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Predictors of Job Satisfaction of Special Education 

Supervisors in Hashemite Kingdom of Jordan 

 Abstract: 
The study aimes to identify predictors of satisfaction working with special education supervisors in the 

Hashemite Kingdom of Jordan and reveal the level of job satisfaction among special education supervisors, the 
study is applied on a sample of (306) supervisors' Special Education.                           

The results showed that both (attitudes towards people with disabilities, emotional intelligence, psychological 
needs, self-efficacy), all of which impact on job satisfaction among supervisors of Special Education in the 
Hashemite Kingdom of Jordan, has interpreted the amount of (83.1 %) of job satisfaction among Special 
Education supervisors.        

The variable (attitudes towards the disabled) was in the first place and with the amount (69.4 %) of the 
variance in the dependent variable, and the variable (emotional intelligence) was in second place with variable 
(attitudes towards the disabled) and the amount was (76.3 %) of the variance in the dependent variable, in third 
place was the variable (psychological needs) with all of the variables ex (attitudes towards the disabled, 
emotional intelligence) and the amount was (80.3 %) of the variance in the dependent variable, and finally came 
the variable (self-efficacy) with the above variables (attitudes towards the disabled, intelligence emotional and 
psychological needs) and the amount was (83.1 % ). 

The results also showed an average level of satisfaction with supervisors of special education. 
In light of the findings, the study recommends inviting officials to special education centers in supervisors the 

Hashemite Kingdom of Jordan to achieve emotional stability of the supervisors through professional ease of the 
pressure, and help them to feel good about working as supervisors of special education. 
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بالمملكة  منبئات الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة

 األردنية الهاشمية
  

 لخص م
ألردنية الهاشمية، والكشف عن مستوى الرضا عن هدفت الدراسة للتعرف إلى منبئات الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة بالمملكة ا

 ( مرشدين ومرشدات للتربية الخاصة.603العمل لديهم. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )
عن  وأظهرت النتائج أن كاًل من )االتجاهات نحو المعوقين، الذكاء االنفعالي، الحاجات النفسية، فاعلية الذات( جميعها ذات تأثير في الرضا

 ( من الرضا عن العمل لديهم.%1638عمل لدى مرشدي التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية، وقد فسرت ما مقداره )ال
( من التباين في المتغير التابع، وجاء متغير)الذكاء %3.36وقد جاء متغير )االتجاهات نحو المعاقين( في المرتبة األولى وفسر ما مقداره )

 التابع، وجاء في المرتبة الثالثة( من التباين في المتغير %3336بة الثانية مع متغير االتجاهات نحو المعاقين وفسر ما مقداره )االنفعالي( في المرت
ر ( من التباين في المتغي%1036متغير الحاجات النفسية مع كل من المتغيرين السابقين )االتجاهات نحو المعاقين، الذكاء االنفعالي( وفسر ما مقداره )

ر ما مقداره التابع، وأخيرًا جاء متغير )فاعلية الذات( مع المتغيرات السابقة )االتجاهات نحو المعاقين، الذكاء االنفعالي، الحاجات النفسية( وفس
(1638%.) 

 كما أظهرت النتائج مستوى رضا عن العمل متوسطا لدى مرشدي التربية الخاصة.
سؤولين عن مراكز التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق االستقرار النفسي للمرشدين من وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بدعوة الم

 خالل تخفيف الضغوط المهنية، ومساعدتهم على الشعور بالرضا عن العمل كمرشد تربية خاصة.

 

 مقدمة
يعتبر الرضا عن العمل من أكثر مقومات التوافق السليم مع 

االهتمام بالخدمات النفسية من حيث التوجيه العمل للفرد، ويجب 
واإلرشاد والتوجيه المهني الصحيح لألفراد، لكي يحققوا أفضل درجات 
ممكنة من التوافق مع طبيعة عملهم، وتقديم األداء األفضل. ويرتبط 
الرضا عن العمل بالعديد من العوامل؛ منها ما يتعلق بالعمل وظروفه 

صيته ودوافعه وانفعاالته ورغباته، وهناك ومسؤولياته، والفرد نفسه وشخ
جزء آخر يتعلق بالجوانب االجتماعية للعمل، ومعرفة هذه العوامل 
يمكننا من الوصول إلى مستوى يضمن لنا الحصول على الفرد المنتج 

 المتمتع باألداء المرتفع والرضا تجاه عمله.
وُيعبر عن الرضا عن العمل بأنه درجة إشباع حاجات الفرد 

مهنية، ويتحقق هذا اإلشباع نتيجة عوامل متعددة، منها: العوامل ال
الخارجية، مثل: بيئة العمل. والعوامل الداخلية، مثل: العمل نفسه. 
وتلك العوامل من شأنها أن تجعل الفرد راضيًا عن عمله، راغبًا فيه، 
مقباًل عليه دون تذمر، ومحققًا لطموحاته ورغباته وميوله المهنية، 

بًا مع ما يريده الفرد من عمله وبين ما يحصل عليه في الواقع ومتناس
 (....8)المشعان والعنزي، 

لذلك فإن قياس أداء الفرد ودرجة رضاه عن عمله يساعد على 
تغلب الفرد على مواطن الضعف في أدائه وفي درجة رضاه عن 
عمله، األمر الذي يدفعه إلى تحسين مستواه وتطويره، وبالتالي يعتبر 

سه أساسًا ومساهمًا ومشاركًا في رسم العديد من السياسات، وعملية نف
اتخاذ القرارات، كما يعتبر الفرد نفسه عنصرًا فعااًل ومؤثرًا في عمله 

 والمجتمع المحيط به. 
وهناك العديد من مظاهر عدم الرضا عن العمل، مثل: كراهية 

ساءة استخدام الموارد واألدوات،  العمل، وكثرة التغيب والتمارض، وا 
وانخفاض مستوى اإلنتاجية، والكسل والخمول، وعدم المباالة 
بمقتضيات العمل، وسوء العالقة بين الموظف وزمالئه والمدير، 
والتمرد والعدوانية. وهذه العوامل ال تكون ناتجة عن عوامل أخرى بل 
ترجع إلى ظروف العمل وبيئة العمل السيئة، أو نقص في استعدادات 

 (.5002ه أو قلة التدريب والمتابعة )القريطي ،الفرد نفس
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والرضا عن العمل من أهم المطالب التي يسعى مرشد التربية 
الخاصة إلى تحقيقها، ويعتبر هذا الشعور من قبل العاملين في 
مؤسسات ومراكز التربية الخاصة أحد مالمح الشخصية السوية، بحيث 

سلوكياته وتصرفاته، يشعر الفرد بمدى انعكاس الشعور بالرضا على 
ومن هنا اهتم المختصون في مجال التربية الخاصة بدراسة العوامل 
التي تساعد على التوافق السليم مع العمل لدى العاملين، ومعرفة 

 (.5003)المرافي، العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالرضا عن العمل 
ويؤثر في تحديد الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة 
عوامل متعددة ومتشابكة مع بعضها بعضا، وهذا كله بسبب تنوع 
أدوار المرشد من جهة، وبسبب طبيعة العمل الذي تقتضيه عملية 
اإلرشاد والعالقات التي تفرضها هذه العملية من جهة أخرى. وهناك 
أيضًا طبيعة المجتمع المحيط وما يفرضه من عادات وتقاليد، وكذلك 

االجتماعية لمهنة اإلرشاد والظروف االقتصادية يمكن أن تؤثر المكانة 
 (.5002للمرشد في رضاه عن مهنته )الخطيب والحديدي، 

