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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف 
ر الباحث اأداة اعتمدت على  مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة، ولتحقيق ذلك طوَّ
من  مكونة  عينة  على  ووزعت  باملو�سوع،  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب 
الثالثة. وتو�سلت  اإربد  والتعليم ملنطقة  الرتبية  )266( معلمًا ومعلمة من معلمي مديرية 
الدرا�سة اإىل اأن املتو�سط احل�سابي جلميع العوامل املتعلقة ببقاء املعلم يف مهنة التدري�ص 
، كان )2.538( وبدرجة كبرية،  )ال�سفية وال�سخ�سية والعائلية والجتماعية واملدر�سية( 
وتو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( وفقا لأثر 
اجلن�ص يف العوامل الجتماعية، وال�سخ�سية والعائلية، وال�سفية واملدر�سية ل�سالح الإناث. 
وكذلك وجود فروق وفقًا لأثر اخلربة يف العوامل ال�سخ�سية والعائلية، ول�سالح املعلمني من 
ذوي اخلربة 24 �سنة فاأكرث، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( 
عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  اأخرياً  واملدر�سية.  وال�سفية  الجتماعية  للعوامل  وفقًا 

ايجابية ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( بني متغري العمر والعوامل ال�سفية. 
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Abstract: 
This study aimed at invistigating the factors that affect the retaining of 

teachers in the directorate of education in Irbid 3 area. To achieve this, a 
questionnaire was developed by the researcher depending on the previous 
literature and studies. A sample of (266) teachers (Male and Female) was 
chosen. 

It was found that the mean of the items of the whole interactions that 
related to retaining of teachers (class, personal and family, social and 
school) was (2. 538) in a high degree. The study also showed that there were 
statistical differences at the level (0. 05) according to the gender variable at 
social, family and personal, class and school factors, in favour of females. 
In addition there were statistical differences at the level (0. 05) according 
to the variable of experience at family and personal factors, in favour of 
teachers who have an experience over (24) years, but there were no statistical 
differences according to the social, class and school factors. Finally it was 
shown that there was a relationship between the age variable and the class 
factors at the level (0. 05) . 
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مقدمة: 
اأن هناك  قائمة طاملا  اإليها  احلاجة  و�ستظل  القدم،  منذ  التدري�ص موجودة  مهنة  اإن 
اأقل خربة يحتاجون  اأكرث خربة، واآخرين  قدميًا وحديثًا، وكبرياً و�سغرياً، وهيئة تدري�سية 

اإىل تعليم وتوجيه واإر�ساد. 
ويعد الدخول يف التعليم ذي اجلودة العالية حقًا من حقوق الإن�سان الرئي�سة يف جميع 
اأنحاء العامل، وا�ستقرار املعلم يف املوؤ�س�سات الرتبوية العامة واخلا�سة يف املدر�سة مطلب 
رئي�ص للمجتمع والدولة. ويوؤدي املعلم دوراً مهمًا مبا�رشاً يف التقدم العلـمي والأكادميـي 
الطلبة  اإجناز  الطلبة، فكلما كان  اإيجابية بني ر�سا املعلم واإجناز  اإذ توجد عالقة  للطلبة، 
 Goodlad ,( التعليم  اإىل بقائه يف مهنة  مرتفعًا، كانت معنويات املعلم عالية، مما يقود 

 )1984

ترك  ن�سبة  يف  الكبري  النخفا�ص  يف  القوي  الحتمال  اإىل  بالعمل  ال�ستمتاع  ويقود 
ال�ستمتاع يف  بدرجة  كبري  ب�سكل  يت�سل  الوظيفي  الر�سا  اأن  يعني  لوظيفته مما  املوظف 
الوظيفة. etal, 1990( Battersby( . اأما عدم الر�سا، فاإنه يرتك اأثراً كبرياً يف اأداء املوؤ�س�سة 
التعليمية وفعاليتها، وينق�ص اجلهد الذي يبذله املوظف، وهذا يقود، يف كثري من احلالت 

اإىل ترك املوؤ�س�سة التعليمية. 
اأو منظمة، فاإن الظروف التي يعمل فيها املوظف توؤدي دوراً  اأي عمل  اإىل  وبالن�سبة 
مهمًا يف ر�ساه وبقائه يف العمل، مما ينعك�ص اإيجابًا على عطائه، ومن ثم على املوؤ�س�سة 
جميعها، ففي حني تركز املوؤ�س�سة غالبًا على ر�سا املوظف، فان العديد من املدار�ص تنا�سل 
ترك  اإن  فيها.  وبقائهم  �سعادة معلميها  لتحافظ على  العمل  اأف�سل ظروف  تقدمي  اأجل  من 
املعلمني وحدهم يف غرفة �سفية مغلقة اأبوابها، وحرمانهم من وجود مواد اأ�سا�سية للقيام 
بعملهم، وغمرهم يف واجبات لي�ست �رشورية، وعدم اإ�رشاكهم بالقرارات املدر�سية ل تخدم 
الظروف كفيلة بعدم ر�سا املعلم و�سعادته، وتركه يواجه  اإن مثل هذه  التعليمية،  العملية 
 Eric( اأ�سوار املدر�سة وخارجها، ومن ثم �سعوبة بقائه يف املهنة  �سعوبات كثرية داخل 

 . )hirsch , 2005

لقد بذل القت�ساديون وعلماء النف�ص جهداً كبرياً من اأجل تنوير املوؤ�س�سات التعليمية 
امليادين يف  بالعلم واملعرفة، وتخريجهم ورفد املجتمعات بهم يف جميع  الطلبة  لتزويد 
 Buchman and( اأقطار العامل، ويعد املعلم هنا هو الفاعل الرئي�ص الذي يقوم بهذه املهمة

 . )Hannum, 2001
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 Sergent and( تعد املحافظة على بقاء املعلم املوؤهل يف مهنة التدري�ص هي الأ�سعب
Emily Hannum, 2005( اإذ يوجد العديد من احلواجز التي يواجهها املعلم خالل رحلته 
يف اخلدمة يف مهنة التعليم، �سواء اأكانت هذه احلواجز نابعة من املجتمع اأم من الظروف 
الرتبوية  وال�سيا�سة  ال�سفية والبيئة املدر�سية  التدري�ص، كالغرفة  الداخلية املحيطة مبهنة 
املتبعة وغريها. وميكن النظر اإىل ر�سا املعلم عن املهنة والبقاء فيها من خالل اإدراكه اأن 

مهنة التعليم هي املهنة املثالية له، وهي املهنة التي حتقق رغبته. 
توؤدي ظروف العمل دوراً مهماً يف تعزيز بقاء املعلم يف مهنة التدري�س اإذ يذكر 
)Eric Hirsch , 2005( اأنه البد من توافر العديد من الظروف حتى يكون املعلم راغباً 

يف املهنة: 
توافر وقت مربمج كل يوم للمعلمني للرتكيز على تطورات املنهاج الناجح، والإدارة  ♦ 

ال�سفية وال�سرتاتيجيات من اأجل توفري تعليم متميز للطالب الناجح. 
جلميع  التعليمية  احلاجات  بتقدمي  للمعلم  ي�سمح  منا�سب  ح�س�ص  عدد  وجود  ♦ 

الطالب. 
عدم اإعطاء املعلم واجبات كثرية تبعده عن الهدف ال�سامي لوظيفتهم وهو تعليم  ♦ 

الطلبة. 
تزويد جميع املعلمني بخطة وا�سحة طوال العام الدرا�سي.  ♦ 

الإر�ساد  اأجل  من  اجلديد،  للمعلم  وخا�سة  عالية،  كفاءة  ذوي  م�رشفني  توفري  ♦ 
والتعاون اليومي، �سواء اأكان ذلك داخل الغرفة ال�سفية اأم خارجها. 

توفري الوقت الالزم للمعلم للتعاون مع زمالئه ذوي املهارات العالية.  ♦ 

وحتى يكون املعلم اأكرث ر�سا يف املدر�سة، فال بد من توافر الظروف االآتية: 
ومع  الطلبة  مع  �سويًا  ليعمل  معلم  لكل  خم�س�ص  ومريح  هادئ  مكان  وجود  ♦ 

زمالئه. 
وجود و�سائل تعليمية وخمتربات الكرتونية وعلمية حديثة.  ♦ 

وجود بيئة مدر�سية اآمنة.  ♦ 

توفري متخ�س�سني من علماء نف�ص واأطباء ومر�سدين واإداريني، وكل من ي�ستطيع  ♦ 
تقدمي امل�ساعدة من املجتمع املحلي لتقدمي امل�ساعدة املعنوية للمعلم. 

زيادة الراتب ال�سهري.  ♦ 
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مبا  القيام  املدر�سية  االإدارة  فعلى  ون�ساطاً،  حما�ساً  اأكرث  املعلم  يكون  وحتى 
ياأتي: 

وجود مدير قوي وداعم ذي روؤية وا�سحة للمهمة املركزية يف املدر�سة.  ♦ 

امل�ساركة يف �سنع القرار الرتبوي.  ♦ 

على  وقادراً  ال�سفية، ومبادراً  الغرفة  قويًا ومدعومًا داخل  اأن يكون املعلم قائداً  ♦ 
اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب. 

