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  عمان جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى املعلمني بسلطنة
  

  

  *مريم البلوشي و سعيد الظفري
  
  

 23/6/2019 تاريخ قبوله                                                                                                        21/2/2019 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة الحالية إلى التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية من  :ملخص
خــالل جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى المعلمــين بســلطنة عمــان، كمــا قامــت الدراســة    

التدريسـية  بالكشف عن الفـروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي معتقـدات الكفـاءة الذاتيـة         
حيــث التنبــؤي، اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي   .وأبعـاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة 

 المرحلــة اإلعداديــة،ا مــن معلمــي مــادة الرياضــيات بمــدارس  معلمــ) 1233(شـارك  
ــيهم  ــق عل ــاس جــودة الحيــاة        طب ــة التدريســية ومقي ــاس معتقــدات الكفــاءة الذاتي مقي

مرتفع من معتقدات  وتوصلت نتائج الدراسة إلى امتالك المعلمين مستوى .الوظيفية
بين ا الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية، ووجود فروق دالة إحصائي

فـي معتقـدات الكفـاءة الذاتيـة التدريسـية وأبعـاد جـودة الحيـاة         المعلمين والمعلمات 
أن الجنس يسهم فـي التنبـؤ بمعتقـدات     ىإلكما توصلت  .لصالح المعلمات الوظيفية

ــدى المعلمــين بنســبة     ــة ل ــاءة الذاتي ــاة    % 3.7الكف ــاد جــودة الحي وأن الجــنس وأبع
ــا يســهمان بنســبة    ــاءة      %8.33الوظيفيــة مع ــاين فــي معتقــدات الكف ــي تفســير التب ف

  .الذاتية التدريسية

التدريسـية،   جودة الحياة الوظيفية، معتقدات الكفـاءة الذاتيـة  : الكلمات المفتاحية(
  )سلطنة عمان

  
ــاره   ا أساســييعــد المعلــم ركنــً  :مقدمــة ا فــي العمليــة التعليميــة باعتب

الدعامـــة األساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا اإلصـــالح والتطـــوير التربـــوي، حيـــث    
را على أداء المعلم لدوره الفعال، ومن هذا المنطلق فإن كثيها يتوقف نجاح

بالمســتوى الــوظيفي للمعلــم أهميـــة    ولي عمليــة االرتقـــاء  مــن دول العــالم تـُـ   
منها بأن زيادة فاعلية المعلم وارتقاء أدائه ينعكس على فاعلية  ااًكإدر فائقة؛

العملية التعليمية؛ وهنا تأتي ضرورة تنميـة المعلـم وتحسـين أدائـه وتزويـده      
ــر       ــور المعرفـــي المعاصـ ــي ظـــل التطـ ــارات والمعـــارف فـ -Al(بمختلـــف المهـ

Mai'an, 2012.( .  

الـــذي يمتلـــك المقومــــات المعرفيـــة والمهاريـــة والوجدانيــــة      فـــالمعلم 
خاصة في ظل التطورات السـريعة والتـي شـكلت     ،يستطيع أداء دوره بفعالية

 ا له؛ لذا فهو من أهم العناصر الموصلة لتعليم يتصـف بـالجودة؛  ركبي ياتحد
ــه تتحقــــق األهــــداف المخطــــط لهــــا      وهــــذا مــــا أكــــده بانــــدورا    . إذ بكفاءتــ

)Bandura( حيث  ،"نحو نظرية تعديل السلوك :كفاءة الذات"مقالته  في
ا رلتعـديل السـلوك ومؤشـ   ا ًطوسـي ً  عـامال  دأشار إلـى أن الكفـاءة الذاتيـة تعـ    

على التوقعات حول قدرة الفرد علـى التغلـب علـى التحـديات وإنجـاز المهـام       
ادراك متمثلــة فــي  ،المختلفــة بصــورة ناجحــة والتخطــيط لهــا بصــورة واقعيــة  

نـه مــن تنفيـذ سـلوك معــين بصـورة مقبولــة،     ّكالقـدرات الذاتيــة التـي تم   حجـم 
  ).Bandura, 1987(ومدى التحمل عند تنفيذ هذا السلوك 
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  جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان *
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Abstract: The present study aimed to predict teaching self-
efficacy beliefs through work life quality of teachers in the 
Sultanate of Oman. The study also examined the differences 
between males and females in the teaching self-efficacy 
beliefs and in the dimensions of work life quality. The study 
adopted the descriptive predictive method where 1233 middle 
math teachers responded to two questionnaires measuring their 
efficacy beliefs and work life quality. The results of the study 
revealed that teachers have high levels of teaching self-
efficacy beliefs and work life quality. There were statistically 
significant gender differences in efficacy beliefs and the 
dimensions of work life quality, favoring female teachers. The 
study found that gender contributes to the prediction of 
teaching self-efficacy beliefs by 3.7%. The model containing 
gender and the dimensions of work life quality explain 33.8% 
of the variance in efficacy beliefs. 
 