 مشكلة الدراسة:
فييي ضييوء مييا سييبق يتضييح اتجيياه العديييد ميين الدراسييات وتركيزهييا 
في الكشف عن مستويات الرضا عين العميل، غيير أنهيا ليم تكين مهتمية 

رشيدي التربيية الخاصية؛ بالكشف عن منبئيات الرضيا عين العميل ليدى م
إذ إن هييذه المنبئييات تييؤدي دورًا بييال  األهمييية فييي الكشييف عيين الرضييا 
عن العميل ليدى مرشيدي التربيية الخاصية فيي هيذه المهنية، فهيي تعطيي 
تصورا مستقبليا ألصحاب القرار حول مدى إمكانية الراغبين فيي العميل 

ل، وليذا بوظيفة مرشد تربية خاصة في أن يكونوا راضيين عين هيذا العمي
فقيييد جييياءت هيييذه الدراسييية للكشيييف عييين الرضيييا عييين العميييل مييين خيييالل 
منبئييييات الرضييييا عيييين العمييييل لييييدى مرشييييدي التربييييية الخاصيييية بالمملكيييية 

 األردنية الهاشمية.
تسييعى الدراسيية الحالييية لمعرفيية منبئييات الرضييا عيين العمييل لييدى 
مرشدي التربيية الخاصية ألهميتهيا التطبيقيية المباشيرة التيي تسياعد عليى 

ديد مستوى الرضا عن العمل لديهم، وبالتالي زيادة كفاءتهم واالرتقاء تح
بمستوى تقديم الخدمات اإلرشيادية لألشيخاص ذوي الحاجيات الخاصية، 
ومحاولية الوصييول إلييى إيجيياد منبئييات للرضييا عيين العمييل اإلرشييادي فييي 
مجييال التربييية الخاصيية يمكيين االعتميياد عليهييا ميين قبييل المسييؤولين فييي 

فيييي اإلرشييياد فيييي مجيييال التربيييية الخاصييية، يتحليييون  إيجييياد متخصصيييين
 بالرضا عن عملهم، ويتناسب هذا الرضا مع طبيعة العمل.  

 اآلتية: التساؤالتوانطالقًا من ذلك فالدراسة تحاول اإلجابة عن 
 العمل لدى مرشدي التربية الخاصة ما منبئات الرضا عن .8

 بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظرهم؟
ى الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة ما مستو  .5

 بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظرهم؟

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

 تحديد منبئات الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة. .8
 تحديد مستوى الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة. .5

 :أهمية الدراسة
 همية الدراسة من:تنبع أ 
الكشف عن منبئات الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية  .8

الخاصة، مما يساعد المسؤولين وأصحاب القرار في ميدان 
التربية الخاصة على اتخاذ القرار في تحديد كيفية اختيار 

 مرشدي التربية الخاصة.
تعتبر من أوائل الدراسات التي تحدثت عن منبئات الرضا عن  .5

مرشدي التربية الخاصة في المؤسسات والمراكز  العمل لدى
 اإليوائية في األردن.

إعداد أداة لقياس مستوى الرضا عن العمل لدى مرشدي التربية  .6
الخاصة من إعداد الباحثين من خالل منبئات الرضا عن العمل 

 لدى مرشدي التربية الخاصة.
 جاءت هذه الدراسة تلبية للدعوة التي يطلقها المجلس األعلى .6

لشؤون األشخاص المعوقين باألردن، ووزارة التنمية االجتماعية 
 إليجاد مرشد متخصص في مجال التربية الخاصة.

 مصطلحات الدراسة:
 تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:

 منبئات الرضا عن العمل: 
"هي المؤشرات والدالئل التي تحدد قدرة الموظف على التكيف 

طة به مقارنة بما يملكه ويتمنى مع الظروف وبيئة العمل المحي
(. ويعرف إجرائيا بأنه 16، ص5006الحصول عليه" )الصحاف، 

الدرجة التي يحصل عليها مرشد التربية الخاصة على كل من مقياس 
)االتجاهات نحو المعوقين، الذكاء االنفعالي، فاعلية الذات، الحاجات 

 اسة.النفسية( كمنبئات الرضا عن العمل المستخدمة في الدر 

 الرضا عن العمل: 
"هو مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه الوظيفة؛ إذ 
إن هذه المشاعر تعطي للوظيفة قيمة مهمة تتمثل برغبة الفرد في 
العمل وما يحيط به، فالرضا يحدث لدى الفرد عندما يدرك بأن 

، 5006الوظيفة التي يؤديها تحقق القيمة المهمة بالنسبة له" )عباس، 
 (.62ص

ويعرف إجرائيا: إحساس داخلي للفرد يتمثل في شعوره باالرتياح 
والسعادة نتيجة إلشباع حاجاته ورغباته من خالل مزاولته لمهنته التي 
يعمل بها، والذي نتج عنه نوع من رضا الفرد وتقبله لما تمليه عليه 
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وظيفته من واجبات ومهام، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها مرشد 
تربية الخاصة على مقياس الرضا عن العمل المستخدم في الدراسة ال

 الحالية. 

 مرشد التربية الخاصة:
ُيعرف المرشد النفسي بأنه: "شخص حاصل على الشهادة 
الجامعية األولى كحد أدنى في أحد فروع العلوم اإلنسانية التالية: 

رشاد، صحة نفسية، تربية وعلم نفس، فال عمل إرشاد نفسي، توجيه وا 
الذي يقوم به المرشد هو عبارة عن خدمات نفسية، وتربوية، 
واجتماعية، وخدمات البحث العلمي، وهي موجهة في المقام األول 
للفرد، وهي تتداخل وتتكامل لتقابل وتغطي الحاجات اإلرشادية للفرد، 
فهو مساعد ومسهل لعملية نمو الفرد من جميع الجوانب النفسية 

 (50، ص .500ية والمهنية" )أبو أسعد ، والتربوية واالجتماع
التربية  مؤسسات ويقصد به إجرائيا الفرد الذي يعمل في

كحد -الخاصة، سواء كان ذكًرا أم أنثى، وحاصل على مؤهل علمي 
في )اإلرشاد النفسي أو التربية  -أدنى دبلوم متوسط بعد الثانوية العامة

ص ذوي الحاجات الخاصة أو الصحة النفسية(، ويقدم مساعدة للشخ
الخاصة ليكون قادرًا على التكيف المناسب من خالل فهم نفسه والبيئة 

بحيث يتم تقديم الخدمة له من خالل عالقة متبادلة بين  ،المحيطة به
المرشد والشخص ذوي الحاجات الخاصة، وخضع لمقياس منبئات 
الرضا عن العمل، باإلضافة إلى مقياس الرضا عن العمل الذي قام 

 احثون بإعداده.الب

 حدود الدراسة:
الحدود المكانية والبشرية: اقتصرت هذه الدراسة على مرشدي  .8

التربية الخاصة في المؤسسات والمراكز اإليوائية للتربية 
 الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية.

الحدود الزمنية: تتحدد هذه الدراسة بزمن تطبيقها من العام  .5
5086. 

دد نتائج هذه الدراسة باألدوات التي تم الحدود الموضوعية: تتح .6
إعدادها واستخدامها في جمع بيانات الدراسة، وباألسلوب 

 اإلحصائي المستخدم.