الرتبوية،  العملية  اإعاقة  اإىل  تقود  نزاعات  اأي  وقف  على  قادرين  مديرين  وجود  ♦ 
خللق جو منا�سب اأمام املعلمني من اأجل زيادة قدرتهم على تقدمي الأف�سل للطلبة وللعملية 

الرتبوية. 
يعتمد تطوير العملية التعليمية وحت�سني كفاءتها، وزيادة فعاليتها اإىل حد بعيد، على 
 )Bernard,2009( تكري�ص اجلهود للمحافظة على بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص، اإذ يذكر

كثرياً من النقاط التي ت�ساعد على بقاء املعلم يف املهنة منها: 
تطوير اإعداد املعلمني اجلدد، وذلك من خالل معلمني خمل�سني متخ�س�سني، وزيادة  ♦ 

وقت الغرفة ال�سفية، واملمار�سات املوؤثرة الأخرى. 
زيادة الدعم املهني للمعلم يف ال�سنة الأوىل من التعليم، لتجعله قادراً على املناق�سة  ♦ 

واملحادثة مع اأ�سحابه وطالبه، وتقدمي ور�ص عمل وحلقات درا�سية. 
زيادة رواتب املعلمني.  ♦ 

تخفي�ص عدد الطالب يف ال�سعبة الواحدة، وكذلك يف املدر�سة.  ♦ 

واأما )Boylan, etal, 1993( فقد ذكر املبادئ املوؤثرة االآتية يف قرار املعلم يف 
البقاء اأو ترك املهنة: 

الر�سا الوظيفي للمعلم.  ♦ 

اللتزام.  ♦ 

تاأثري املجتمع.  ♦ 

التاأثري العائلي.  ♦ 

وم�ستوى  واملدر�سية،  ال�سفية،  العوامل  املبادئ من خالل  املمكن و�سع هذه  اإذ من 
تفاعل املجتمع، والعوامل العائلية. وميكن اإظهار هذه املبادئ يف الأمنوذج الآتي: 
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شكل )1( 
أنموذج بقاء المعلم في المهنة

يظهر الأمنوذج العالقات املتداخلة بني جميع املبادئ، اإن العوامل ال�سفية والعوامل 
العائلية لها نتائج مبا�رشة على قرار املعلم يف بقائه يف العمل. وتعود العوامل ال�سفية اإىل 
التعليم، وم�سادر  التزامه يف مهنة  اإىل م�ستوى  بالإ�سافة  املعلم،  م�ستوى وم�سادر ر�سا 
مع  والعالقات  ال�سفية،  الغرفة  يف  الطلبة  مع  والتداخل  التفاعل  من  تنبع  املعلم  ر�سا 

املعلمني، بالإ�سافة اإىل التحديات التي تواجهه، يف اأثناء عملية التدري�ص. 
التي  والوا�سعة  املتعددة  الن�ساطات  يعك�ص  موؤ�رشاً  املدر�سية  العوامل  م�ستوى  يعد 
ي�سارك فيها املعلم خارج ن�ساطات التعليم يف الغرفة ال�سفية مثل: العالقات مع الأ�سدقاء 
واإعداد  كالتح�سري،  نف�سه  بالعمل  املتعلقة  الق�سايا  اإىل  بالإ�سافة  وامل�رشفني،  والإدارة 

اخلطط والواجبات والظروف املادية والطبيعية. 
اأولياء الأمور للعملية  ومتثل العوامل املتعلقة باملجتمع جمموعة من العوامل كدعم 
املختلفة،  املوؤ�س�سات  خالل  من  املحلي  املجتمع  مع  وامل�ساركة  املدر�سة،  يف  التعليمية 

وتطوير عالقات قوية، واملوقع اجلغرايف للمدر�سة، والأمن البيئي. 
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واأما العوامل التي توؤثر على اتخاذ املعلم قرار البقاء يف املهنة فهي املتعلقة بالق�سايا 
ال�سخ�سية والعائلية، اإذ تعد العالقات الجتماعية وال�ستقرار، واللتزام للعائلة، وجودة منط 

احلياة ال�سخ�سية، والرعاية ال�سخ�سية وال�سحية من اأهم هذه العوامل. 
يف  املعلم  بقاء  ل�سمان  االآتية  النقاط   )William, Martain, 2003( ويذكر 

وظيفته: 
البتعاد عن التعليم الروتيني والنتقال اإىل التعليم اأملفاهيمي.  ♦ 

تو�سع املهارات الرئي�سة اإىل مهارات اأعلى.  ♦ 

تو�سع التقرير الريا�سي اإىل ال�ستنتاج الريا�سي وحل امل�سكالت.  ♦ 

النتقال من الدرا�سات الجتماعية التقليدية اإىل التعليم املتعدد اخلاليا.  ♦ 

تطوير مهارات العمل اجلماعي بدًل من العمل الفردي.  ♦ 

البتعاد عن ال�سعور بالعزلة ال�سخ�سية اإىل ال�سعور بالنتماء.  ♦ 

النتقال من الأ�س�ص التناف�سية اإىل الأ�س�ص الأكرث تعاونية.  ♦ 

النتقال من فهم املعلومة اإىل ا�ستخدام املعلومة.  ♦ 

فر�ست التغريات الجتماعية والقت�سادية والتكنولوجية واملعلوماتية على املعلمني 
 Markow,( مواجهة حتديات كبرية تتمثل يف حت�سني م�ستواهم املادي واملعنوي اإذ يذكر

2006( بع�س العوامل التي ت�ساعد يف ترك املعلم ملهنة التعليم منها: 

ال�سعوبات التي يواجهونها يف اإدارة الغرفة ال�سفية، والعائدة اإىل حجمها الكبري،  ♦ 
اإذ يكون �سلوك الطلبة هو العامل املهم. فاملعلم ي�ستطيع اإدارة الغرفة ال�سفية التي حتوي 

)30( طالبًا يف املرحلة البتدائية اإذا كان �سلوكهم مقبوًل. 
عدم وجود اأي نفوذ اأو قوة لدى املعلم.  ♦ 

وجود عدد من الطلبة غري املحرتمني، وعلى مدى العام الدرا�سي، يقومون بالعتداء  ♦ 
الكتب  ويرمون  اأحيانا،  املعلم  وعلى  بع�ص،  على  بع�سهم  ويعتدي  املدر�سي،  الأثاث  على 

املدر�سية هنا وهناك، بالإ�سافة اإىل رف�ص عمل ماهو مطلوب منهم. 
على الرغم من اأن بع�ص الطلبة قد يح�سلون على اإنذار اأو حرمان اأو ف�سل موؤقت من  ♦ 
املدر�سة، لكنهم يعودون بعد فرتة ق�سرية، اأو ينقلون اإىل مدر�سة اأخرى، فيقومون بال�سلوك 

ال�سيئ نف�سه. 
الرواتب املتدنية وامل�ساعدات الأخرى.  ♦ 
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ال�سيطرة ال�سعيفة على اإدارة العمل.  ♦ 

عدم الإعداد للعمل مع قدرات الطالب املختلفة و�سلوكهم املتباين.  ♦ 

عدم امل�ساركة يف �سنع القرار مع املديرين والتوا�سل فيما بينهم.  ♦ 

وقد اهتم العديد من الباحثني والكتاب فتناولوا بقاء املعلم يف املهنة يف العديد من 
اجلوانب، فالدرا�سة التي قام بها )Litt &Turk , 1985( بعنوان: »م�سادر التوتر وعدم الر�سا 
للمعلمني يف املدار�ص الثانوية« هدفت اإىل التعرف اإىل م�سادر التوتر وعدم الر�سا التي تقود 
اإىل ترك املعلم لوظيفته، واأجريت على عينة مكونة من )291( من معلمي هذه املدار�ص، 
تبني فيها اأن املناخ املدر�سي غري ال�سحي، وخا�سة العالقة بني املعلمني والإدارة، يوؤدي 

دوراً مهمًا يف خلق جو متوتر ومن ثم التنبوؤ بوظيفة متوترة. 
والدرا�سة الأخرى التي قام بها )Colin Boylan , & others , 1993( بعنوان: »بقاء 
املعلم يف املدار�ص الريفية: الر�سا واللتزام ومنط احلياة« هدفت اإىل التعرف اإىل توجهات 
املعلمني يف البقاء فرتة طويلة يف التعليم يف املناطق الريفية يف ا�سرتاليا. وكان جمتمع 
الدرا�سة )110( معلمني ممن تزيد خربتهم على �ست �سنوات. تو�سلت الدرا�سة اىل اأن اأكرث من 
90% من املعلمني را�سون عن عملهم، واأن حوايل 74% منهم قالوا اإنه من غري املحتمل اأن 
يرتكوا التعليم خالل خم�ص ال�سنوات القادمة، واأن 66% منهم �سعروا باأن املجتمع املحلي 

