطين. اإلسالمية الجامعة

 مكتبة: الرياض التربوي، النفس  علم(. 2011)  محمد محسن احمد،[ 8]

 . املتنبي 

 الثانوية املرحلة في العلوم معلمات ممارسة( 2008)عوض، أمل الحجيلي،[ 9]

 ماجستير رسالة اإلبداعي، التفكير مهارات تنمية لطرق  املنورة ينةباملد

 . السعودية العربية اململكة طيبة، جامعة

 النفس  ،علم(2012)الاله، عبد عفاف عثمان، و شعبان  محمد فرغلي،[ 10]

 . الرشد مكتبة: ،الرياض1 ط والتطبيقات، األسس التربوي 

 عبد السيد دفع لرحيما عبد ومحمد، الطيب ادم إحسان  احمد،[ 11]

 .الرشد مكتبة: الرياض ،1ط التفكير، مهارات تنمية (2007)هللا،

 :الرياض ،1التفكير،ط مهارات تنمية ،(2007) محمد، محسن احمد،[ 12]

 . املتنبي 

 املذكور  التفكير تنمية في املعلم دور ( Rosenblum-Cale,1987) كيل[ 13]

 . الحرة املوسوعة ا،ويكيبيدي.www.wikipedia.org املوقع علي

 ومدارس التلقين مدارس بين  النبي  عبد عزت( 2005) عزت النبي، عبد[ 14]

 واإلبداع؟ التفكير مهارات تنمية في دوره املعلم يؤدي كيف التفكير

  م 2005 أكتوبر 07 الجمعة - 1127 العدد - البحرينية الوسط صحيفة

 .هـ1426 رمضان  04 املوافق

 العلوم معلمي  لدى الوظيفي الرضا(. 2006)هللا، عبد احمد املعيلي،[ 15]

 لجامعة العلمية املجلة. السعودية العربية اململكة في الثانوية باملرحلة

,  األول  العدد ,السابع املجلد واإلدارية، اإلنسانية العلوم فيصل، امللك

 185-157 ص ص(. م 2006) هـ 1427
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 للمعلمين  الوظيفي الرضا" ،(2012) حسين، اإلله عبد املفرح،[ 16]

 بمنطقة( بنين ) العام التعليم بمدارس اآللي الحاسب في املختصين 

  املجلد  والنفسية، التربوية للعلوم القرى  أم جامعة مجلة" اإلحساء

 292-241 ص ص األول، العدد الرابع،

 لدى الوظيفي الرضا عوامل" ،(2014) خالد والعنزي، محمد الثبيتي،[ 17]

 والتعليم التربية إدارة دراسة نظرهم وجهة من ياتالقر  محافظة معلمي 

 املجلد املتخصصة، التربوية األردنية املجلة" القريات بمحافظة

 .118-99ص من ،(6 العدد)،3

 والخوالدة، محمد الزيود، سليم، الزبون، و محمد الزبون،[ 18]

 باألردن  الثانوية املرحلة معلمي  لدى  الوظيفي الرضا( "2007)تيسير

 النوع، املتغيرات ببعض ذلك وعالقة باملهنة باالستمرار تهوعالق

 كلية مجلة"  التدريس ي  العبء العملية، والخبرة العلمي، واملؤهل

  431-301 ص من(31 العدد)،1 مجلد شمس، عين –التربية

 على  وأثره الوظيفي الرضا("2017)صافي الكريم، عبد و موفق امليلود،[ 19]

 في واملعلم العمومية املدرسة في املعلم بين  مقارنة دراسة املعلم أداء

 عاشور  زيان  جامعة( ماجستير رسالة") الجلفة بوالية الخاصة املدرسة

 .الجزائر الجلفة،

 املنهي باألداء وعالقته الوظيفي الرضا( 2014) إبراهيم ندى الجبار، عبد [ 20]

 السودان جامعة الخرطوم، بمحلية الثانوية املرحلة معلمي  لدى

 . السودان والتكنولوجيا، ومللعل

 املدارس ملديري  الوظيفي الرضا( هـ1432)مطير بن صالح البالدي،[ 21]