 الدراسات السابقة:
 فيما يلي عرض لبعض الدراسات ذات الصلة:

: هدفت للتعرف إلى درجة الرضا الوظيفي (4002اسبة، سدراسة )الك
رس الحكومية والخاصة في لمعلمي المرحلة الثانوية في المدا

محافظة العاصمة عمان والعوامل المؤثرة فيها، وتكون مجتمع 
( معلمًا ومعلمة، وتكونت عينة الدراسة من 6666الدراسة من )

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، 332)
ولقياس درجة الرضا الوظيفي قام الباحث بتطوير االستبانة 

نات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من لجمع بيا
النتائج من أبرزها وجود مستوى متدن ٍّ من الرضا الوظيفي لدى 
معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة، كما 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

الح الرضا الوظيفي يعزى لكل من متغير القطاع الحكومي ولص
معلمي القطاع الخاص، ولمتغير النوع االجتماعي لصالح 

 اإلناث.
هدفت إلى دراسة العالقة بين فاعلية الذات (: 4002دراسة اإلمام  )

وبعض سمات الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية، 
( طالبا من طالب الفرقة 816وذلك على عينة مكونة من )
من  866من الذكور،  .6الرابعة بكلية التربية النوعية )

اإلناث؛ شعب التربية الموسيقية والتربية الفنية واالقتصاد 
المنزلي والحاسب اآللي واإلعالم التربوي(، طبق عليهم مقياس 
فاعلية الذات من إعداد كمال أحمد، وكذلك اختبار الشخصية 
من إعداد محمد عثمان نجاتي، ويقيس ستة أبعاد للشخصية؛ 

تفاء الذاتى، االنطواء، االنبساط، وهى: العصبية، االك
االجتماعية. وباستخدام معامالت االرتباط واختبار )ت( تم 
التوصل إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها أنه توجد عالقة 
ارتباطية سالبة بين بعض سمات الشخصية السالبة كالعصبية 
واالنطواء وبين فاعلية الذات، في حين توجد عالقة ارتباطية 

 بين السمات اإليجابية األخرى وفاعلية الذات.موجبة 
تناولت الدراسة أثر التدريب على (:  (Nguyen, 2006دراسة نجين

الفاعلية الذاتية للمرشدين الذين يعملون على عالج األحداث 
في الواليات المتحدة من خالل عملية المسح القومي التي تشير 

البيئية، وشملت إلى جرائم األحداث التي تعود إلى المتغيرات 
( مرشدًا من العاملين في المدارس العليا، 850عينة الدراسة )

وكانت أداة الدراسة عبارة عن نموذج للفاعلية الذاتية، وطرحت 
التساؤالت على المرشدين عن فاعليتهم في عالج األحداث، 
وكانت متغيرات الدراسة تشمل البرنامج التدريبي للمرشدين مع 

ن المتغير التابع يمثل الفاعلية الذاتية التي األحداث، بينما كا
لها أهمية خاصة في عالج األحداث، وأشارت النتائج إلى 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التدريب مع األحداث 

(، وأكدت على أهمية %2والفاعلية الذاتية عند مستوى الداللة )
في تطبيق هذه النتائج في برامج التدريب المختلفة التي تسهم 

 إعداد المرشدين.
( هدفت إلى ,Nicasio, et. al 2007) دراسة نيكاسيو وآخرين

معرفة دور معتقدات فاعلية الذات للمعلم كمحددات للرضا 
الوظيفي وتحصيل الطالب األكاديمي، وقد تم اختبار فاعلية 
الذات للمعلمين كمحددات للرضا الوظيفي وتحصيل الطالب 
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المدارس المتوسطة في  ( مدرس من5000على عدد من )
إيطاليا، وتم تقديم مقررات ذاتية واستبيانات لتقييم فاعلية الذات 
واألداء األكاديمي على مدى عامين دراسيين باستخدام نموذج 
البناء التركيبي المعرفي، وأظهرت النتائج أن معتقدات فاعلية 
الذات أثرت تأثيرًا مباشرًا على الرضا الوظيفي وتحصيل 

 الطالب.
: هدفت إلى تحديد أثر العالقة بين الرضا (4002)عويضة، دراسة 

الوظيفي والوالء التنظيمي لدى العاملين في المنظمات األهلية 
في محافظات غزة، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في 

( 8038المنظمات األهلية الفلسطينية بمحافظات غزة وعددها )
( منظمة 10قدرها )منظمة، حيث طبقت الدراسة على عينة 

أهلية، تم اختيار العينة بشكل عشوائي طبقي، حيث بل  عدد 
( موظفا، وقد استخدم الباحث استبانة لجمع 630أفراد العينة )

البيانات المطلوبة، وأظهرت النتائج أن هناك مستوى عاليا من 
الوالء التنظيمي في المنظمات األهلية بمحافظات غزة، وأن 

جمالي الرضا الوظيفي للعاملين في هناك مستوى جيدا إل
المنظمات األهلية، كما توجد عالقة إيجابية بين عوامل الرضا 
الوظيفي المتعلقة بالعمل في المنظمة وبين العوامل المؤثرة في 
الوالء التنظيمي للموظفين، هذا وأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق دالة إحصائيًا في استجابة المبحوثين حول الرضا 

ظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات الو 
 األهلية الفلسطينية في محافظات غزة. 

بعنوان: تصورات مرشدي  (Hudson, 2011دراسة هيدسون )
التربية في المدرسة الثانوية إلدماجهم في خدمات االنتقال 
لطلبة ما بعد المرحلة الثانوية الذين يعانون صعوبات التعلم 
 الخاصة. تختبر هذه الدراسة تصورات مرشدي التربية
بالمدارس الثانوية لخدمات االنتقال التي تقدم للطلبة الذين 
يعانون من صعوبات تعلم خاصة، وقد تم عمل مقابالت 

( من مرشدي التربية بمدارس المقاطعة 3شخصية مع )
الختبار تصورهم لألمر، وقدم المشاركون في الدراسة تقييمات 

يفة ونقاط لعملية االنتقال، تم إدارتها لتحديد االهتمام بالوظ
القوة، كما ناقش المشاركون كيف كانت خدمات االنتقال 
متضمنة في خطة الدراسة وأهداف الوظيفة، وأشار المشاركون 
إلى إن المدرسة بتنفيذ برنامج العمل ساعدت الطالب الذين 
يعانون من صعوبات التعلم أن يعملوا داخل مدينتهم ويكتسبوا 

ضافة إلى أنهم اقترحوا خبرات في مجاالت اهتماماتهم، باإل
حضور هؤالء الطالب فصوال للتعليم التكنولوجي من أجل 

 العمل، الذي سيمنحهم اتصاال قويا بالمجتمع والشركات. 

وربما تساعد نتائج هذه الدراسة على تشجيع مرشدي التربية للمرحلة    
الثانوية أن يزيدوا من األداء المرتفع عندما يشجعون الطالب من ذوى 

حتياجات الخاصة على الدراسة في الجامعة والحصول على وظيفة اال
 والنجاح في الحياة.