يقدرهم ويحرتم مهنتهم. 
بعنوان: »اإعطاء املعلمني   )Clotfelter et al  ,  2005( وهدفت الدرا�سة التي قام بها 
اإ�سايف  �سنوي  لراتب  الولية  ا�ستخدام  اإىل  ال�سمالية«،  كارولينا  ولية  يف  اإ�سافيًا  راتبًا 
لتحافظ على بقاء املعلمني يف املناطق الأكرث فقراً، وبالتايل البقاء يف املهنة. وقد اأخذت 
اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  ال�سمالية،  كارولينا  ولية  يف  مدر�سة   )272( من  الدرا�سة  عينة 
الراتب الإ�سايف كان له دور يف تخفي�ص معدلت ترك املعلمني، ممن هم بعد العا�رشة يف 
اإبقاء  اأو�ست الدرا�سة باملحافظة على دفع ذلك الراتب من اأجل  اخلدمة، بن�سبة 12%. وقد 

املعلمني يف املدار�ص الفقرية، وعدم تركهم للمهنة. 
يف  العمل  لبيئة  املعلمني  »اإدراك  عنوانها:  كان  بدرا�سة   )Glennie, 2004( وقام 
املدار�ص النائية«، اأجريت على معلمي )272( مدر�سة. تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن بيئة العمل 
توؤدي دوراً مهمًا يف املحافظة على بقاء املعلم يف تلك املدار�ص، واأنها توؤدي دوراً ايجابيًا 
اأجل تطوير بيئة العمل  اأو�ست الدرا�سة اإىل بذل كل اجلهود من  يف ر�ساه عن املهنة، وقد 
من اأجل تخفي�ص ن�سبة طلب املعلم النتقال من املدار�ص النائية، واملحافظة على بقائهم 

يف املهنة. 
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كان  والتي   )Johnson. etal , 2005( بها  قام  التي  ونوعية(  )كمية  الدرا�سة  اأما 
عنوانها: »من يبقى يف مهنة التدري�ص وملاذا: مراجعة لالأدب النظري املتعلق ببقاء املعلم« 
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ق�سية بقاء املعلمني الأكرث تفاعاًل مع طالبهم يف املهنة، واملعلمني 
الأكرث تعاونًا، ويخدمون يف بيئة مدر�سية منا�سبة، هم اأكرث احتمالية للبقاء يف املهنة، واأن 

املدار�ص الفقرية توؤدي دوراً مهمًا يف تركها اأو ترك املهنة. 
وكذلك درا�سة للدكتور اإبراهيم عبد اهلل نا�رش وعطية عبد اهلل حممود )1984( . عنوانها: 
يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  مهنتهم  عن  البتدائية  املدار�ص  معلمي  ر�سا  »مدى 
الأردن«. واأجريت على عينة مكونة من 228 معلمًا، و224 معلمة، ومبقيا�ص ا�ستمل على 

84 بنداً توزعت على ثمانية جمالت فرعية للر�سا املهني. وكانت نتائجها: 
الر�سا متو�سطًا لدى املعلمني يف جمالت طبيعة املهنة والإدارة املدر�سية  كان  ♦ 

والإ�رشاف الرتبوي واملناهج املدر�سية والإدارة التعليمية والعالقة مع اأولياء الأمور. 
مع  والعالقة  الزمالء  مع  العالقة  جمايل  يف  املعلمني  لدى  جيداً  الر�سا  كان  ♦ 

التالميذ. 
يوجد فروق ذات دللة بني قيمة متو�سط درجات الذكور والإناث.  ♦ 

ودرا�سة فوؤاد العاجز وجميل ن�سوان )2005( بعنوان »العوامل: الر�سا الوظيفي وتطوير 
فعالية اأداء املعلمني مبدار�ص وكالة الغوث الدولية بغزة«

اأداء املعلمني  اإىل معرفة العالقة بني عوامل الر�سا الوظيفي، وتطوير فعالية  هدفت 
خم�ص  من  مكونة  ا�ستبانة  من  الدرا�سة  اأداة  ومتثلت  بغزة،  الدولية  الغوث  وكال  مبدار�ص 
النتائج  اإىل  الدرا�سة  الدرا�سة من )302( معلمًا ومعلمة، وتو�سلت  وتكونت عينة  جمالت 

الآتية: 
املعلمني  اأداء  فعالية  تطوير  يف  ت�سهم  التي  الوظيفي  الر�سا  عوامل  اأكرث   -

كانت: 
�سالمة النظام والن�سباط املدر�سي، ومراعاة احتياجات املعلمني املهنية يف اجلدول 
املدر�سي، وتوفري الأمن والأمان واحلرية والدميقراطية للمعلمني، وا�ستخدام اأ�ساليب متنوعة 

وحديثة يف الإ�رشاف الرتبوي. 
اأداء  فعالية  وتطوير  الوظيفي،  الر�سا  عوامل  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  - 
املعلمني املدر�سي طبقا للجن�ص ل�سالح الذكور، وطبقًا للمرحلة التعليمية ل�سالح املرحلة 

الإعدادية، وطبقا للموؤهل ل�سالح حملة ال�سهادات العليا. 
ل توجد فروق دالة اإح�سائيا بالن�سبة ل�سنوات اخلدمة.  - 
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ال�سلوك  اأمناط  اإىل  التعرف  اإىل  التي هدفت   )1999( الرحيم  وعبد  ال�رشيدي  ودرا�سة 
الوظيفي  بالر�سا  وعالقته  اإربد  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املدار�ص  مديري  لدي  القيادي 
للمعلمني من وجهة نظر املعلمني، ومعرفة اأثر كل من اجلن�ص واخلربة والتدريب على الر�سا 
الوظيفي لديهم، وتكونت عينة الدرا�سة من )775( معلمًا ومعلمة من املجتمع الأ�سلي البالغ 
)5815( معلمًا ومعلمة، وا�ستخدم الباحث مقيا�ص جوردن لو�سف ال�سلوك القيادي، ومقيا�ص 

مينو�سوتا لقيا�ص الر�سا الوظيفي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج اأهمها: 
الوظيفي، وذلك  الر�سا  الت�سلطي على  الدميقراطي والنمط  النمط  وجود فروق بني  - 

ل�سالح النط الدميقراطي. 
ل�سالح  واملعلمات  للمعلمني  الوظيفي  الر�سا  متو�سطات  بني  فروق  وجود  - 

املعلمات. 
ل توجد فروق يف درجات الر�سا الوظيفي تبعًا ملتغري اخلربة.  - 

تناولت الدرا�سات ال�سابقة يف جمملها اأن بقاء املعلم يف مهنة التدري�س يعتمد 
على جمموعة من االعتبارات اأهمها: 

الراتب الإ�سايف Ú 

البيئة املدر�سية Ú 

احرتام املجتمع املحلي وتقديره.  Ú 

غري اأن الدرا�سة احلالية تتميز عن الدرا�سات ال�سابقة يف وجود عوامل اأخرى متعلقة 
ببقاء املعلم يف مهنة التدري�ص مثل: العوامل ال�سخ�سية والعائلية، والتقت معها بالعوامل 
اأهمية  باإبراز  ال�سابقة  الدرا�سات  اأفاد من  الباحث  اأن  اإل  ال�سفية والجتماعية واملدر�سية. 
املختلفة  الإجراءات  على  والطالع  القيا�ص  اأداة  وت�سميم  التدري�ص،  مهنة  يف  املعلم  بقاء 
التي اتبعها الباحثون يف درا�ساتهم، مما �ساعد الباحث على اختيار الإجراءات الالزمة لهذه 

الدرا�سة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لقد عملت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�سمية على دعم العديد من 
طلبة  لإعداد  وتدريبهم  م�ستوياتهم  رفع  طريق  عن  اإليها،  وجذبهم  فيها  للخدمة  املعلمني 

قادرين على مواجهة متطلبات التغري الجتماعي والقت�سادي املت�سارعة. 
ويعد الرتباط الوثيق ما بني املعلم ومهنته مهمًا جداً، وذلك لتطوير الهيكل التنظيمي 

للمدار�ص، وكذلك لتطوير ودعم الر�سا الوظيفي، واملحافظة على بقائه يف اخلدمة. 



376

الثالثة إربد  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  د. أحمد القرعانفي 
التدريس  مهنة  في  املعلم  بقاء  في  املؤثرة  العوامل 

لذا جاءت م�سكلة الدرا�سة لالإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ماهي العوامل الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية  ● 

والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة؟ 
هل تختلف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص باختالف املتغريات  ● 

امل�ستقلة )اجلن�ص، واخلربة، والعمر( ؟ 

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�سة مما ياأتي: 
اإىل  التعرف  حتاول  التي  الأوىل  ال�ستك�سافية  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  تعد  ● 

الأردنية  اململكة  والتعليم يف  الرتبية  التدري�ص يف مديريات  املعلم يف مهنة  بقاء  اأ�سباب 
الها�سمية. 