 (Keywords: Quality of Work-Life, Teaching Self-Efficacy 
Beliefs, Sultanate of Oman) 

  

معتقدات الكفاءة الذاتية أحد األبعاد األساسية المكونة  دلذلك تع
لشخصية المعلم والتي يظهر تأثيرها على العمليات المعرفية واالنفعالية 
للمعلم ودافعيته واختياره للنشاطات والمهام من خالل التخطيط لألهداف 

لذاتية ومواجهة العوائق والصعوبات ومستوى الجهد والمثابرة والقناعة ا
والتفاعل مع اآلخرين والبيئة المحيطة بفاعلية وتوقعات النجاح والفشل 

)Al-Hosani, 2015.(  

فقد  ؛هتمام كبير من الباحثينإوقد حظيت كفاءة المعلم الذاتية ب
الكفاءة الذاتية كأحد السمات  )Rotter( الضبط لروتر مركزتناولت نظرية 

وولفولك هوى  موران-تشانينشار ، كما أثرااألساسية للمعلم كي يكون مؤ
)(Techannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001  إلى أن

ن المعلم من تطوير استراتيجياته للتغلب على معتقدات الكفاءة الذاتية تمّك
العقبات التي تعترض سبيله، باإلضافة إلى مرونته في التعامل مع حاالت 

 ،بذل المزيد من الجهداإلخفاق التعليمية وتحمله المواقف التي تتطلب 
  .وتحقيق أعلى مستويات األداء
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فعالية : أخرى منها توقد تم تناول الكفاءة الذاتية بمسميا
وسوف يتبنى الباحثان  .الذات، والفاعلية الذاتية، وكفاءة الذات

  .مصطلح معتقدات الكفاءة الذاتية في البحث الحالي

اهيم علم النفس مفهوم معتقدات الكفاءة الذاتية من مف دعيو
من أوائل الباحثين  )Bandura, 1994( الحديثة، ويعد باندورا

التي أشار إليها في نظريته المعرفية  ،الذين اهتموا بالكفاءة الذاتية
االجتماعية، وعرفها بأنها إدراك األفراد حول قدراتهم إلنتاج 

وتحدد معتقدات  .مستويات محددة من األداء تؤثر على حياتهم
الكفاءة الذاتية كيف يفكرون ويشعرون ويحفزون أنفسهم 

 :وتنتج هذه المعتقدات من أربع عمليات رئيسية هي .ويتصرفون
. العمليات المعرفية واالنفعالية والدافعية والعمليات االختيارية

على أنها اإليمان بقدرة الفرد على  )Miller, 2005(ميلر  وعرفها
 ،سارات معينة مطلوبة لتحصيل غايات محددةتنظيم وسلوك م

وتتضمن هذه المسارات السلوك واألفكار والعواطف؛ حيث تؤثر 
 .الكفاءة على كافة أنواع السلوك األكاديمي واالجتماعي واإلبداعي

 ا ًنأن الكفاءة الذاتية تمثل مكو )Kurmash, 2016( ويرى كرماش
طرة على مصيره ا في إحساس الفرد بالضبط الشخصي والسيحاسم

  .والتوافق مع أحداث الحياة

ا في النظرية االجتماعية محوري االكفاءة الذاتية مصطلح دوتع
المعرفية لباندورا والتي افترضت أن سلوك الفرد والبيئة والعوامل 
االجتماعية تتداخل بدرجة كبيرة؛ فالسلوك في ضوء نظرية باندورا 

العوامل الشخصية والتي تعبر عن : يتحدد بتفاعل ثالثة مؤثرات هي
معتقدات الفرد حول قدراته، والعوامل البيئية وهي مجموعة األدوار 
التي يقوم بها الفرد، والعوامل السلوكية متمثلة في األفعال 

وهذا ما أطلق عليه باندورا  ،واالستجابات الصادرة في موقف معين
  ). Bandura, 1999(نموذج الحتمية التبادلية 

فإن شعور األفراد  ،النظرية المعرفية االجتماعية وبحسب
: بالكفاءة الذاتية يؤثر في مظاهر متعددة من مستويات السلوك مثل

اختيار النشاطات؛ حيث يختار األفراد المهمات التي يعتقدون أنهم 
يميل األفراد و .سوف ينجحون بها، وتؤثر في التعلم واإلنجاز

للتعلم واإلنجاز أكثر من نظرائهم أصحاب الكفاءة الذاتية المرتفعة 
الجهد  الحال بالنسبة إلى من ذوي الكفاءة المنخفضة، وكذلك

فأصحاب الكفاءة المرتفعة يبذلون المزيد من  ؛المبذول واإلصرار
الجهد والعزيمة واإلصرار والتحدي عند مواجهة العقبات على عكس 

  ).Abu Ghazal, 2014(منخفضي الكفاءة 

أن للكفاءة الذاتية أهمية بالغة في حياة الفرد ومما ال شك فيه 
ولذلك اهتم الباحثون بدراسة الكفاءة الذاتية مع  ،الشخصية والعملية

فقد  ؛عدد كبير من المتغيرات وربطها بالعديد من القضايا الحياتية
 ,Ramadan(دراسة الكفاءة الذاتية مع قيم العمل وبيئته  تتم

 ( ;Hibi & Mohammed, 2013، والتوافق المهني )2017
Hijazi, 2012(،  ومع الهدف في الحياة وتحمل اإلحباط

)Mohammed, Abdulmonim & Abdullah, 2017( ،
، والمهارات )Aldhafri, 2016(وخفض مستوى االحتراق النفسي 