 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
 مينهج وهيو الوصيفي، المينهج الدراسة هذه في الباحثون  استخدم

 جميع عليى تعتميد التيي البحثيَّية مين اإلجيراءات مجموعية عليى قيائم
 ودقيًقيا تحليياًل كافًييا وتحليلهيا هياومعالجت وتصينيفها والبيانيات، الحقيائق

 الظَّياهرة عين تعميميات أو نتيائج إليى والوصيول دالالتهيا، السيتخالص
 .الدراسة محل
 مجتمع الدراسة 

تكيييون مجتميييع الدراسييية مييين كافييية مرشيييدي التربيييية الخاصييية فيييي 
والبيييييال  عيييييددهم  5086 – 5085المملكييييية األردنيييييية الهاشيييييمية للعيييييام 

 ب اإلحصائيات بالمملكة.( مرشدين ومرشدات حس606)
 عينة الدراسة 

اعتمييد البيياحثون علييى أسييلوب المسييح وذلييك بتنيياول جميييع أفييراد 
مجتمييع الدراسيية ليكونييوا ضييمن العينيية المختييارة لتطبيييق أدوات الدراسيية 
عليهم، ولذلك فقد قام الباحثون وبعد استثناء أفراد  العينية االسيتطالعية 

( 650ومرشييدة، اسييترجع منهييا ) ( مرشييداً 626بتوزيييع االسييتبانة علييى )
( اسييييتبانة لعملييييية 86اسييييتبانة، وعنييييد مراجعتهييييا تبييييين عييييدم صييييالحية )

التحليييل اإلحصييائي بسييبب نقييص فييي المعلومييات، وبييذلك أصييبح عييدد 
( استبانات، وشكلت ميا نسيبته 603االستبانات النهائية القابلة للتحليل )

 سة. ( من االستبانات الموزعة على أفراد عينة الدرا13%)

  :أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة بالكشف عن منبئات الرضيا عين 
العمييييل لييييدى مرشييييدي التربييييية الخاصيييية قييييام البيييياحثون باالعتميييياد علييييى 
مجموعييية مييين المقييياييس تمثليييت بيييي )االتجاهيييات نحيييو المعيييوقين، اليييذكاء 
االنفعيييالي، الحاجيييات النفسيييية، فاعليييية اليييذات( و) مقيييياس الرضيييا عييين 

 لعمل( من إعداد الباحثين، وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك.  ا
 مقياس االتجاه نحو المعوقين:  .8

اعتمد الباحثون عليى مقيياس االتجياه نحيو المعيوقين لعبيدالمطلب 
( عبييارة موزعيية 30(، ويتييألف هييذا المقييياس ميين )5..8بيين القريطييي )

اعيل على ثالثة أبعاد؛ هي: خصائص المعوقين وقيمهم، العالقيات والتف
االجتماعي معهم، رعيايتهم وتعلييمهم. وتيم تيدريج العبيارات فيي المقيياس 
وفقيا لتييدريج  ليكييرت الخماسيي )دائمييا، غالبييًا، أحيانيًا، نييادرًا، ال يحييدث( 
بييدال ميين تييدريج )موافييق، متييردد، معييارض( ليتناسييب مييع تييدريج جميييع 
المقييياييس المسيييتخدمة. ويتمتيييع المقيييياس فيييي بيئتيييه األصيييلية بمؤشيييرات 

http://search.proquest.com/printviewfile.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Hudson,+Diana+Joy/$N?site=pqdtft&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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صدق وثبات مناسبة، حييث تراوحيت مؤشيرات صيدق االتسياق اليداخلي 
(، كما تراوحت مؤشرات الثبيات بطريقية 0318 –0336ألبعاد المقياس )

(، وللمقيييييييياس ككيييييييل 0330 –0323اإلعيييييييادة ألبعييييييياد المقيييييييياس بيييييييين )
(. وتييم تحكيييم المقييياس وحسيياب صييدق المحكمييين لييه فييي البيئيية 0336)

 فأكثر.   %10اق مقبولة األردنية، وكان أقل نسبة اتف
 مقياس الذكاء االنفعالي:  .5

اعتميييد البييياحثون عليييى مقيييياس اليييذكاء االنفعيييالي لفييياروق السييييد 
(، يتيييألف هيييذا المقيييياس مييين 5008عثميييان ومحميييد عبيييد السيييميع رزق )

( عبييييييارة موزعيييييية علييييييى خمسيييييية أبعيييييياد؛ هييييييي: إدارة االنفعيييييياالت، 21)
يية، التواصيل االجتمياعي. التعاطف، تنظيم االنفعاالت، المعرفة الوجدان

وصيييغت كيييل عبيييارة مييين هيييذه العبيييارات بحييييث تصيييف سيييلوكًا يقيييوم بيييه 
المسييتجيب، ويسييتجاب لكييل عبييارة بتحديييد ممارسيية الفييرد للسييلوك الييوارد 
فييييي العبييييارة حسييييب تييييدرج خماسييييي )دائمييييًا، غالبييييًا، أحيانييييًا، نييييادرًا، ال 

بييات يحييدث(. ويتمتييع المقييياس فييي بيئتييه األصييلية بمؤشييرات صييدق وث
مناسيييبة، حييييث تراوحيييت مؤشيييرات صيييدق االتسييياق اليييداخلي لمجييياالت 

(، كما تراوحت مؤشيرات الثبيات باسيتخدام 0336 –0333المقياس بين )
(، وللمقييياس ككييل 0310 –0335طريقيية كرونبيياف ألفييا للمجيياالت بييين )

(. وتييم تحكيييم المقييياس وحسيياب صييدق المحكمييين لييه فييي البيئيية 0318)
 ( فأكثر.  %10بة اتفاق مقبولة )األردنية، وكان أقل نس

 مقياس الحاجات النفسية: .6
اعتمد البياحثون عليى مقيياس الحاجيات النفسيية ألسيماء السرسيي 

( عبيارة 66(، ويتيألف هيذا المقيياس مين )5006وأماني عبد المقصود )
موزعييية عليييى ثالثييية أبعييياد؛ هيييي: الكفييياءة، االسيييتقاللية، االنتمييياء. وتيييم 

س وفقيييا لتيييدريج  ليكيييرت الخماسيييي )دائميييًا، تيييدريج العبيييارات فيييي المقييييا
غالبًا، أحيانًا، نيادرًا، ال يحيدث( بيداًل مين تيدريج )نعيم، إليى حيد ميا، ال( 
ليتناسييب ميييع تيييدريج المقييياييس المسيييتخدمة. ويتمتيييع المقيييياس فيييي بيئتيييه 
األصلية بمؤشرات صدق وثبات مناسبة، حيث تراوحت مؤشرات صدق 

(،  كميييييا تراوحيييييت  0333 –0321)االتسييييياق اليييييداخلي ألبعييييياد المقيييييياس 
 0336 –0331مؤشييرات الثبييات بطريقيية اإلعييادة ألبعيياد المقييياس بييين ) 

(. وقيييام البييياحثون بتحكييييم المقيييياس وحسييياب 0318(، وللمقيييياس ككيييل )
صيدق المحكميين لييه فيي البيئيية األردنيية، وكييان أقيل نسييبة اتفياق مقبوليية 

 ( فأكثر.  10%)
 مقياس فاعلية الذات: .6

ثون على مقياس فاعلية الذات ألمياني عبيد المقصيود اعتمد الباح
( عبييارة، 58(، ويتييألف هييذا المقييياس ميين )5008وسييميرة محمييد شييند )

وهييو مقييياس أحيييادي البعييد يهيييدف إلييى تقييدير اإلحسييياس العييام الميييدرك 
لفاعلية الذات لألفراد البيالغين وللتنبيؤ بأسياليب التغليب وتحميل اإلزعياج 

ف بعييييد مواجهيييية أنييييواع أحييييداث الحييييياة اليييييومي، باإلضييييافة إلييييى التكييييي
الضاغطة كلها، وتيم تيدريج العبيارات فيي المقيياس وفقيا لتيدريج  ليكيرت 

الخماسيييي )دائميييًا، غالبيييًا، أحيانيييًا، نيييادرًا، ال يحيييدث( بيييداًل مييين التيييدريج 
الثالثييييييي )نعييييييم، إلييييييى حييييييد مييييييا، ال( ليتناسييييييب مييييييع تييييييدريج المقيييييياييس 