اإن تناول هذه الدرا�سة للعوامل املوؤثرة يف اأ�سباب بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص  ● 

تعد اإ�سافة، �ست�سهم يف اإثراء املكتبة العربية يف جمال من جمالت الفكر الرتبوي الإداري. 
الرتبية  ملديريات  مهمة  �ستكون  الدرا�سة  هذه  اإليها  �ستتو�سل  التي  النتائج  اإن  ● 

والتعليم يف الأردن يف التعرف اإىل اأ�سباب بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص من ناحية، وزيادة 
الهتمام واملحافظة على بقائه من ناحية اأخرى. 

أهداف الدراسة: 

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
التعرف اإىل العوامل الكرث تاثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص.  1 .

التعرف اإىل العوامل الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص وفقا للمتغريات  2 .
امل�ستقلة )اجلن�ص، واخلربة، والعمر( . 

حمددات الدراسة: 

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بعينة الدرا�سة ومدى متثيلها ملجتمع املعلمني يف مديرية 
الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة يف حمافظة اإربد. وقد اأجريت يف فرتة زمنية حمددة 

 . )2009(
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تعريف املصطلحات: 
ويعنى بها جمموعة املوؤثرات الإيجابية وال�سلبية التي توؤثر يف م�ستوى  العوامل:  ◄

الر�سا الوظيفي لدى املعلمني العاملني مبدار�ص مديرية اإربد الثالثة. 
عن  فيها  للبقاء  املوظف  جتذب  اأن  املوؤ�س�سة  فيها  ت�ستطيع  التي  العملية  البقاء:  ◄
 Eric( واملعنوية  واملادية  والرتفيهية  وال�سحية  البيئية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  طريق 

 . )Hirisch,2005

ويف هذه الدرا�سة البقاء هو العوامل املحفزة التي تقدمها املوؤ�س�سة التعليمية للمعلم 
لزيادة رغبته يف العمل بجد واإخال�ص، وجتعله اأكرث ر�سا وحتديًا وده�سة، من اأجل املحافظة 

على �سعادته وبقائه يف اخلدمة فرتة طويلة. 
الطالب، ويكون موؤهاًل ومقتدراً، ولديه  اأن يرعى  الذي ي�ستطيع  ال�سخ�ص  املعلم:  ◄
معرفة وا�سعة من خالل التح�سري والتطور امل�ستمر والدعم، لي�سمن اأن كل طفل قادر على 

 . )Goodlad,1984( التعلم
وجود كفاءات مهنية حمددة، وموؤ�س�سات تعنى بالتاأهيل املهني،  مهنة التعليم:  ◄
ودرا�سات وتدريبات بغر�ص النمو املهني اأثناء العمل، واأخالقيات مهنية تفيد النت�ساب لها 

اأو اخلروج منها. 
الرتبوية،  الأهداف  اإجرائية  ب�سورة  يحقق  عمل  هي  الدرا�سة  هذه  يف  التعليم  ومهنة 
ال�سيا�سي  و  والقت�سادي  الجتماعي  والنمو  للمتعلم  املتكامل  ال�سامل  النمو  ويحقق 

للمجتمع. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

لقد اُ�ستخدم املنهج الو�سفي، وذلك من خالل الأ�سلوب الكمي ملعرفة العوامل الأكرث 
تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. 

جمتمع الدراسة: 

للمدار�ص  التابعة  املدار�ص  الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات يف  تكون جمتمع 
الأ�سا�سية والثانوية يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة يف حمافظة اإربد ممن 
و  معلمني   )210( منهم  ومعلمة،  معلمًا   )403( وعددهم  عامًا   )12( على  خدمتهم  تزيد 

)193( معلمة موزعني يف )46( مدر�سة، منها )19( للذكور، )27( مدر�سة لالإناث. 
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وقد عدت الفرتة الزمنية )12( عاما نقطة فا�سلة لبقاء املعلم يف مهنة التدري�ص، بناء 
على اآراء اأربعة من ذوي الخت�سا�ص يف املجال الرتبوي، والقيا�ص والتقومي، والدرا�سات 
لآرائهم  احل�سابي  الو�سط  اُعتمد  اإذ  الأردنية،  واجلامعة  الريموك،  جامعة  يف  الجتماعية 
اأكرث  اأن املعلمني الأقل خدمة يف املهنة هم  اأي�سا  الأربعة كنقطة قطع. واأثبتت الدرا�سات 
 . )Ingersoll , 2001( ، )Perie etal. , 1997( ،احتمالية يف ترك املهنة من الأكرث خدمة
وتو�سلت درا�سة )Clotfelter et al , 2005( اإىل اأن الراتب الإ�سايف كان له دور يف تخفي�ص 

معدلت ترك املعلمني، ممن هم بعد ال�سنة العا�رشة يف اخلدمة. 

عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�سة من )266( معلمًا ومعلمة، منهم )143( معلمًا و )123( معلمة 
موزعني يف )32( مدر�سة منها )17( للذكور، )15( مدر�سة لالإناث، حيث مت احل�سول على 
اأ�سماء املعلمني واملعلمات من مديرية تربية اإربد الثالثة وو�سعها يف وعاء، ومن ثم اأختريت 

العينة بالطريقة الع�سوائية. 

أداة الدراسة:

الكتب  العديد من  ال�ستبانة  النهائية من  املراحل  اإىل  الو�سول  بهدف  الباحث  راجع 
والدوريات والدرا�سات ال�سابقة ) )Clotfelter et al( ، )Glennie, 2004, 2005( ( لتحديد 
ذلك  وبعد  التدري�ص.  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  املوؤثرة  بالعوامل  املتعلق  النظري  اجلانب 
الدرا�سة  اأفراد عينة  بيانات متعلقة بدميوغرافية  الدرا�سة، وتكونت من  اأداة  الباحث  م  �سمَّ
من حيث: )اجلن�ص، واخلربة، والعمر( . بالإ�سافة اإىل )53( فقرة متعلقة بالعوامل املوؤثرة 
يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص، اإذ كانت الفقرات )1- 11( متعلقة بالعوامل الجتماعية، 

والفقرات )12- 27( متعلقة بالعوامل ال�سخ�سية والعائلية، والفقرات 
 )28- 37( متعلقة بعوامل �سعادة والتزام املعلم يف املهنة، والفقرات )38- 53( 

متعلقة بالعوامل املهنية. 

صدق االختبار: 

وعددهم  املحكمني  من  جمموعة  على  فقراته  ُعر�ست  الختبار  �سدق  من  للتحقق 
والدرا�سات  والتقومي،  والقيا�ص  الرتبوي،  املجال  يف  الخت�سا�ص  ذوي  من  اأ�ساتذة   )6(
الجتماعية يف جامعة الريموك، واجلامعة الأردنية، ومكتب الرتبية والتعــليم ملنطقة اإربد 
الأوىل والثانية والثالثة، بالإ�سافة اإىل عدد من املعلمني واملديرين من ذوي اخلربة الطويلة 

يف التعليم. واأجريت التعديالت املطلوبة يف �سوء مقرتحاتهم. 
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ثبات االختبار: 

للتاأكد من ثبات الختبار طبق على عدد من املعلمني واملعلمات يف مدر�ستي الطيبة 
بلغ  والإناث. وقد  للذكور  الثانوية  اأ�سد  والإناث، وكذلك يف مدر�ستي كفر  للذكور  الثانوية 
وقد  الدرا�سة.  الدرا�سة، و�سمن جمتمع  )52( معلمًا ومعلمة، وهم من خارج عينة  عددهم 
اُ�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا التي تقي�ص مدى الت�ساق الداخلي لفقرات ال�ستبانة، وقد 
بلغت قيمة األفا الكلية للمجالت )0.89( ، يف حني كانت قيمة األفا لكل جمال ح�سب اجلدول 

الآتي: 
قيمة األفاعدد الفقراتاملجال

110.65العوامل الجتماعية
160.76العوامل العائلية
110.83العوامل ال�سفية

160.81العوامل املدر�سية
530.89االأداة ككل

عدت هذه القيمة كافية لأغرا�ص الدرا�سة. واأ�سبح الختبار يف �سياغته النهائية يتاألف 
من )53( فقرة، حيث ُحذفت )3( فقرات، وُعدلت )7( فقرات، من خالل اإعادة �سياغتها. 