 ,Aljabori & Aljanabi, 2013; Ibrahim(االجتماعية 
   .)2017quran, -Allsasmah & Al(، وقلق المستقبل )2017

كما تظهر أهمية الكفاءة الذاتية في عالقتها مع مهارة حل 
الكفاءة الذاتية في التقييم  وتؤثر، )Alersan, 2017(المشكالت 

وفي اتخاذ القرارات ) Abdul Malak, 2018(الذاتي للفرد 
)Hussein & Salman, 2017; Al-Raqad & 

, 2014Alhawarny(. كما تلعب الكفاءة الذاتية دورفي  اا مهم
، )Mahmoudi & Murzaq, 2016(إدارة الضغوط الدراسية 

، )Al Harthy & Aldhafri, 2014(والتحصيل الدراسي 
 ,Al-Mutairi & Rashwan, 2016; Hajaj(والذكاء االنفعالي 

، والتوافق )Aldhafri, 2011(وجودة الحياة األكاديمية  ،)2018
والمناخ األسري ) Aljahwari & Aldhafri, 2018(النفسي 

)Alkhawalda, Atal & Banat, 2017(.  كما أكدت دراسات
أخرى دور الكفاءة الذاتية في تحسين الصحة النفسية للفرد 

Babeker & Mustafa, 2014)(،  ورفع معدل السعادة
)Alnoor, 2013.( 

أن معتقدات الفرد حول  )Bandura, 1999( ويرى باندورا
: هي الكفاءة الذاتية يمكن أن تتطور من خالل أربعة مصادر أساسية

فخبرات النجاح تدعم الكفاءة الذاتية لدى الفرد،  ،خبرات اإلتقان
وخبرات اإلنابة وهي التي يستنتجها الفرد من النماذج االجتماعية 

ع االجتماعي المحيطة فيزداد شعور الفرد بالكفاءة الذاتية، واإلقنا
أي إقناع الفرد بأن لديه من القدرات ما يؤهله للنجاح، والحاالت 

إن القلق واإلكتئاب والتوتر من الحاالت  إذ ؛االنفعالية والفسيولوجية
لذلك يجب تعزيز  ،االنفعالية السلبية التي تؤثر في الكفاءة الذاتية

  . الحاالت االنفعالية والفسيولوجية اإليجابية

خبرات اإلتقان من أهم المصادر التي تشكل معتقدات  عدوُت
الكفاءة الذاتية التدريسية، وتوفر بيئة العمل المدرسية خبرات 
متنوعة للمعلمين من شأنها رفع دافعيتهم ومعتقداتهم حول كفاءتهم 

؛ إذ تركز المدرسة كأحد )Yasin, 2017(الذاتية التدريسية 
علميها وجودة أدائهم الوظيفي على االهتمام بمالمؤسسات التعليمية 

لتعزيز الشعور بمعتقدات  ،اوالعمل على تشجيعهم وصقلهم مهني
الكفاءة الذاتية التدريسية وزيادة دافعيتهم لإلنجاز من أجل االرتقاء 

وتحقيق أعلى مستويات األداء في العملية  ،بمستوى المدرسة ككل
  .التعليمية

الملحة لتعزيز  وقد أوصت البحوث والدراسات على الحاجة
العالقة بين جودة األداء في البيئة المدرسية وكفاءة المعلم الذاتية 
التدريسية؛ لذلك كان من المهم تسليط الضوء حول جودة األداء 

من  )Lyndon( نوالرئيس األمريكي ليند عدوي. بأشكاله المختلفة
وهو من  :أوائل من أشاروا إلى مفهوم جودة الحياة الوظيفية

 )Taylor( كما يعد تايلر .اهيم الخاصة بعلم النفس التنظيميالمف
من أوائل الباحثين والمنظرين الذين اهتموا بدراسة مفهوم جودة 
الحياة الوظيفية وأهميته في زيادة قدرة المؤسسات لتحقيق أهدافها 

)Ahmed, 2015 .( وقد تم تداوله بمسميات أخرى مثل جودة
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 ،المهنية والتنمية المهنية وقيم العملحياة العمل وجودة الحياة 
وسوف يتبنى الباحثان مصطلح جودة الحياة الوظيفية لدقته 

  .وشموليته

وتعكس جودة الحياة الوظيفية مجموعة من األنظمة والبرامج 
المرتبطة بتحسين وتطوير الجوانب المرتبطة برأس المال البشري 

بيئتهم االجتماعية والتي تؤثر على حياة العمل لألفراد و ،للمنظمة
على مستوى األداء الوظيفي  ً فينعكس إيجابا ،والثقافية والصحية

مما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة والفرد معا  ،للعاملين
)Madi, 2014 .(وتعسويد  فر)Sewid, 2017 ( جودة الحياة

الوظيفية على أنها تحقيق السعادة للعاملين في بيئة العمل 
مما  ،ق التوافق بين الفرد ومؤسسة العملوالمساعدة على تحقي

 كما يعرفها .يساهم في رفع كفاءة المنظمة وتحقيق أعلى ربح ممكن
بأنها  )Alama & Al-Cherkassy, 2017(األعمى والشركسي 

توفير ظروف عمل جيدة وإشراف جيد مع االهتمام بالمزايا 
ات والمكافآت وقدر من االهتمام والتحدي بالوظيفة ودعم العالق