صلية بمؤشيرات صيدق وثبيات المستخدمة. ويتمتع المقياس في بيئته األ
مناسييييبة، حيييييث تراوحييييت مؤشييييرات صييييدق االتسيييياق الييييداخلي لعبييييارات 

(،  كما بل  مؤشر الثبات بطريقية اإلعيادة  0310 –.036المقياس بين )
( 2(. وتييم تعييديل العبييارة رقييم )0316(، وبطريقيية ألفييا كرونبيياف )0336)

سييياب كلمييية )زكيييي( إليييى )ذكيييي(، وقيييام البييياحثون بتحكييييم المقيييياس وح
صيدق المحكميين لييه فيي البيئيية األردنيية، وكييان أقيل نسييبة اتفياق مقبوليية 

 ( فأكثر.10%)
 مقياس الرضا عن العمل: .2

قام الباحثون بإعداد مقياس الرضا عن العمل لدى مرشدي 
التربية الخاصة من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات 

(، 5006بة، السابقة ذات الصلة بالموضوع، مثل: دراسة )الكساس
(. 5003(، و)الرقيطي 5006(، و)الشهري، 5006و)األغبري، 

( فقرة توزعت على 66صورته النهائية من )وتألف المقياس في 
أربعة أبعاد، هي: الجانب المادي، المكانة االجتماعية، الجانب 
النفسي، الجانب اإلداري. وتم تدريج عبارات هذا المقياس وفقا 
لتدريج  ليكرت الخماسي )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، ال يحدث(. 

 اس وفقا ألبعاده.( يوضح توزيع عبارات المقي6والجدول )

  :نتائج الدراسة 
 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة:

مذا هذي منبئذات الرضذا عذن العمذل نتائج السؤال األول والذذ  نصذ :  
 لدى مرشد  التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية؟ 

قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار للكشف عن منبئات الرضيا 
ييية الخاصيية؛ قييام البيياحثون بييإجراء بعييض عيين العمييل لييدى مرشييدي الترب

االختبيييييارات اإلحصيييييائية المرافقييييية، وذليييييك مييييين أجيييييل ضيييييمان مالءمييييية 
البيانيييات الفتراضيييات تحلييييل االنحيييدار، وذليييك عليييى النحيييو التيييالي: تيييم 

 التأكييييد ميييين عييييدم وجييييود ارتبيييياط عييييالٍّ بيييييين المتغيييييرات المسييييتقلة
(Multicollinearityباسيتخدام اختبيار معاميل تضيخم التبي )اين (VIF )
(Variance Inflation Factory واختبييييار التبيييياين المسييييموح )
(Tolerance لكيييل متغيييير ميييين متغييييرات الدراسييية، مييييع مراعييياة عييييدم )

(، وقيميييية اختبييييار 80( للقيميييية )VIFتجيييياوز معامييييل تضييييخم التبيييياين )
وتيم أيضيًا التأكييد  (،0302( أكبير مين )Toleranceالتبياين المسيموح )

( Normal Distributionلتوزيييييع الطبيعييييي )ميييين اتبيييياع البيانييييات ل
(، مراعيييييًا أن البيانييييات تتبييييع Skewnessباحتسيييياب معامييييل االلتييييواء )

التوزيييع الطبيعييي إذا كانييت قيميية معامييل االلتييواء تقتييرب ميين ) صييفر(. 
 ( يبين نتائج هذه االختبارات.8والجدول )
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 عامل االلتواءاختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح وم (8الجدول )
 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة
 0.024 0.848 1.179 االتجاه نحو المعوقين
 0.244- 0.887 1.128 الذكاء االنفعالي
 0.002 0.863 1.159 الحاجات النفسية
 0.402 0.920 1.086 فاعلية الذات

غيرات ( لجميع المتVIFنالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين )
(، وأن قيم اختبار 1.086 -1.128( وتتراوح بين )80تقل عن )

(،0.920 -0.848( تراوحت بين )Toleranceالتباين المسموح )

(، ويعد هذا مؤشرًا على عدم وجود ارتباط عالٍّ 0302وهي أكبر من )
(، وقد تم التأكد من أن Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة )

لتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء البيانات تتبع ا
(Skewness كما تم التأكد ،)(، حيث كانت القيم تقترب من )صفر

من صالحية نموذج االنحدار المستخدم الختبار أثر المتغيرات 
( 5المستقلة في التنبؤ بالمتغير التابع )الرضا عن العمل( والجدول )

 يوضح ذلك. 
للتأكد من  (Analysis of varianceالنحدار )نتائج تحليل التباين ل (5جدول )

 صالحية النموذج الختبار صالحية معادلة التنبؤ بالمتغير التابع

 مجموع المربعات 2Rمعامل التحديد  المصدر التابعالمتغير 
متوسط 
 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  المربعات

 الرضا عن العمل
 االنحدار

0.83 
126743.817 31685.954 370.797 

 
 

.000a 
 85.454 25721.542 الخطأ

 (=0308* ذات داللة إحصائية على مستوى داللة )

( ثبات صالحية النموذج، نظيرًا الرتفياع قيمية 5يوضح الجدول )
(F ( المحسييييييوبة، حييييييييث إن المتغيييييييرات المسيييييييتقلة )االتجاهييييييات نحيييييييو

( مجتمعية المعوقين، الذكاء االنفعالي، الحاجيات النفسيية، فاعليية اليذات
( ميييين التبيييياين فييييي المتغييييير التييييابع الكلييييي )الرضييييا عيييين %16فسييييرت )

العمييييل(. وبنيييياء علييييى ذلييييك يعييييرض البيييياحثون نتييييائج تحليييييل االنحييييدار 
المتعييدد الختبييار أثيير المتغيييرات المسييتقلة   )منبئييات الرضييا( فييي التنبييؤ 

 ( يبين ذلك.6بالرضا عن العمل، والجدول )
المتعدد  الختبار أثر المتغيرات المستقلة في الرضا  نتائج تحليل االنحدار (6جدول )

 عن العمل
المتغير 
 B المستقل

الخطأ 
 Beta المعيار  

 Tقيمة 
 Tمستوى داللة  المحسوبة

ثابت 
 دالة إحصائيا 5.3 - 3.726 19.754- االنحدار

 االتجاهات
 دالة إحصائيا 12.035 0.440 0.020 0.241 المعاقين نحو

 الذكاء
 دالة إحصائيا 10.710 0.331 0.019 0.202 االنفعالي

 الحاجات
 دالة إحصائيا 7.156 0.238 0.033 0.234 النفسية

 دالة إحصائيا 6.217 0.184 0.047 0.295 الذات فاعلية

(، ومن 6يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول )
ية ( أن المتغيرات الفرعية التالt(، واختبار)Betaمتابعة معامالت )

والمتعلقة بي )االتجاهات نحو المعوقين، الذكاء االنفعالي، الحاجات 
النفسية، فاعلية الذات( جميعها ذات تأثير في الرضا عن العمل لدى 
مرشدي التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية، بداللة معامالت 

(Beta لهذه المتغيرات )-وبداللة ارتفاع قيم  -كما تظهر في الجدول
(t المحسوبة. وأشارت النتائج أن المتغير الفرعي والمتعلق )

المعاقين( جاء في المرتبة األولى، وفي المرتبة الثانية  نحو )االتجاهات
االنفعالي(، وفي المرتبة الثالثة  جاء المتغير الفرعي والمتعلق بي)الذكاء

 النفسية(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاء جاء المتغير )الحاجات
 الذات(. المتغير الفرعي والمتعلق بي)فاعلية