إجراءات البحث: 
املعلومات  على  للح�سول  الثالثة  اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  زيارة  ♦ 

اخلا�سة مبجتمع الدرا�سة، وكذلك طلب اإذن بتوزيع ال�ستبانة على عينة الدرا�سة. 
املدر�سة  مديرة  مدير/  مع  والجتماع  الختيار  عليها  وقع  التي  املدار�ص  زيارة  ♦ 
واملعلمني واملعلمات املعنيني بعينة الدرا�سة، وبني الباحث لهم الهدف من اإجراء الدرا�سة. 
الدرا�سة املتعلقة بالعوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة  ا�ستبانة هذه  توزيع  ♦ 

التدري�ص. 
اإعطاء مهلة �ستة اأيام، ثم جمعت ال�ستبانات التي عباأتها عينة الدرا�سة.  ♦ 

املعاجلة اإلحصائية: 
الإح�سائية  احلزمة  برنامج  ل�ستخدام  احلا�سب  اإىل  واأدخلت  ورمزت  البيانات  بوبت 
للعلوم الجتماعية )SPSS( ، وذلك لإيجاد املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
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العوامل  اأثر  ملعرفة  )ت(  اختبار  واأ�ستخدم  الدرا�سة.  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  الن�سبية  والأهمية 
اخلربة،  )اجلن�ص،  امل�ستقلة  للمتغريات  فقا  و  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  املوؤثرة 

العمر(. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف 
مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة. ولالإجابة عن �سوؤايل الدرا�سة، عر�ست النتائج 

الإجابات عينة الدرا�سة كما ياأتي: 
ما العوامل االأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�س  ال�سوؤال الأول:  ◄

يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 
م�ستوى  على  للحكم  الرباعي  ليكرت  مقيا�ص  اأعتمد  حيث   ،  )1( اجلدول  يف  مبني  هو  كما 
للمتو�سطات احل�سابية كما  ال�ستجابات طبقًا  العينة، حيث كان م�ستوى  اأفراد  ا�ستجابات 

ياأتي: 
1 –1.5 - يدل على م�ستوى قليل جداً من التاأثري.

اأقل من1.5 – 2.5 - يدل على م�ستوى قليل من التاأثري.
اأقل من 2.5 – 3.5 - يدل على م�ستوى كبري من التاأثري.

اأقل من 3.5 – 4 - يدل على م�ستوى كبري جداً من التاأثري. 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة العوامل االكثر تاثيرًا في بقاء المعلم 
في مهنة التدريس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة. 

عدد اأفراد العوامل االكرث تاثرياً يف بقاء املعلم باملهنة
العينة

املتو�سطات 
احل�سابية

االنحرافات 
التقييماملعيارية

كبري2662.5820.452العوامل ال�سفية
كبري2662.5780.350العوامل العائلية

قليل2662.4980.387العوامل الجتماعية
قليل2662.4970.394العوامل املدر�سية

كبري2662.5380.293املعدل العام
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يظهر اجلدول )1( اأن املتو�سط احل�سابي للعوامل ال�سفية هو الأعلى مبعدل )2.582( 
تزيد  الذي  املعلم  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )0.452( معياري  وبانحراف  كبرية،  وبدرجة 
له  الطالب  ال�سفية، ويكون احرتام  الغرفة  على �سبط  خدمته عن )12( عاما يكون قادراً 
كبرياً، وذلك ب�سبب خربته وقدرته على التعامل مع جميع الطلبة، وا�ستيعاب كل ال�سلبيات 

التي حتدث واإيجاد احللول لها. 
تظهر النتائج جميعها اأن املعلمني باقون يف مهنة التعليم يف مديرية الرتبية والتعليم 
ملنطقة اإربد الثالثة، حيث كان املتو�سط احل�سابي جلميع العوامل املوؤثرة يف بقائه يف مهنة 
كبرية،  وبدرجة   )2.538( كان  واملدر�سية(  والجتماعية،  والعائلية،  )ال�سفية،  التعليم 
وانحراف معياري )0.293( وقد يعود اإىل اأن ال�سيا�سة الرتبوية قد تلّبي رغباتهم املادية 

واملعنوية والجتماعية وال�سحية. 
ويبني اجلدول )2( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعرفة اأثر الن�ساطات 
ال�سخ�سية والعائلية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة 

اإربد الثالثة.     
الجدول )2( 

أثر العوامل الشخصية والعائلية في بقاء المعلم في مهنة التدريس 
في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة. 

الرقم 
املتو�سطات ن�س الفقرهالرقم الرتتيبيالت�سل�سلي

احل�سابية
االنحرافات 
التقييماملعيارية

اأولدي موؤمنون يف درا�ستهم املجانية خالل 120
كبرية جدا3.9621.031التعليم املدر�سي. 

كبرية جدا3.7741.036ل اأحتاج وقتا طويال لأ�سل اىل املدر�سة. 217

عالقتي الأ�رشية يف البيت تنعك�ص على بقائي 318
كبرية2.8871.014يف اخلدمة. 

كبرية.2.872967الطريق التي اأ�سلكها من املدر�سة واليها اآمنة. 415

ت�ساعدين زوجتي من خالل وظيفتها ملواجهة 519
كبرية2.7521.116متطلبات احلياة العائلية. 

كبرية2.7411.041املوا�سالت من املدر�سة واليها متوفرة واآمنة. 614

التعليم هو املجال الوحيد الذي ا�ستطيع العمل 724
كبرية2.7371.194فيه. 
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الرقم 
املتو�سطات ن�س الفقرهالرقم الرتتيبيالت�سل�سلي

احل�سابية
االنحرافات 
التقييماملعيارية

احل�سول على الراتب التقاعدي واملكافاأة هو 825
كبرية2.7261.167غايتي من وجودي يف املدر�سة. 

جميع املاأكولت والع�سائر متوفرة يف 916
كبرية2.6281.085املدر�سة. 

الفر�سة مفتوحة اأمامي لأعمل بعد الدوام 1023
قليلة2.3871.122املدر�سي. 

قليلة2.3231.166التاأمني ال�سحي الذي اأح�سل عليه راق. 1112
قليلة2.2891.093اأ�سعر بالرتياح لأن جميع اخلدمات متوفرة. 1213

الراتب الذي اأح�سل عليه يكفي متطلبات 1327
قليلة2.0641.139احلياة العائلية والجتماعية. 

الراتب الذي اأح�سل عليه جمز مقارنة مع 1426
قليلة2.0531.128وظائف الدولة الأخرى. 

تعمل الوزارة على توفري خدمات ثقافية 1522
قليلة1.6280.685واجتماعية وريا�سية بعد الدوام املدر�سي. 

اأولدي موؤمنون يف درا�ستهم املجانية خالل 1621
قليلة جدا1.4290.676التعليم اجلامعي. 

كبرية2.5780.350املعدل العام

ن= 266

خالل  املجانية  درا�ستهم  يف  موؤمنون  »اأولدي   :  )20( الفقرة  اأن   )2( اجلدول  يظهر 
التعليم املدر�سي« كانت الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية 
جداً،  كبرية  وبدرجة   )3.962( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثالثة،  اإربد  ملنطقة  والتعليم 
الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  يعزى  قد  وهذا   ،  )1.031( معياري  وانحراف 

حري�سة على اأن يبقى التعليم جمانيًا ويف جميع مراحله الأ�سا�سية والثانوية. 
واأما الفقرة التي تلت هذه الفقرة من حيث الفقرات الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف 
اإربد الثالثة، فكانت )17( : »ل اأحتاج  مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة 
اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.774( وبدرجة كبرية جداً،  وقتًا طوياًل لأ�سل اإىل املدر�سة«، 
اأن وزارة الرتبية والتعليم توؤكد على  اإىل  والنحراف املعياري )1.036( ، وقد يعزى ذلك 
وجوب نقل املعلم اإىل منطقة املديرية التي ي�سكن فيها، اإن مل يكن قد عني يف البلدة نف�سها 

التي ي�سكن فيها. 
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الفقرة )21( : »اأولدي موؤمنون يف درا�ستهم املجانية خالل التعليم اجلامعي« كانت 
اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  تاأثرياً  الأقل 
املعياري  والنحراف  جداً،  قليلة  وبدرجة   )1.429( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثالثة، 
)0.676( ، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلم الذي يخدم يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن- 
وعلى الرغم من املكرمة امللكية ال�سامية اخلا�سة بتوفري مقعد جامعي غري مدفوع الر�سوم 
اجلامعية- يعاين كثرياً من هذه امل�سكلة التي توؤرقه كثرياً خالل حياته، وجتربه ليبحث عن 

عمل اإ�سايف بعد الدوام املدر�سي من اأجل تعليم اأبنائه يف اأحد اجلامعات الأردنية. 
الوزارة على توفري خدمات ثقافية واجتماعية  : »تعمل  الفقرة )22(  يف حني كانت 
 )1.628( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثانية،  املرتبة  يف  املدر�سي«  الدوام  بعد  وريا�سية 
وبدرجة قليلة، والنحراف املعياري )0.685( ، وقد يعزى ذلك اإىل اأن اأندية املعلمني التي 
تقوم بالرتويح عن املعلمني واأبنائهم متمركزة يف املدن الكربى فقط، وعلى الرغم من اأن 

الع�سوية م�سموحة للجميع اإل اأن ذلك قد يثقل كاهله باملال واجلهد والوقت. 
ويبني اجلدول )3( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعرفة اأثر العوامل 
ال�سفية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة. 

الجدول )3( 
أثر العوامل الصفية في بقاء المعلم في مهنة التدريس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة. 

الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرةالرتتيبي

الغرفة ال�سفية التي اأدر�ص فيها مريحة 133
كبرية جدا3.8380.815وحجمها منا�سب. 

اأنا ل�ست معلما فقط لكني مر�سد ونا�سح 229
كبرية جدا3.5680.709و�سديق واأحيانًا ويل الأمر الطالب. 