إلعطاء العاملين فرصة أكبر للتأثير على وظائفهم  ،االجتماعية
  .والمساهمة الفعالة على مستوى المنظمة

فقد  ،مفهوم جودة الحياة الوظيفية متعدد األبعاد أنوبما 
فهي تشمل ظروف  ،تعددت وجهات نظر الباحثين لحصر تلك األبعاد

لمكافآت، بيئة العمل المعنوية، وخصائص الوظيفة، واألجور وا
وجماعة العمل، وأسلوب الرئيس في اإلشراف، والمشاركة في اتخاذ 

، وأضاف جاد )Al-Awaki & Al-Nazari, 2018( القرارات
آخر يتمثل في التوازن  ابعدGad Alrab, 2008( ( الرب

   .واالنسجام بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية للعاملين

 & ,Hussein, Bader( بدر ومحمدوقد تناول حسين و
Mohammed, 2010 ( مجموعة واسعة من المبررات واألسباب

هروب العمال من : منها ،لالهتمام بجودة الحياة الوظيفية
المؤسسات، وارتفاع مستوى ضغط العمل، ومحدودية اقتصار 
تصميم الوظائف على كسب المعيشة، وعدم تلبية حاجات الفرد 

دفع المؤسسات للحرص على  لتحقيق ذاته وطموحه المهني؛ مما
بن خالد وبو حفص اكما ناقش  .خلق عميل دائم في بيئة العمل

)Ibn Khalid & Bu Hafs, 2015 ( المؤشرات الدالة على
نوعية العالقات االجتماعية، : والتي تتضمن ،جودة الحياة الوظيفية

ونوعية منظمة العمل، وإمكانية اإلنجاز والتطور المهني، والتوافق 
) Sewid, 2017(سويد وتذكر . حياة العمل وساعات العملبين 

أن هناك ثالثة عوامل رئيسية تساعد على نجاح جودة الحياة 
مجهودات المنظمة من خالل االستخدام األمثل : الوظيفية هي

لقدراتها التنظيمية واإلدارية، ونظم المقترحات كاحترام جميع 
حيث إن منظمة  -  صاالتاألفكار المطروحة من العاملين، ونظام االت

   .العمل بيئة حيوية لمختلف األنشطة االتصالية الرسمية

ولجودة الحياة الوظيفية أهمية بارزة سواء على مستوى 
وهذا ما أكدته  .مؤسسة العمل أو المستوى الشخصي لألفراد

فقد درست العالقة بين جودة الحياة الوظيفية  ،الدراسات السابقة

 ,Al-Mandhari, Al-Omari & Al-Yafi( وأداء الموظف
2017; Ibrahim, Tayel, & Gad Alrab, 2012  (  واإلبداع

ورضا العاملين ) Alama & Al-Cherkassy, 2017(اإلداري 
)Abu Larrabee, Culp, Persily, Sandjecklin & 
 Spreitzer, 2011Elematy, 2015;  2008;Conklin, ( 
SewidElsaber, 2012 ; ,( المهنيةالتنمية المهنية والمسؤولية و

Al hayek, 2014 ; 2016 ,Agrama;( العمل وبيئة ،)2017
2012, Mai'an-Al( رتباط الوظيفيإلوا ) -Awlaki & Al-lA

, 2017Alnajjar8; 201Nazari (،  الجسدية والنفسية والصحة
)Al Zawraq, 2016(. على جودة  كما ركزت دراسات أخرى

 Ahmed, Al( الحياة الوظيفية لدى المعلمين والهيئة التدريسية
Khalayleh & Alkilani, 2015(. جودة  وأجريت دراسة حول

الحياة الوظيفية مع الدافع األكاديمي والكفاءة الذاتية كمتغير وسيط 
)Mahmoudi, Rostami, Shabib, 2017; Mahmoud-

Janloo & Jahani, 2017( .تناول  ،سة حديثةوفي درا
 )Alhamadani & Alkholani, 2018( الحمداني والخوالني

  . االستراتيجيجودة الحياة الوظيفية في عالقتها مع التفكير 

حاول باحثو علم النفس التربوي في اآلونة األخيرة  قدو
تكريس جهودهم لربط جودة الحياة الوظيفية كمصطلح تنظيمي 

فقد  ،التدريسية كمتغير تربوي نفسيمتغير الكفاءة الذاتية بنفسي 
بدراسة الكفاءة  )Hussein et al., 2010( وآخرون حسينقام 

حتراق الذاتية المدركة كمتغير وسيط بين جودة الحياة الوظيفية واال
من النساء ) 150(النفسي للعاملين، وقد أجريت الدراسة على 

ود عالقة العامالت بجامعة القاهرة وأشارت نتائج الدراسة إلى وج
  . طردية بين جودة الحياة الوظيفية والكفاءة الذاتية المدركة

 & Mensah(كما ركزت دراسة مينساه وليباس 
Lebbaeus, 2013 ( على تحديد العالقة بين جودة الحياة

الوظيفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية لدى الموظفين في المؤسسات 
 اموظًف) 200(بلغ حجم العينة  .التعليمية والخدمية والمالية في غانا
توصلت الدراسة إلى امتالك  .من المؤسسات الثالث المختلفة

من جودة الحياة الوظيفية ومعتقدات  "جيد"الموظفين مستوى 
الكفاءة الذاتية، ووجود عالقة موجبة بين جودة الحياة الوظيفية 