وعلية فانه يمكن كتابة معادلة التنبؤ بالرضا عن العمل من 
 خالل منبئات الرضا في هذه الدراسة وفقا للمعادلة التالية: 

            )754.19(295.0234.0202.0241.0 4321 


XXXXy

 :3Xاالنفعالي، الذكاء:2Xاالتجاهات نحو المعاقين،:1Xحيث)
 فاعلية الذات(.:4Xالحاجات النفسية،

 Stepwiseوعنييد إجييراء تحليييل االنحييدار المتعييدد التييدريجي 
Multiple Regression  تتحييدد أهمييية كييل متغييير مسييتقل علييى حييدة

فييي المسيياهمة فييي النمييوذج الرياضييي، الييذي يمثييل أثيير منبئييات الرضييا 
ن العميييل )االتجاهيييات نحيييو المعيييوقين، اليييذكاء االنفعيييالي، الحاجيييات عييي

النفسيييية، فاعليييية اليييذات( فيييي التنبيييؤ بالرضيييا عييين العميييل ليييدى مرشيييدي 
( يوضح نتيائج 6التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية، والجدول )

 ذلك. 
 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي " (6جدول )

Regressionللتنبؤ بالرضا عن العمل من خالل منبئات الرضا كمتغيرات مستقلة " 

ترتيب دخول العناصر 
 المستقلة في معادلة التنبؤ

  2Rقيمة 

 معامل التحديد التراكمي
 Tقيمة 

 Tمستوى داللة  المحسوبة

 0.000 12.035 0.694 المعاقين نحو االتجاهات

 0.000 10.710 0.763 االنفعالي الذكاء

 0.000 7.156 0.803 النفسية الحاجات

 0.000 6.217 0.831 الذات فاعلية

 (  α≥0308* ذات داللة إحصائية على مستوى)

( إليييييييى أن متغيييييييير 6تشيييييييير البيانيييييييات اليييييييواردة فيييييييي الجيييييييدول )
( ميين التبيياين %3.36)االتجاهييات نحييو المعيياقين( قييد فسيير مييا مقييداره )

اء االنفعيييييالي( ميييييع متغيييييير فيييييي المتغيييييير التيييييابع، وفسييييير متغيييييير )اليييييذك
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( ميين التبيياين فييي المتغييير التييابع، %3336االتجاهييات نحييو المعيياقين )
كمييا فسيير متغييير )الحاجييات النفسييية( مييع كييل ميين المتغيييرين السييابقين 

( مين %1036)االتجاهات نحو المعاقين، الذكاء االنفعالي( ميا مقيداره )
عليييية اليييذات( ميييع التبييياين فيييي المتغيييير التيييابع، وأخييييرا فسييير متغيييير )فا

المتغييييييرات السيييييابقة )االتجاهيييييات نحيييييو المعييييياقين، اليييييذكاء االنفعيييييالي، 
 (.%1638الحاجات النفسية ( ما مقداره )

نتائج السؤال الثاني والذ  نص :  ما مستوى الرضا عذن العمذل لذدى 
  مرشد  التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية؟ 

راج المتوسييطات الحسييابية اإلجابيية عيين هييذا التسيياؤل تييتم باسييتخ
واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسية عليى مقيياس الرضيا 
عن العمل على مسيتوى كيل بعيد مين أبعياد المقيياس والبعيد الكليي، كميا 
تتضييمن اإلجابيية عيين هييذا التسيياؤل عرضييا تفصيييليا علييى مسييتوى كييل 

تيبييا تنازلييييا عبييارة ميين عبييارات كيييل بعييد ميين أبعيياد المقيييياس وترتيبهييا تر 
 حسب درجة الرضا، وفيما يلي عرض لذلك.

 :أوال: على مستوى أبعاد مقياس الرضا عن العمل والبعد الكلي
 فيما يلي عرض للفقرات المتعلقة بهذا المجال: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مرشدي التربية  (2جدول )
 العمل والبعد الكليالخاصة على أبعاد مقياس الرضا عن 

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

 الرتبة مستوى الرضا

 8 مرتفع 8331 .633 الجانب اإلداري 

 5 متوسطة 8362 6383 الجانب المادي

 6 متوسطة 03.1 6303 المكانة االجتماعية

 6 منخفضة 8303 .532 الجانب النفسي

 - متوسطة 0332 6388 الكلي

( إلييى أن درجيية الرضييا عييين 2يانييات الييواردة بالجييدول )تشييير الب
العميل ليدى مرشيدي التربيية الخاصيية بالمملكية األردنيية الهاشيمية وعلييى 

( 6388المسييييتوى الكلييييي جيييياءت بدرجيييية متوسييييطة، بمتوسييييط حسييييابي )
(. وعلييى مسييتوى كييل بعييد ميين أبعيياد الدراسيية  0332وانحييراف معييياري )

تبيييية األولييييى بمتوسييييط حسييييابي فقييييد احتييييل بعييييد )الجانييييب اإلداري( المر 
( وبدرجييية رضيييا مرتفعييية، وبالمرتبييية الثانيييية جييياء بعيييد )الجانيييب .633)

( وهييو يعكييس درجيية رضييا متوسييطة، 6383المييادي( بمتوسييط حسييابي )
( 6303وفي المرتبة الثالثية فقيد جياء بعيد المكانية االجتماعيية بمتوسيط )
مرتبيية وبدرجيية رضييا متوسييطة أيضييا، كمييا احتييل بعييد الجانييب النفسييي ال

 ( وبدرجة رضا منخفضة..532األخيرة بين األبعاد بمتوسط )

( يوضح التفاوت في مستوى الرضا عن العميل وفقيا 8والشكل ) 
 لكل بعد من أبعاد المقياس.

 

 التفاوت في مستوى الرضا عن العمل وفقا لكل بعد من أبعاد المقياس (8شكل )

 مناقشة النتائج:
نبئات الرضا عذن العمذل لذدى مناقشة السؤال األول:  ما هي م .1

 مرشد  التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية؟ 
يتضييح ميين النتييائج السييابقة للسييؤال األول ميين تسيياؤالت الدراسيية 

( المتعلق بمنبئيات الرضيا عين العميل، وهيي: 6التي يوضحها الجدول )
ة )االتجاهات نحو المعاقين والذكاء االنفعالي والحاجات النفسيية وفاعليي

( ميين التبيياين فييي المتغييير التييابع %16الييذات( أنهييا فسييرت مييا مقييدرة )
( إلييى أن 6)الرضييا عيين العمييل(، وتشييير البيانييات الييواردة فييي الجييدول )
( ميين %3.36متغييير )االتجاهييات نحييو المعيياقين( قييد فسيير مييا مقييداره )

التبيياين فييي المتغييير التييابع، وفسيير متغير)الييذكاء االنفعييالي( مييع متغييير 
( ميين التبيياين فييي المتغييير التييابع، كمييا %3336نحييو المعيياقين ) االتجيياه

فسييييير متغيييييير الحاجيييييات النفسيييييية ميييييع كيييييل مييييين المتغييييييرين السيييييابقين 
( مين %1036)االتجاهات نحو المعاقين، الذكاء االنفعالي( ميا مقيداره )

التبييياين فيييي المتغيييير التيييابع، وأخييييرا فسييير متغيييير )فاعليييية اليييذات( ميييع 
التجاهيييييات نحيييييو المعييييياقين، اليييييذكاء االنفعيييييالي، المتغييييييرات السيييييابقة )ا

 (.%1638الحاجات النفسية( ما مقداره )
ويعيييد ذليييك نسيييبة تفسيييير مرتفعييية فيييي التنبيييؤ، وقيييد جييياء المتغيييير 

( بالمرتبية 6، 5الفرعي االتجاه نحو المعاقين كما يوضح الجيدول رقيم )
 األولى.