كبرية3.1052.667يحرتمني الطالب يف الغرفة ال�سفية. 328

437
خالل  من  يوم  كل  جديدة  اأ�سياء  اأتعلم 
احتكاكي ومناق�ساتي مع زمالئي الذين 

يدر�سون ال�سفوف التي اأدر�سها. 
كبرية2.6880.745

�سلوك الطالب داخل الغرفة ال�سفية 531
قليلة2.2900.920ي�سجعني على البقاء يف املهنة. 

عدد الطالب يف ال�سعب التي اأدر�سها 632
قليلة2.2410.945منا�سب. 
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الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرةالرتتيبي

عدد احل�س�ص التي اأعطيها اأ�سبوعيا 735
قليلة2.1020.878يجعلني �سعيداً داخل الغرفة ال�سفية. 

جميع الو�سائل التعليمية متوفرة داخل 834
قليلة.2.0198400الغرفة ال�سفية. 

930
الغرفة ال�سفية نظيفة ومرتبة دائمًا 

من احل�سة الأوىل حتى نهاية الدوام 
املدر�سي. 

قليلة2.0190.803

يهتم طالب ال�سف بالأثاث داخل 1036
قليلة1.9550.766الغرفة ال�سفية. 

كبرية2.5820.453املعدل العام

يظهر اجلدول )3( اأن الفقرة )33( : »الغرفة ال�سفية التي اأدر�ص فيها مريحة وحجمها 
منا�سب« كانت الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم 
وانحراف  جدا،  كبرية  وبدرجة   )3.838( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثالثة،  اإربد  ملنطقة 
الأردنية  اململكة  يف  املدر�سية  الأبنية  معظم  اأن  اإىل  يعزى  قد  وهذا   ،  )0.815( معياري 
البناء  مع  يتنا�سب  الكبرية  والقرى  القرى  يف  الطلبة  اأعداد  واأن  البناء،  حديثة  الها�سمية 

احلديث. 
جاء يف املرتبة الثانية الفقرة )29( : »اأنا ل�ست معلمًا فقط لكني مر�سد ونا�سح و�سديق 
واأحيانًا ويل اأمر بالن�سبة للطالب« اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.568( وبدرجة كبرية جداً، 
وانحراف معياري )0.709( ، وهذا قد يعود اإىل اأن فل�سفة الرتبية والتعليم يف الأردن تقوم 
على اأن دور املعلم ل يقت�رش على اإعطاء املعلومات، واإمنا ت�سمح للمعلم بالقيام بالرعاية 

الكاملة للطالب ومن جميع النواحي. 
اأما الفقرة )36( : »يهتم طالب ال�سف بالأثاث داخل الغرفة ال�سفية«، فكانت هي الأقل 
تاأثريا يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة، 
اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )1.955( وبدرجة قليلة، وانحراف معياري )0.766( ، وهذا قد 
يعزى اإىل اأن املرحلة العمرية التي يكون فيها الطالب يف املدر�سة هي مرحلة حب اإظهار 

الذات باأي �سورة من ال�سور. 
تليها الفقرة )30( : »الغرفة ال�سفية نظيفة ومرتبة دائما من احل�سة الأوىل حتى نهاية 
معياري  وانحراف  قليلة،  وبدرجة   )2.019( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  املدر�سي«،  الدوام 
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الغرفة  داخل  الطالب  فيها  يبقى  التي  الزمنية  الفرتة  طول  اإىل  يعود  قد  وهذا   ،  )0.803(
ال�سفية والتي تتجاوز يف غالبية اأيام الأ�سبوع �ست �ساعات، بالإ�سافة اإىل اأن الوزارة تعهد 

مب�سوؤولية النظافة اإىل امل�ستخدمني الذين ل يتجاوز عددهم اثنني يف معظم املدار�ص. 
ويبني اجلدول )4( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعرفة اأثر العوامل 
اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  املدر�سية 

الثالثة. 
الجدول )4( 

أثر العوامل المدرسية في بقاء المعلم في مهنة التدريس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة. 

الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرهالرتتيبي

مدر�ستي هي املكان الأمثل للعمل 147
كبرية جدا3.8110.883والتعليم والتعلم. 

طموحي يف اأن يكون حت�سيلي 244
كبرية جدا3.7970.808العلمي اأثناء الوظيفة كبري. 

طموحي يف اأن يكون حت�سيلي 341
كبرية2.7970.845العلمي اأثناء الوظيفة كبري. 

اأحب التحدي لروؤية من هو اف�سل 440
كبرية2.5230.895مني يف املدر�سة. 

كلما عملت بجد اأكرب ح�سلت على 539
قليلة2.4440.963تقدير اأف�سل. 

اأقوم بعملي املطلوب مني لأن 650
قليلة2.4360.868املدير يتوقعه مني. 

يعتقد املدير اأنه من املهم اأن اأكون 743
قليلة2.3650.947�سديقا له. 

ال�سيا�سة الإ�رشافية والإدارية التي 842
قليلة2.3200.919اأتلقاها مريحة. 

لدي الوقت الكايف للتخطيط مع 946
قليلة2.3200.890زمالئي خالل اليوم املدر�سي. 

التقادير التي ح�سلت عليها طوال 1038
قليلة2.3160.885خدمتي يف املهنة من�سفة. 

1148
مدر�ستي مزودة بالتكنولوجيا 

احلديثة التي ت�سمح للطالب باأن 
يكونوا ناجحني. 

قليلة2.2370.796
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التدريس  مهنة  في  املعلم  بقاء  في  املؤثرة  العوامل 

الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرهالرتتيبي

فر�ص الرتقية من درجة اإىل اأخرى 1249
قليلة2.1960.898منتظمة. 

اأقوم بعملي املطلوب مني لأ�سعد 1351
قليلة2.1090.864رئي�سي. 

قليلة2.0790.709اأ�سارك يف �سنع القرار املدر�سي. 1453

اأ�سارك يف ر�سم املنهاج وال�سيا�سة 1552
قليلة2.0640.752املدر�سية. 

الدورات التي تعقدها الوزارة تعود 1645
قليلة1.8650.918بالنفع املعريف واملادي علي. 

قليلة2.4800.394املعدل العام

يظهر اجلدول )4( اأثر العوامل املدر�سية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية 
الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الثالثة، اإذ كانت الفقرة )47( : »مدر�ستي هي املكان الأمثل 
مديرية  التدري�ص يف  مهنة  املعلم يف  بقاء  تاأثرياً يف  الأكرث  والتعلم« هي  والتعليم  للعمل 
وبدرجة كبرية   )3.811( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثالثة،  اإربد  والتعليم ملنطقة  الرتبية 
جدا، وانحراف معياري )0.883( ، وهذا قد يعزى اإىل اأن التعلم والتعليم قا�رش فقط على 
ل  املعلمني  اأن  اإىل  اإ�سافة  قلتها،  على  الثقافية  للمراكز  دور  اأي  هناك  ولي�ص  املدار�ص، 

يجيدون حرفة اأخرى يتقنونها. 
تليها الفقرة )44( : »طموحي يف اأن يكون حت�سيلي العلمي اأثناء الوظيفة كبري« اإذ بلغ 
املتو�سط احل�سابي )3.797( وبدرجة كبرية جداً اأي�سًا، وانحراف معياري )0.808( ، وهذا 
قد يعود اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن توفر العديد من املنح الدرا�سية كل عام 

لدرا�سة املاج�ستري والد كتوراة، بالإ�سافة اإىل درا�سة الدبلوم 
العايل ويف جميع اجلامعات الأردنية وعلى نفقتها اخلا�سة. 

واملعريف  املادي  بالنفع  تعود  الوزارة  تعقدها  التي  »الدورات   :  )45( الفقرة  اأما 
التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم  علي«، فكانت الأقل تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة 
ملنطقة اإربد الثالثة، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )1.865( وبدرجة قليلة، وانحراف معياري 
)0.918( ، وال�سبب يف ذلك قد يعود اإىل الوقت الذي تعقد فيه هذه الدورات، اإذ اأنها تعقد بعد 
الدوام املدر�سي حيث يكون املعلم مرهقًا ب�سبب عدد احل�س�ص واملناوبة والأعمال الأخرى 
اإىل  املوا�سالت  تاأمني  عدم  اإىل  بالإ�سافة  مادي،  اأجر  اأي  يتلقى  ل  واملعلم  اإليه،  املوكلة 
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مكان الدورات التي غالبًا ما تعقد يف مركز املحافظة، ول مييل املعلمون اأ�سحاب اخلربات 
العالية –غالبًا- اإىل امل�ساركة بهذه الدورات

املتو�سط  بلغ  اإذ  املدر�سية:  وال�سيا�سة  املنهاج  ر�سم  يف  اأ�سارك   :  )52( الفقرة  تليها 
احل�سابي )2.064( وبدرجة قليلة، وانحراف معياري )0.752( ، وهذا قد يعود اإىل اأن وزارة 
الرتبية والتعليم تعتمد على الهيئات التدري�سية اجلامعية اأكرث من اعتمادها على الهيئات 

التدري�سية، الذين غالبًا ل يكون لهم اأي دور يذكر يف ذلك. 
ويبني اجلدول )5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعرفة اأثر العوامل 
اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  الجتماعية 

الثالثة. 
الجدول )5( 

أثر العوامل االجتماعية في بقاء المعلم في مهنة التدريس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة. 

الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرةالرتتيبي

اأ�سعر بالرتياح لأن الفجوة التعليمية 19
كبرية جدا3.6881.180بيني وبني املجتمع املحلي �سيقة. 

التعليم هو مهنة احلياة التي تطورين 25
كبرية جدا3.4540.983اأكرث وت�ساهم يف تغيري حياتي. 

حجم مدر�ستي منا�سب لإقامة عالقات 33
كبري2.6910.807مع املجتمع. 

العالقة التي تربطني والهيئة التدري�سية 48
كبري2.6500.839والإدارية بعد الدوام املدر�سي قوية. 

اأ�سعر بالرتياح لأين ل�ست من �سكان 510
كبري2.5490.979البلدة التي فيها مكان وظيفتي. 

كبري2.5260.912التعليم هو مهنة احلياة التي ت�رشفني. 64
قليل2.3680.828اأ�سعر اأن مدر�ستي هي البيت الثاين يل. 72

العالقة التي تربط املدر�سة باملجتمع 81
قليل2.2970.761املحلي قوية. 

اأولياء اأمور الطلبة ي�ساعدوين كثريا 911
قليل1.8010.743للبقاء يف هذه املهنة. 

قليل1.7520.699احرتام املجتمع ملهنتي وا�سح وكبري. 107
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التدريس  مهنة  في  املعلم  بقاء  في  املؤثرة  العوامل 

الرقم 
الت�سل�سلي

الرقم 
التقييماالنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةن�س الفقرةالرتتيبي

زيارات اأولياء الأمور لبيتي ملعرفة 116
قليل1.7030.837اأحوال اأبنائهم كثرية. 

قليل2.4980.387املعدل العام

يظهر اجلدول )5( اأثر العوامل الجتماعية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية 
الفجوة  لأن  بالرتياح  »اأ�سعر   :  )9( الفقرة  اإذ كانت  الثالثة،  اإربد  والتعليم ملنطقة  الرتبية 
التعليمية بيني وبني املجتمع �سيقة« هي الأكرث تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص 
 )3.688( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الثالثة،  اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف 
وبدرجة كبرية جداً، وانحراف معياري )1.180( . اإن املعلمني الذين يعي�سون يف جمتمعات 
اأي�سا  ر�سا  اأكرث  وهم  الوظيفة،  للبقاء يف  ور�سا  �سعادة  اأكرث  هم  وحيوية  فعالة  مزدهرة 
عندما يعي�سون يف جمتمع متعلم ومثقف وقادر على التعامل والتعبري عن الراأي بحرية، اإذ 
يعد املجتمع الأردين من اأكرث املجتمعات تعليمًا وثقافة، ب�سبب انت�سار اجلامعات احلكومية 

واخلا�سة يف كل حمافظة، اإن مل يكن يف كل لواء. 
تغيري  يف  وت�ساهم  اأكرث  تطورين  التي  احلياة  مهنة  هو  »التعليم   :  )5( الفقرة  تليها 
حياتي: « اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.454( وبدرجة كبرية جداً اأي�سا، وانحراف معياري 
)0.983( ، من املوؤكد اأن املجتمع العربي ب�سكل عام، واملجتمع الأردين ب�سكل خا�ص لي�ص 
مبناأى عن دائرة العلم واملعرفة املعا�رشة التي تت�سارع خطاها، وتت�ساعد وترية تقدمها 
ب�سورة لفتة للنظر، فهو جزء من املجتمع الدويل يوؤثر فيه ويتاأثر به، فالتعليم هو مهنة 
ت�سهم ب�سكل ملحوظ يف �سياغة جمتمعات الغد وثقافاتها وفق منط يكاد يكون اأكرث ت�سابهًا 
وتوحداً، ومن هنا، ومن التب�سيط املتناهي ملهنة التعليم، اأن تكون املهنة التي تطور وت�ساهم 
يف تغيري حياة املعلم الأردين املندمج يف العلم واملعرفة، ومن موقع الفاعل املوؤثر، ل موقع 

التابع املقلد. 
اأما الفقرة )6( »زيارات اأولياء اأمور الطلبة لبيتي ملعرفة اأحوال اأبنائهم كثرية« فكانت 
هي الأقل تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد 
اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )1.703( وبدرجة قليلة، وانحراف معياري )0.837( ،  الثالثة، 
وال�سبب يف ذلك قد يعود اإىل اأن العالقة التي تربط املجتمع املحلي باملدر�سة ب�سكل عام 
ت�سمح  ل  اإذ  ابنه،  جناح  على  مطمئن  الطالب  اأمر  ويل  لأن  �سعيفة؛  خا�ص  ب�سكل  واملعلم 
ال�سفية  ال�سعبية  طالب  جمموع  من   %15 من  اأكرث  برت�سيب  الأردن  يف  الرتبوية  القوانني 

الواحدة، علما باأن الن�سبة قبل خم�ص �سنوات كانت ل تتعدى %6. 
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اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )1.752(  تليها الفقرة )7( »تقدير املجتمع ملهنتي كبري« 
اأ�سبحت  اأن منزلة املعلم  اإىل  ، وهذا قد يعود  وبدرجة قليلة، وانحراف معياري )0.699( 
الذي  ال�سهري  الراتب  كفاية  عدم  ب�سبب  وذلك  ما،  نوعًا  متدنية  الأردين  املجتمع  نظر  يف 
انتهاء  بعد  اإ�سايف  عمل  اأي  لقبول  املعلم  قاد  مما  اليومية،  حاجاته  ل�سد  املعلم  يتقاظاه 

دوامه املدر�سي. 
العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة  هل تختلف  ال�سوؤال الثاين:  ◄

التدري�س باختالف املتغريات امل�ستقلة )اجلن�س، اخلربة، العمر( ؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين، ا�ستخدم الباحث اختبار )ت( ملعرفة اأثر املتغريات امل�ستقلة 

)اجلن�ص، اخلربة، العمر( يف العوامل املوؤثرة على بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. 
اأوالً- اأثر اجلن�س يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�س: ● 

يظهر اجلدول )6( اأثر اجلن�ص يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. 
الجدول )6( 

أثر الجنس في العوامل المؤثرة في بقاء المعلم في مهنة التدريس. 

م�ستوى الداللةقيمة )ت( االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياجلن�ساملجال

العوامل الجتماعية
26.4274.157ذكر

4.5020.000
28.6704.045انثى

العوامل ال�سخ�سية 
والعائلية

39.4765.370ذكر
5.9320.000

43.3175.141انثى

العوامل ال�سفية
25.0705.222ذكر

2.9690.003
26.6993.366انثى

العوامل املدر�سية
39.2455.790ذكر

2.0050.046
40.7896.767انثى

املعدل العام
130.22815.694ذكر

5.0790.000
139.50413.845انثى

: دال احصائيا عند مستوى داللة α = 0.05 ودرجات الحرية 0.264 

يت�سح من اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي وفقا لأثر اجلن�ص يف العوامل الجتماعية 
ي�سجل ارتفاعًا بالن�سبة لالإناث عنه بالن�سبة للذكور اإذ بلغ )28.670( و )26.427( على 
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التوايل. وبح�ساب قيمة )ت( لدللة الفروق بني املتو�سطات كما هو وا�سح من اجلدول )6( 
، وجد اأنها ت�ساوي )4.502( ، اأي اأنها دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05( ، وهذا يعني اأن 
هناك فرقا ذا دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات معلمي عينة البحث الذكور والإناث، 
وذلك ل�سالح الإناث، وهذا يعني اأن اجلن�ص له اأثر يف العوامل الجتماعية يف بقاء املعلم 
اأن ارتباطات الرجل الجتماعية موزعة على  اإىل  اأن يعود ذلك  يف مهنة التدري�ص. وميكن 
منا�سبات متعددة، واأن امل�سوؤوليات الجتماعية بعد الدوام املدر�سي، هي على عاتق الرجل 

اأكرث منها على عاتق الأنثى يف املجتمع الأردين. 
ويت�سح من اجلدول )6( ، ومن خالل نتائج اختبار )ت( للعينات املرتبطة باأثر اجلن�ص 
اأنه توجد فروق ذات  التدري�ص،  املعلم يف مهنة  بقاء  والعائلية يف  ال�سخ�سية  العوامل  يف 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( بني الذكور والإناث، حيث بلغت قيمة )ت( )5.932( 
حني  يف   ،  )43.317( وبواقع  الإناث  ل�سالح  ارتفاعًا  اأي�سا  احل�سابي  املتو�سط  و�سجل   ،
العوامل  اأثر يف  له  اأن اجلن�ص  اإىل  ، وهذا ي�سري  للذكور )39.476(  كان املتو�سط احل�سابي 
ال�سخ�سية والعائلية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص، وميكن اأن يعود ذلك اإىل اأن ن�ساطات 
الأنثى ال�سخ�سية، غالبًا ما تكون، حم�سورة يف الزيارات ال�سخ�سية ذات الطبيعة الأ�رشية، 