ا في وعدم وجود فروق دالة إحصائي ،ومعتقدات الكفاءة الذاتية
   .العمر إلى متغيرعتقدات الكفاءة الذاتية لدى الموظفين تعزى م

 ,.Mahmoudi et al(وكذلك تناول محمودي وآخرون 
العالقة بين جودة الحياة الوظيفية والكفاءة الذاتية لدى ) 2017

بلغ  .الموظفين العاملين في مستشفيات مدينة مازاندران اإليرانية
يق مقياس جودة الحياة ا، وتم تطبموظًف) 341(حجم العينة 

وتوصلت نتائج الدراسة  .الوظيفية والمقياس العام للكفاءة الذاتية
ا بين جودة الحياة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي

الوظيفية والكفاءة الذاتية للموظفين سواء في المستشفيات 
   .الحكومية أو الخاصة
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تناولت متغير  دراسة )Ramadan, 2017( وأجرى رمضان
جودة الحياة الوظيفية من خالل قيم العمل ومستوى الكفاءة الذاتية 

ا طالب) 40(بلغ عدد أفراد العينة  .المدركة لدى خريجي الجامعة
وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس قيم العمل  .ا يزاول عملهمتخرج

وأسفرت نتائج الدراسة عن  .ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة
اض مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى الخريج الجامعي، انخف

ا في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة وعدم وجود فروق دالة إحصائي
  . تعزى لمتغيري الجنس والتخصص الدراسي

بدراسة ) Ashour & Murad, 2018(وقام عاشور ومراد 
ميدانية حول الكفاءة الذاتية لدى المعلمين وعالقتها بجودة 

ا معلم) 76(، حيث بلغ حجم العينة االبتدائيلتدريس بقطاع التعليم ا
وأسفرت نتائج الدراسة عن امتالك المعلمين مستوى  .ومعلمة
ووجود عالقة طردية بين جودة التدريس  ،ا من الكفاءة الذاتيةمرتفع

 . وكفاءة المعلم الذاتية

بية الدراسات السابقة العرأن بوفي ضوء ما سبق، يمكن القول 
موضوع جودة الحياة الوظيفية والكفاءة الذاتية  تناولت واألجنبية
 .لما له من تأثير ملحوظ في رفع األداء وتحسين اإلنتاج ،للموظف

توصلت أغلب الدراسات إلى أهمية معتقدات الكفاءة الذاتية  وقد
ا وتأثيرها على الثقة بالنفس ا أو موظًفلدى الفرد سواء كان طالب

الدراسات على وجود عالقة ارتباطية موجبة  نتائج تفقتوا ،واألداء
أوصت الدراسات كما  .بين جودة الحياة الوظيفية والكفاءة الذاتية

بضرورة االهتمام بتنمية الكفاءة الذاتية للفرد لما لها من انعكاسات 
  .إيجابية ملحوظة على المستوى الشخصي وبيئة العمل

  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

في الدراسات التي ربطت بين متغيري جودة الحياة هناك ندرة 
الوظيفية والكفاءة الذاتية التدريسية بشكل مباشر على عينة 

لذلك جاءت الدراسة  ،المعلمين بسلطنة عمان كمنطقة جغرافية
 ،لفجوة المعرفيةل اوسد ،للدراسات السابقة استكماًالالحالية 

 لمرحلة اإلعداديةمدارس امستخدمة عينة وطنية كبيرة من معلمي 
  . بسلطنة عمان

نتيجة للتغيرات التي طرأت في تفسير مفهوم التعلم وفقا و
رت للنظريات السلوكية والمعرفية والثورة التكنولوجية الهائلة التي غي

فلم تعد المؤهالت العلمية للمعلمين  ،النظرة للمنظومة التعليمية
يمتلكه هؤالء بل ما  ،كافية لتحقيق أهداف العملية التعليمية

لمعلم الذي فا .المعلمون من معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية
 ،وينجز بشكل أفضل ،يمتلك كفاءة ذاتية مرتفعة يضع خططا ناجحة

إذا شعر  من ذلك، وعلى العكس .ويقوم بدوره على أكمل وجه
فإنه يحكم على نفسه بالضعف  ،ن كفاءته الذاتية منخفضةأالمعلم ب

وهذا كله ينعكس على  .إنجازه وعطائه فيما يؤثر  ،والتمارض
لذا فإن الدراسة الحالية ركزت على إمكانية التنبؤ  .األداء المدرسي

للمعلم من خالل جودة الحياة  بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية
   .الوظيفية في المدارس

 عناإلجابة  محاولة وتتلخص مشكلة الدراسة من خالل
  :األسئلة اآلتية

ما مستوى معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة  -1
الوظيفية لدى معلمي مادة الرياضيات في مدارس المرحلة 

 اإلعدادية بسلطنة عمان؟ 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في معتقدات الكفاءة الذاتية  -2

التدريسية وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مادة الرياضيات 
 الجنس؟  إلى متغيران تعزى بسلطنة عم

هل يمكن التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى معلمي  - 3
مادة الرياضيات في سلطنة عمان من خالل إدراكهم لجودة الحياة 