ن ويعييزو البيياحثون ذلييك إلييى أن مرشييدي التربييية الخاصيية يتمتعييو 
برضييا عيين العمييل فييي مجييال إرشيياد الفئييات الخاصيية، حيييث أن ميييولهم 
للعمييل فييي هييذا المجييال ال يختلييف بيياختالف فئيية اإلعاقيية التييي يتعامييل 
معهييييا، والمرشييييد يتفاعييييل مييييع بيئيييية عملييييه لكييييي يصييييل إلييييى حاليييية ميييين 
المالءميييية ممييييا يجعلييييه راضيييييا عيييين عملييييه، وهييييم يملكييييون إسييييتراتيجيات 

دارة مهييارات التواصييل والتغليييب  تمكيينهم ميين التعامييل مييع بيئييية العمييل وا 
 على الصعوبات التي تواجههم.
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ويرى الباحثون أن المرشدين العاملين في مراكز التربيية الخاصية 
ليييديهم مييييول للعميييل ميييع المعييياقين بييياختالف نيييوع اإلعاقييية التيييي يتعاميييل 

 معها.
وجييييياء فيييييي المرتبييييية الثانيييييية المتغيييييير الفرعيييييي المتعليييييق باليييييذكاء 

 كمنبئ للرضا عن العمل لدى مرشدي التربية الخاصة. االنفعالي 
بييالرغم ميين أهمييية الييذكاء االنفعييالي بالنسييبة للمرشييد الييذي يتمتييع 
بالرضيييا عييين العميييل إال إنيييه جييياء فيييي المرتبييية الثانيييية، ويعيييزى ذليييك أن 
فاعلييية الييذات والحاجييات النفسييية قييد تكييون أولييى ميين الييذكاء االنفعييالي، 

يتمتيع بالرضييا عين العميل مين خيالل القييدرة كميا أن المرشيد يسيتطيع أن 
على التحكم بانفعاالته، وكذلك القدرة عليى تفهيم المشياعر واالنفعياالت، 
والتواصل بفاعلية واالستمرار فيي العميل والتغليب عليى المشيكالت التيي 

 يواجهها في العمل كمرشد.
وقييد أكييدت الدراسييات عليييى أن ارتفيياع مسييتوى الييذكاء االنفعيييالي 

ميين الشييعور بالرضييا عيين العمييل، واألفييراد الييذين يتمتعييون يحقييق مزيييدا 
بييذكاء انفعييالي يتسييمون بالمرونيية والييتحكم فييي مواجهيية الصييعاب علييى 
الييرغم ميين العقبييات واالحباطييات التييي تييواجههم، وهييي كثييير فييي مجييال 

 العمل كمرشد في التربية الخاصة.
ولذلك فإن العميل فيي مجيال التربيية الخاصية كمرشيد، ال يتطليب 

عيداد والتييدريب فقييط بيل بحاجيية إلييى ذكياء خيياص )الييذكاء االنفعييالي( اإل
من أجيل أن يسيتطيع العميل ميع هيذه الفئية برضيا تيام لتحقييق مزييد مين 

 التوافق المهني والرضا عن العمل.
وفيييي المرتبييية الثالثييية جييياء المتغيييير الفرعيييي المتعليييق بالحاجيييات 

التربيييية  النفسيييية، وهيييي مييين منبئيييات الرضيييا عييين العميييل ليييدى مرشيييدين
 الخاصة العاملين في مراكز التربية الخاصة.

ويعييزى ذلييك إلييى أن مسييتوى الحاجييات النفسييية مشييبعة لحييد مييا، 
ولييو كانييت غييير مشييبعة لكونييت لييدى المرشييد العامييل فييي مراكييز التربييية 
الخاصييية سيييلوكيات سيييلبية تجييياه العميييل فيييي هيييذا المجيييال والفئيييات التيييي 

 يعملون معها.
سييييس والمشييياعر التيييي أظهرهيييا مرشيييدو ييييرى البييياحثون أن األحا

التربية الخاصة الذين يعملون في هذه المراكز من خالل بعيد الحاجيات 
مكانييياتهم ومتطلبييات أدائهييم لتحقيييق مسييتوى  النفسييية يحقييق حاجيياتهم وا 
الرضييا عيين العمييل فيييي التربييية الخاصيية، وبييذلك تتفيييق الدراسيية مييع ميييا 

 توصل إليه.
: فقيييد تعلذذذف ب اعليذذذة الذذذذاتأمذذذا بالنسذذذبة للمتغيذذذر ال رعذذذي الم

أشارت النتائج أنها جاءت بالمرتبية الرابعية واألخييرة مين منبئيات الرضيا 
 عن العمل لدى المرشدين التربية الخاصة في مراكز التربية الخاصة.

ويعييزى ذلييك إلييى أن فاعلييية الييذات اإلرشييادية لييدى مرشييد التربييية 
ه المرشييد، ويكييون الخاصيية تييرتبط بالنيياتج النهييائي للسييلوك الييذي يقييوم بيي

ذلييك وراء عيييدم مثيييابرة المرشييد فيييي مواجهييية العقبييات والصيييعوبات التيييي 
 تواجهه أثناء عمله وأداء المهام.

ويييرى البيياحثون أن إدراك مرشييد التربييية الخاصيية لفاعليتييه الذاتييية 
يؤثر على الخطط والمهام التي يعدها ويكررها، فيإذا كيان لدييه أحسياس 

نييه ُيعييد ويرسييم مهييام غييير ناجحيية، وبالتييالي ميينخفض بفاعليتييه الذاتييية فإ
 تنعكس على رضاه عن العمل كمرشد تربية خاصة في هذه المراكز. 

مناقشذذة السذذؤال الثذذاني:  مذذا مسذذتوى الرضذذا عذذن العمذذل لذذدى  .4
 مرشد  التربية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية؟ 

تتضيييح إجابييية السيييؤال الثييياني مييين تسييياؤالت الدراسييية مييين النتيييائج 
( المتعلقيييية بمسييييتوى 8( والشييييكل )2ابقة التييييي يوضييييحها الجييييدول )السيييي

الرضييا عيين العمييل لييدى مرشييدي التربييية الخاصيية، حيييث جيياء الجانييب 
 اإلداري في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة.

ويعيييزى ذليييك إليييى قييييام المسيييؤول اإلداري بتشيييجيع مرشيييد التربيييية 
ة فيييييي العميييييل، الخاصييييية وتحفييييييزه، والتعييييياون والتفييييياهم بينهميييييا، والعدالييييي

 واالحترام المتبادل بين اإلداريين والمرشدين.
ويييييرى البيييياحثون أن الجانييييب اإلداري ميييين أهييييم العوامييييل بالنسييييبة 
للرضا عن العميل ليدى المرشيدين العياملين فيي مجيال التربيية الخاصية، 
وهييييذا يعنييييي أن هنيييياك تطييييورًا فييييي الجانييييب اإلداري  واألسييييلوب الييييذي 

التربيييية الخاصييية، مميييا انعكيييس بشيييكل  يسيييتخدمه اإلدارييييون فيييي مراكيييز
إيجيييابي عليييى المرشيييدين العييياملين فيييي هيييذا المجيييال. وتتفيييق نتيييائج هيييذه 

( مييين أن هنييياك مسيييتوى 5001الدراسييية ميييع ميييا توصيييل إلييييه عويضييية )
 جيدا من الرضا لدى العاملين في الجانب اإلداري للمؤسسة.