واأن الإناث يجدن اأنف�سهن و�سخ�سيتهن يف املدر�سة. 
العوامل  للجن�ص يف  اأثر  اإىل وجود   )6( اجلدول  )ت( يف  اختبار  نتائج حتليل  وت�سري 
ال�سفية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص عند م�ستوى )0.05( بني الذكور والإناث، حيث 
بلغت قيمة )ت( )2.969( ، و�سجل املتو�سط احل�سابي اأي�سا ارتفاعًا ل�سالح الإناث وبواقع 
)26.699( ، يف حني كان املتو�سط احل�سابي للذكور )25.070( ، وهذا ي�سري اإىل اأن اجلن�ص 
له اأثر يف العوامل ال�سفية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. وميكن اأن يعود ذلك اإىل اأن 
ينعك�ص  مما  الطالب،  من  الدرا�سية،  احل�سة  يف  واهتمامًا  وهدوءاً  جتاوبًا  اأكرث  الطالبات 

اإيجابًا على بقاء املعلمة يف املهنة. 
املرتبطة  للعينات  )ت(  اختبار  حتليل  نتائج  ومن   ،  )6( اجلدول  من  يت�سح  واأخرياً 
باختالف اجلن�ص يف العوامل املدر�سية يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص، اأن هناك فروقًا 
)ت(  قيمة  بلغت  حيث  والإناث،  الذكور  بني   )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
 ، الإناث، وبواقع )40.789(  ارتفاعًا ل�سالح  اأي�سًا  املتو�سط احل�سابي  ، و�سجل   )2.005(
يف حني كان املتو�سط احل�سابي للذكور )39.245( ، وهذا ي�سري اإىل اأن العوامل املدر�سية 
املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص خمتلفة باختالف اجلن�ص. وميكن اأن يعود ذلك اإىل 
اأن املعلمني من ال�سهل عليهم ترك املهنة والبحث عن عمل اآخر �سواء اأكان ذلك يف الداخل 
اأم يف اخلارج، اإ�سافة اإىل اأن املعلمة تكون اأكرث �سعادة مع طالباتها من املعلم. وتتفق هذه 
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اأن  اإىل  والتي تو�سلت   )Luekens etal, 2004( التي قام بها  الدرا�سة  النتيجة عن نتيجة 
رغبة الذكور يف ترك مهنة التدري�ص اأكرث من الإناث. 

ثانياً- اأثر اخلربة يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�س: ● 

يظهر اجلدول )7( اأثر اخلربة يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. 
الجدول )7( 

أثر الخبرة في العوامل المؤثرة في بقاء المعلم في مهنة التدريس. 

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياخلربةاملجال

العوامل الجتماعية
24 -1227.2494.060

1.2820.201
2427.9654.619 – فاكرث

العوامل ال�سخ�سية والعائلية
24 -1240.7685.732

2.0710.039
2442.2825.174 – فاكرث

العوامل ال�سفية
24 -1225.7354.720

0.4650.643
2426.0124.104 – فاكرث

العوامل املدر�سية
24 -1240.0556.696

0.3650.716
2439.7535.376 – فاكرث

املعدل العام
24 -12133.80715.896

1.0790.282
24136.01214.758 – فاكرث

: دال احصائيا عند مستوى داللة α = 0.05 ودرجات الحرية 0.264

يت�سح من اجلدول )7( اأن املتو�سط احل�سابي وفقا لأثر اخلربة يف العوامل الجتماعية 
ي�سجل ارتفاعًا بالن�سبة لذوي اخلربة 24 �سنة فاكرث اإذ بلغ )27.965( ، يف حني كان الو�سط 
احل�سابي لذوي اخلربة 12- 24 �سنة )27.249( . وبح�ساب قيمة )ت( لدللة الفروق بني 
املتو�سطات كما هو وا�سح من اجلدول )7( ، وجد اأنها ت�ساوي )1.282( عند درجات احلرية 

)264( ، اأي اأنها غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( . 
ويت�سح من اجلدول )7( ومن خالل نتائج اختبار )ت( للعينات املرتبطة باأثر اخلربة 
ذات  فروقًا  هناك  اأن  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  والعائلية  ال�سخ�سية  العوامل  يف 
 ، فاكرث(  �سنة   24( و   ،  )24 -12( امل�ستويني  )0. 05( بني  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة 
احل�سابي  املتو�سط  و�سجل   ،  )264( احلرية  درجات  عند   )2.071( )ت(  قيمة  بلغت  حيث 
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اأي�سا ارتفاعًا ل�سالح املعلمني من ذوي اخلربة 24 �سنة فاكرث، حيث كان الو�سط احل�سابي 
 24  -12( اخلربه  ذوي  من  للمعلمني  احل�سابي  املتو�سط  كان  حني  يف   ،  )42.282( لها 
والعائلية يف  ال�سخ�سية  العوامل  اأثر يف  لها  اأن اخلربة  اإىل  ي�سري  ، وهذا  �سنة( )40.768( 
بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. وميكن اأن يعود ذلك اإىل اأن اخلربة للمعلم واملعلمة يتبعها 
كثري من احلوافز والرتقيات، لكنها قد توؤكد جناح املعلمة اأكرث، لأن مهنة التعليم هي اأكرث 
تف�سياًل من املهن الأخرى يف املجتمع الأردين. وتختلف هذه الدرا�سة مع الدرا�سات التي 
قام بها كل من )Hanushek etal. ,2004( و )Murnans etal. ,1991( وتو�سلوا فيها اإىل 

اأن املعلمني ذوي اخلربة القليلة والكبرية معر�سون لرتك مهنة التعليم. 
وت�سري نتائج حتليل اختبار )ت( يف اجلدول )7( اإىل عدم وجود اأثر للخربة يف العوامل 
)ت(  قيمة  بلغت  حيث   ،  )0.05( م�ستوى  عند  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  ال�سفية 

 . )0.465(
واأخرياً يت�سح من اجلدول )7( ، اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 

)0.05( بني م�ستويات اخلربة حيث بلغت قيمة )ت( )0.365( . 
ثالثا: اأثر العمر يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�س.  ● 

يظهر اجلدول )8( اأثر العمر يف العوامل املوؤثرة يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص
الجدول )8( 

نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعرفة أثر العمر في العوامل المؤثرة في بقاء المعلم في مهنة التدريس. 

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاملجاالت

0.0930.129العوامل الجتماعية
0.1010.102العوامل ال�سخ�سية والعائلية

0.1280.036العوامل ال�سفية
0.0070.911العوامل املدر�سية

0.0960.117املعدل العام

يت�سح من اجلدول )8( اأنه ل توجد عالقة بني متغري العمر وبني العوامل املوؤثرة يف 
بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص )الجتماعية والعائلية واملدر�سية( حيث بلغ معامل ارتباط 
بري�سون )0.093( ، )0.101( ، )0.007( وهي غري دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05( يف 
حني توجد عالقة بني متغري العمر، وبني والعوامل ال�سفية اإذ بلغ معامل ارتباط بري�سون 
)0.128( وهي دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05( ، وهذا يعني اأنه كلما زاد العمر، كلما 
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زادت العوامل ال�سفية تاأثرياً يف بقاء املعلم يف مهنة التدري�ص. وهذه النتيجة خمتلفة مع 
نتيجة الدرا�سات التي قام بها )Boe etal. ,1997( و )Ingersoll,2001( . وتو�سال فيها اإىل 

اأن كل املعلمني من فئة ال�سباب وفئة الكبار راغبون يف ترك مهنة التعليم. 
والعوامل  العمر  متغري  عام بني  ب�سكل  توجد عالقة  ل  اأنه  اأي�سا   )8( اجلدول  ويظهر 
بري�سون  ارتباط  معامل  بلغ  حيث  جمتمعة  التدري�ص  مهنة  يف  املعلم  بقاء  يف  املوؤثرة 

)0.096( وهي غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( . 

التوصيات: 

يف �سوء النتائج ال�سابقة يقرتح الباحث ما ياأتي: 
ت�سجيع اأولياء الأمور على القيام بزيارة املدار�ص ملعرفة اأحوال اأبنائهم.  1 .

والعملية  للمعلم  املحلي  واملجتمع  الأمور  اأولياء  من  الكامل  الدعم  توفري  2 .
التعليمية، 

الت�سجيع على القيام بحملة وطنية لإ�سالح اآراء املجتمع عن مهنة التعليم،  3 .
اإتاحة الفر�سة اأمام املعلم للم�ساركة ب�سنع القرار.  4 .

ال�سفية  الغرفة  داخل  والأثاث  والرتتيب  بالنظافة  الهتمام  الطالب على  ت�سجيع  5 .
والبيئة املدر�سية. 

اجلامعات  يف  يدر�سون  الذين  املعلمني  لأبناء  الكامل  املادي  الدعم  توفري  6 .
الأردنية. 
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