 الوظيفية؟ 

  أهداف الدراسة

مستوى معتقدات الكفاءة  تحديد :تهدف الدراسة الحالية إلى
الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مادة 

الكشف عن كما تهدف إلى . الرياضيات بمدارس سلطنة عمان
في معتقدات الكفاءة  الذكور واإلناثدالة إحصائيا بين الفروق ال

الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مادة 
معرفة درجة هذا إضافة إلى  .دارس سلطنة عمانالرياضيات بم

إسهام جودة الحياة الوظيفية في التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية 
 . التدريسية لدى معلمي مادة الرياضيات بمدارس سلطنة عمان

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية في التركيز على معتقدات الكفاءة 
للتعرف على واقع الكفاءة لحياة الوظيفية الذاتية التدريسية وجودة ا

التدريسية لدى معلمي السلطنة في السنوات األخيرة والوقوف على 
عناصر جودة الحياة الوظيفية في المدارس، ومعرفة أثرها اإليجابي 

مما قد يسهم في التغيير لألفضل في  والسلبي على أداء المعلم؛
 .قاطرة النجاح ألي مجتمعسبيل االرتقاء بالعملية التعليمية كونها 

ا كثيرة للمسؤولين بوزارة التربية آفاًق الحالية ستفتح الدراسة كما
والتعليم التخاذ اإلجراءات والتدابير الخاصة بمعتقدات الكفاءة 

عن  ،وتشجيع المعلمين للبذل والعطاء ،الذاتية التدريسية للمعلمين
ر المعلطريق إعادة النظر بكل ما من شأنه أن يطوم معرفياا ومهاري، 

كما . مما قد يسهم في رفع معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية
دليال للمعلمين أنفسهم لمعرفة المزيد حول كفاءتهم  ديمكن أن تع

   .ومدى تأثرها بمكونات جودة الحياة الوظيفية ،الذاتية التدريسية

  التعريفات اإلجرائية

 المعلمين حول  اعتقاد: معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية
قدراتهم في تنويع أساليب التدريس المختلفة وتطبيق 
االستراتيجيات الفعالة، وثقتهم بإمكانياتهم في تحفيز الطلبة على 
التفاعل والمشاركة واالندماج في األنشطة الصفية، وما يمتلكه 
هؤالء المعلمون من قدرة على إدارة البيئة الصفية بفعالية 

).(Techannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001   
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علىالدرجة التي يحصل عليها المعلم ب :اوتعرف إجرائي 
عتمد في الدراسة مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية الم

  .الحالية

 مجموعة من العمليات المتكاملة : جودة الحياة الوظيفية
المخططة والمستمرة والتي تستهدف تحسين مختلف الجوانب 

الحياة الوظيفية للعاملين وحياتهم الشخصية  فيالتي تؤثر 
والذي يسهم بدوره في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة 

 ,.Al-Kharusi et al(والعاملين فيها والمتعاملين معها 
2016(. 

 علىلدرجة التي يحصل عليها المعلم اب :اإجرائيوتعرف 
  . المعتمد في الدراسة الحاليةمقياس جودة الحياة الوظيفية 

  حدود الدراسة 

تشمل حدود الدراسة الحدود الموضوعية والتي تركز على 
متغير جودة الحياة الوظيفية وتحدد بأداة القياس المستخدمة 

ءة الذاتية التدريسية وتحدد والكفا) مقياس جودة الحياة الوظيفية(
، والحدود البشرية )مقياس الكفاءة الذاتية التدريسية(بأداة القياس 

والتي تشمل معلمي مادة الرياضيات، والحدود المكانية حيث طبقت 
الدراسة على مدارس المرحلة اإلعدادية بسلطنة عمان، والحدود 

اسي الزمنية التي تم تطبيق الدراسة بها خالل العام الدر
  .م2017/2018

  الطـريقـة

  منهج الدراسة 

 ،التنبؤي–اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي
طبيعة البيانات المراد الحصول عليها، والذي يركز على  إلىا ستنادا

ومن ثم التنبؤ بالتغيرات الحاصلة  ها،وتفسير العالقات بين الظواهر
ا ا تابعوالذي يمثل متغير) معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية(في 

  ). أبعاد جودة الحياة الوظيفية(في ضوء متغيرات مستقلة 

   وعينتها مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مادة الرياضيات 
لوزارة التربية والتعليم والبالغ التابعة  ،بمدارس المرحلة اإلعدادية

حسب اإلحصائيات الصادرة عن المديرية العامة ) 3472(عددهم 
   .م2017/2018للتخطيط بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

تم اختيارهم من  ،ا ومعلمةمعلم) 1233(وقد بلغ حجم العينة 
مديريات ، من خالل مخاطبة جميع جميع محافظات مدارس السلطنة

التربية للحصول على قوائم المدارس في كل مديرية، ثم االختيار 
العشوائي للمدارس، وتوجيه الدعوة لجميع معلمي الرياضيات في 

ويمثل حملة مؤهل البكالوريوس  .المدارس التي تمت زيارتها
يوضح توزيع عينة الدراسة  )1( وجدول. من عينة الدراسة%) 91(

  . حسب الجنس

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس :)1(جدول 
  عدد المعلمين  الجنس
  658  ذكر
  575  أنثى