انية فقد جاءت نتائجه في المرتبة الث أما بالنسبة للجانب الماد 
بمسيييتوى متوسيييط، وذليييك ييييدل عليييى عيييدم رضيييا المرشيييدين مييين الناحيييية 
المادييية، ويعييزى ذلييك إلييى الفجييوة بييين الجهييد المبييذول ميين خييالل العمييل 
مييع ذوي الحاجييات الخاصيية والييدخل الييذي يحصييل عليييه، فهنيياك تبيياين 

 مع الجهد المبذول.
ويرى الباحثون أن الجانيب الميادي )اليدخل، الحيوافز، المكافي ت( 

ؤدي دورًا كبييرًا فيي الرضيا عين العمييل بشيكل عيام، ومييدان العميل فييي تي
التربية الخاصة بشكل خاص، حييث يعميل عليى رفيع مسيتوى اإلنتاجيية 
والعميييل، مميييا يييينعكس عليييى رضييياهم ورفيييع روحهيييم المعنويييية والدافعيييية 

 للعمل في هذا المجال.
وقد يعود السبب أيضا في إعطاء درجة مرتفعية لهيذا الجانيب أن 

حكومة األردنية سعت ميؤخرا إليى تحسيين رواتيب العياملين ميع الفئيات ال
الخاصية؛ نظيرا لميا يقوميون بيه مين أعبياء، ولكيي يتوليد ليديهم االسيتقرار 

 الوظيفي.
فيتضح من هيذه النتيائج أنهيا جياءت فيى  أما المكانة االجتماعية

المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة، ويدل ذليك أن المرشيدين ليسيوا راضيين 
 المكانة االجتماعية من خالل العمل في هذا المجال. عن
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يعزى ذلك إلى أن مهنة المرشد مع الفئات الخاصية ال تحقيق ليه 
المكانييية االجتماعيييية التيييي يطميييح لهيييا، وكيييذلك ييييرى البييياحثون أن نظيييرة 
المجتمييييع لمهنيييية مرشييييد الفئييييات الخاصيييية ليييييس بالمسييييتوى االجتميييياعي 

خاصية وا عاقيات، ولهيذا جياءت  المطلوب، وذلك ألنيه يتعاميل ميع فئيات
 المكانة االجتماعية بهذا المستوى.

فييييي المرتبيييية الرابعيييية وبدرجيييية  وجذذذذاء جانذذذذب الجانذذذذب الن سذذذذي
منخفضيية، ويعييزى ذلييك أن مسييتوى الجانييب النفسييي غييير مشييبع، األميير 
ن لدى المرشد العامل في مراكز التربية الخاصة مستوى متدنيا  الذي كو 

 المجال ومع الفئات التي يعملون معها.من الرضا عن العمل في هذا 
وييييرى البييياحثون أن إحسييياس مرشيييدي التربيييية الخاصييية بمسيييتوى 
مكانييييييياتهم  متييييييدنٍّ فييييييي الجانييييييب النفسييييييي الييييييذي ال يحقييييييق حاجيييييياتهم وا 
ومتطلبييات أدائهييم يييؤثر بشييكل كبييير علييى تحقيييق مسييتوى الرضييا عيين 

 العمل في التربية الخاصة.

 توصيات الدراسة: 
 دراسة فإنها توصي باآلتي:في ضوء نتائج ال

تغيييير نظييرة المجتمييع لوعاقيية والعمييل علييى حييث أفييراد المجتمييع  .8
 للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة أسوة بالعاديين.

يجيييب عليييى المسيييؤولين عييين مراكيييز التربيييية الخاصييية بالمملكييية  .5
األردنية الهاشمية تحقيق االستقرار النفسي للمرشدين، وذلك مين 

مهنييييية، ومسيييياعدتهم علييييى الشييييعور خييييالل تخفيييييف الضييييغوط ال
 بالرضا عن العمل كمرشد تربية خاصة.

العمييل علييى عقييد الكثييير ميين الييورش والبحييوث المتعلقيية بالرضييا  .6
عن العمل في مراكز التربية الخاصة، وحصر مختلف األسباب 
التي تؤدي إليى عيدم الرضيا عين العميل حتيى تتيوافر المعلوميات 

 والبيانات الالزمة لدى المسؤولين.
االهتميييام بالمرشييييدين الجييييدد حييييديثي العهييييد بالعمييييل مييييع الفئييييات  .6

 الخاصة في هذه المراكز.
إقاميية دورات تدريبييية لتبصيييرهم بطبيعيية العمييل مييع الفئيية التييي   .2

سوف يتعامل معها حتى ال يتعيرض لوحبياط وعيدم الرضيا عين 
 العمل كمرشد التربية الخاصة.

 المراجع:

. الرضا الوظيفي لدى (5006) األغبري عبد الصمد قائد محمد -
عينة من مديري مدارس التعليم العام بالمنطقة الشيرقية بالمملكية 

مجلذذذذة دراسذذذذات الخلذذذذيج العربييييية السييييعودية: دراسيييية ميدانييييية، 
-.83(، ص.ص .80، الكوييييييت، العيييييدد )والجزيذذذذذرر العربيذذذذذة

8.3. 
، اإلرشاد المدرسي(. .500أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف ) -

مسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األولى، دار ال
 األردن.

الذات وعالقتها ببعض سمات  فعالية(. 5003اإلمام، كمال ) -
، المؤتمر العلمي الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية
 إبريل. 86-88األول بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة 

تربية المدخل إلى ال(. 5002الخطيب، جمال والحديدي، منى ) -
، الطبعة األولى، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان، الخاصة
 األردن.

العوامل الذاتية والتنظيمية والبيئية (. 5003الرقيطي، يوسف ) -
التي تسهم في درجة الرضا الوظي ي لمدير  ومديرات 
المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 

شورة، جامعة الملك فيصل، ، رسالة ماجستير غير منالسعودية
 المملكة العربية السعودية. 

، الرضا الوظي ي وعالقت  باإلنتاجية(. 5006الشهري، علي ) -
رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

 األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
معجم إدارر الموارد البشرية (. 5006الصحاف، حبيب ) -

 ، مكتبة لبنان للنشر، لبنان.العاملين وشؤون 
إدارر الموارد البشرية مدخل (. 5006عباس، سهيلة ) -

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.إستراتيجي
أثر الرضا الوظي ي على (. 5001عويضة، إيهاب أحمد ) -

 -الوالء التنظيمي لدى العاملين في المنظمات األهلية
ير غير منشورة، الجامعة رسالة ماجست محافظات غزر،

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 سيكولوجية ذو  االحتياجات (. 5002القريطي، عبد المطلب ) -

 ."، األمل للطباعة والنشر، القاهرةالخاصة
الرضا الوظي ي لدى معلمي (. 5006الكساسبة، عبد الوهاب ) -

المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة 
، رسالة ماجستير غير منشورة، العوامل المؤثرر فيهاعمان، و 

 جامعة مؤتة، الكرك، األردن.
عالقة بعض المتغيرات (. 5003المرافي، أمجد سمير ) -

الديموغرافية بالرضا الوظي ي لدى معلمات المعاقين عقليا في 
، رسالة ماجستير غير مراكز التربية الخاصة في األردن

 للدراسات العليا، األردن.منشورة، جامعة عمان العربية 
(. الرضا الوظيفي لدى ...8المشعان عويد، العنزي عوض ) -

المدراء ورؤساء األقسام والموظفين في القطاعين الحكومي 
 .5. ع .، مدراسات ن سيةوالخاص، 
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