( ماجستير رسالة)  نظرهم وجهة من املكرمة مكة بمدينة املتوسطة

 . السعودية العربية اململكة القرى، أم جامعة التربية، كلية

 التفكير تنمية في النشط التعلم أثر( : 1430) هللا خلف فاطمة الزايدي،[ 22]

 الصف طالبات لدى العلوم بمادة الدراس ي  والتحصيل االبتكاري 

 ماجستير، رسالة. املكرمة بمكة الحكومية باملدارس املتوسط الثالث

 . السعودية العربية اململكة القرى، أم جامعة

 العصف أسلوب استخدام( "2008) عايد محمد بنت مريم األحمدي،[ 23]

 الكتابي التعبير على وأثره اإلبداعي التفكير مهارات نميةت في الذهني 

 العربي، الخليج رسالة مجلة"" املتوسط الثالث الصف طالبات لدى

 . 93-59 ص ص ،(107) العدد( 29) السنة

 اللغة معلمات لتدريب مقترح برنامج ،( 2005) محمد مريم  األحمدي،[ 24]

  الطالبات  لدى إلبداعيوا الناقد التفكير مهارات تنمية على العربية

  ص  ،ص48 العدد املعرفة و القراءة مجلة العوملة، تحديات ملواجهة

164-189 . 

 في  املعلم دور ( " 2009) أنعام خضر، و نبيل والقالف، هللا عبد العازمي،[ 25]

 دولة في الثانوية املرحلة طلبة لدي االبتكاري  والتفكير اإلبداع تنمية

 دور  جرش بجامعة التربوية العلوم لكلية انيالث العلمي  املؤتمر" الكويت

 . األردن  املعرفي، التدفق عصر في العربي املعلم

 لدي اإلبداعي التفكير تنمية في املعلم دور ( "2008) نايف نافذ يعقوب،[ 26]

 املجلة" ببشة مدينة محافظة مركز في األولي الثالثة الصفوف طلبة

 . 57-19ص ص األول، ددالع  ،28 املجلد تونس، للتربية، العربية

 تنمية في املعلم ألدوار مقارنة دراسة" ،(2011) سعيد أمل حباكة،[ 27]

 الخبرات بعض ضوء في الجامعي قبل بالتعليم اإلبداعي التفكير

 ص 34 العدد التربية، مجلة" مصر في منها اإلفادة وإمكانية األجنبية

 62-11 ص

 على املعلمين  لدى وجودم الوظيفي الرضا هل( 2011) سيد متولي،[ 28]

-/http://kenanaonline.com/users/mostafaschool/posts املوقع

334628. 

 التفكير، وتنمية تعليم ،(2017) احمد، إبراهيم الدين ناصر حماد، ابو[ 29]

 . املتنبي مكتبة: الرياض ،1 ط

 لدى األداء بفاعلية وعالقته الوظيفي الرضا( 2018) بشير أميمه رمرم،[ 30]

 العاملية، افريقيا جامعة ماجستير، رسالة األطفال، رياض موجهي 

 . السودان 

 على الرجل على املرأة فيها تفوقت ومهن وظائف(2017) والء حداد،[ 31]

 https://www.sayidaty.net/node/582656 املوقع

 الواقع  تحديات بين العربية املرأة قضايا( 1432) احمد مديحه عبادة،[ 32]

  والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة. ملستقبلا وطموحات
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ABSTRACT_ This study aims to investigate the relationship between secondary school teachers' job 

satisfaction and developing their students' thinking methods in Najran, KSA, due to the following variables: 

years of experience, faculty developmental programs, gender and age. A questionnaire from Fuad and 

Jameel's (2004) and a developing thinking modes scale of Fathi's (2013) were used to collect the 

quantitative data from a random sample of 171 secondary school teachers. A descriptive method is 

adopted. The study findings indicate that: when the job satisfaction is low among the teachers, the 

developing thinking methods implemented will be at an intermediate level. According to gender variable 

there is a significant relationship between job satisfaction and female teachers' thinking methods followed 

to develop their students' thinking. Nevertheless, according to the variables of age, number of years of 

experience and faculty developmental programs there is no statistically significant differences in the 

relationship between developing students' thinking methods and teachers 'job satisfaction.   

KEY WORDS: teachers' job satisfaction, developing thinking methods, secondary school teachers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