  1233                      المجموع

 أدوات الدراسة 

  مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية: أوًال

التدريسية لدى المعلمين تم  ةلقياس معتقدات الكفاءة الذاتي
 Techannen ( موران وولفولك هوى- تشانين االستفادة من مقياس

-Moran & Woolfolk Hoy, 2001( في دراسة  المعتمد
) 20(حيث تكون المقياس من  .)Aldhafri, 2017(الظفري 

لتوسيع ) نقاط 9(ج ليكرت يمن خالل تدر عنهايتم اإلجابة  فقرة،
  .نطاق االستجابات المحتملة

  صدق المقياس وثباته

على عينة األصلي تم تطبيق المقياس  ،لحساب الصدق
وقد أشارت النتائج إلى تمتع  .امعلم) 400(استطالعية بلغت 

كما تم حساب االتساق الداخلي  .المقياس بمؤشرات صدق جيدة
ألفا والذي بلغ  كرونباخ لفقرات المقياس ككل من خالل معامل

ب وفي الدراسة الحالية تم حسا. وهو معامل ثبات مرتفع ،)90.0(
ألفا والذي  كرونباخ االتساق الداخلي للمقياس ككل من خالل معامل

تم اختبار الصدق كما  .وهو معامل ثبات مرتفع ،)95.0(بلغ 
 )%50.77(وأوضحت النتائج وجود عامل واحد يفسر  ،العاملي

   .من التباين في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية

مقياس جودة الحياة الوظيفية : اثاني  

تم تطبيق  ،لقياس جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين
 ،مقياس جودة الحياة الوظيفية المطور والمقنن على البيئة العمانية

-Al(وقد تم تطبيق المقياس ألول مرة من قبل فريق بحثي 
Kharusi et al., 2016(.  حيث تكون المقياس في صورته األولية

  .فقرة )33( من

  صدق المقياس وثباته

التحقق من صدق المحتوى من خالل عرضه على مجموعة  تم
من المحكمين المتخصصين في التربية وعلم النفس للتأكد من مدى 

كما تم التأكد من الصدق  .نتمي إليهتمة كل فقرة للبعد الذي ءمال
وقد توصل الخروصي  .البنائي للمقياس من خالل التحليل العاملي

األمن الوظيفي والرضا  :وزمالؤه إلى وجود أربعة عوامل هي
، والبيئة )فقرات 5(، وخصائص المعلم )فقرات 8(والحوافز 
  ).فقرات 3(، والقضايا المتعلقة بالطالب )فقرات 3(المدرسية 
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ج ليكرت يالمقياس من خالل تدر عن فقراتتم اإلجابة ت
، 3=، محايد2=، أعارض1=أعارض بشدة(الخماسي 

ولحساب االتساق الداخلي ألبعاد  .)5=، أوافق بشدة4=أوافق
حيث ترواحت قيم  ،ألفا كرونباخ تم تطبيق معامل ،المقياس األربعة

 .وهي معامالت اتساق جيدة ومناسبة ،)85.0-70.0( الثبات بين
تم حساب االتساق الداخلي لألبعاد األربعة  ،وأما في الدراسة الحالية

  )75.0(و والحوافز،لبعد األمن الوظيفي والرضا  85.0والتي بلغت 
 لبعد البيئة المدرسية، )65.0( و لبعد الخصائص الداخلية للمعلم،

لبعد القضايا المتعلقة بالطالب وهي معامالت اتساق  )72.0( و
   .جيدة ومقبولة في العلوم اإلنسانية

  إجراءات الدراسة 

، فقد اعتمد الباحثان مجموعة من اإلجراءات لتطبيق الدراسة
والحصول  المدارس التي سيتم تطبيق األدوات عليها، تحديد تم

على الموافقة الرسمية من الجهات المسؤولة بوزارة التربية والتعليم 
على  المقياسينوإدارات المدارس لتطبيق الدراسة، ثم تم تطبيق 

   .العينة المختارة

 

 

 

 

  المعالجة اإلحصائية

 One Sample ( للعينة الواحدة" ت"تم استخدام اختبار 
T-test(،  للعينات المستقلة" ت"واختبار )Independent 

Samples T-test.(  كما تم تطبيق تحليل االنحدار الخطي
 Stepwise Multiple Linear( المتعدد التدريجي

Regression Analysis(  لمعرفة درجة إسهام جودة الحياة
دى الوظيفية في التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية ل

   .المعلمين

  النتائج ومناقشتها 

فيما يلي عرض لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من 
  :أسئلة الدراسة عنخالل اإلجابة 

ما مستوى " عن السؤال األول النتائج المتعلقة باإلجابة

معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية 

المرحلة اإلعدادية لدى معلمي مادة الرياضيات بمدارس 

   "بسلطنة عمان؟

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ،لمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةيوضح  )2(جدول و
  . الوظيفية لمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وألبعاد جودة الحياة

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية: )2(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير
  0.46  53.4  خصائص المعلم
  0.72  82.3  البيئة المدرسية
  0.77  67.3  قضايا الطالب

  0.84  14.3  الرضا الوظيفي
  0.97  65.7  معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية

      

قيمة المتوسط الحسابي الفعلي  أن )2(الحظ من جدول ي
وهو أكبر من قيمة ) 65.7=م(لمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية 

مستوى معتقدات  "ارتفاع"مما يشير إلى ، )5(المتوسط النظري 
الحظ أن يكما . الكفاءة الذاتية التدريسية لدى أفراد العينة

تراوحت بين المتوسطات الحسابية ألبعاد جودة الحياة الوظيفية 
 )4.53( للرضا الوظيفي كأدنى المتوسطات، وبين )3.14(

لخصائص المعلم، والتي جاءت كأعلى متوسطات أبعاد جودة الحياة 
أعلى من "وكل هذه المتوسطات الفعلية لألبعاد جاءت . الوظيفية

مما يدل على ارتفاع مستوى أبعاد جودة ، )3" (المتوسط النظري
   .الحياة الوظيفية لدى أفراد العينة

ريسية لدى يمكن تفسير ارتفاع معتقدات الكفاءة الذاتية التدو
أفراد العينة بسبب اإلعداد الجيد للمعلم أثناء فترة الدراسة 

ا ا ومهاريبحيث يتم تطوير المعلم معرفي ،والتدريب لهذه المهنة
يجابي على شخصيته، وكذلك جهود إفيؤثر ذلك بشكل  ،اووجداني

القائمين بقسم تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم لتدريب 
لمين على أحدث الوسائل التكنولوجية التدريسية إلمدادهم المع

وتوفير فرص تبادلها وتقديم التغذية الراجعة  ،بالخبرات الالزمة
وهذا ما  .وكذلك بسبب ثقته بنفسه وبقدراته وإمكانياته ،البناءة

كما أن ). Ashour & Murad, 2018(أكده عاشور ومراد 
ا في المادة تخصصمعلمي مدارس المرحلة اإلعدادية أكثر 

طالع بكل إوهم بمؤهالت علمية أفضل لذلك فهم على  ،التدريسية
لذلك تلعب المرحلة  ،ما هو جديد لتطوير مهاراتهم التدريسية

ا في تشكيل كفاءتهم الذاتيةالتعليمية التي يدرسها المعلمون دور.  

ارتفاع مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى  عزوكما يمكن 
إلى سياسة الدولة في االهتمام بقطاع  ،بشكل عام أفراد العينة

وتوفير كل األسباب التي من شأنها أن ترفع من مستوى  ،التعليم
جودة التعليم، وكذلك تغير النظام التعليمي في السلطنة من العام 

بحيث تغيرت نظرة  ،إلى األساسي ربما يكون أحد األسباب الرئيسية
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وفقا للمواصفات التي  ،إيجابيالمعلمين إلى مهنة التعليم بشكل 
بحيث تم تحديد حقوق المعلم وواجباته  ،تميز بها التعليم األساسي

وتم تقليل العبء التدريسي للمعلم فأصبح  ،على درجة من الوضوح
كما أن شعور  .على التركيز في مجال عمله بشكل أفضل ً قادرا

انعكس  ،يةالمعلم باالنتماء لهذه المهنة واختياره لها عن رغبة ذات
واتفقت نتيجة الدراسة الحالية  .على جودة أدائه في الحياة الوظيفية

 ;Ahmed, 2015; Al-Mandhari, 2015 ( مع دراسات سابقة
Alam & Al-Cherkassy, 2017( واختلفت مع دراسات أخرى 

)Nazari, 2018-Awlaki & Al-lA 2017;  Alnajjar,(
 .الختالف العينة المطبق عليها

 

 

 

هل توجد فروق " عن السؤال الثاني النتائج المتعلقة باإلجابة

ذات داللة إحصائية في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية 

  وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مادة
  

الرياضيات في مدارس الثانية بسلطنة عمان تعزى لمتغير 

   "الجنس؟

بين الذكور  لمعرفة الفروقتحليل التباين المتعدد  تم استخدام
واإلناث في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة 

ومن خالل فحص قيمة ويلكس المبدا . الوظيفية لدى المعلمين
، )0.14=، مربع إيتا0.001 ، عند مستوى داللة أقل من0.859(

 )3(وجدول  تبين وجود تأثير لمتغير الجنس في متغيرات الدراسة،
لتباين المتعدد للفروق في متغيرات الدراسة تحليل ايوضح نتائج 
  .حسب الجنس

  حسب الجنسفي معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية نتائج تحليل التباين المتعدد البيني للفروق  ):3(جدول 

  مصدر

  التباين
  نمط التنشئة

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

القيمة 

  االحتمالية

مربع 

  إيتا

  الجنس

  0.047  0.000  60.844  12.336  1  12.336 خصائص المعلم
  0.010  0.001  12.177  6.294  1  6.294  البيئة المدرسية
  0.057  0.000  74.923  41.776  1  41.776 قضايا الطالب
  0.085  0.000  115.035  74.119  1  74.119  الرضا الوظيفي
 0.074  0.000  98.175  85.057  1  85.057 معتقدات الكفاءة

  الخطأ
  .2030  1231  249.574 خصائص المعلم

  .5170  1231  636.305  البيئة المدرسية      
  .5580  1231  686.382 قضايا الطالب

        .6440  1231  793.150  الرضا الوظيفي  
        .8660  1231  1066.511 معتقدات الكفاءة  
               

ا في معتقدات وجود فروق دالة إحصائي )3(الحظ من جدول ي
 )001.0(الكفاءة الذاتية التدريسية عند مستوى داللة أقل من 

كما يتضح وجود فروق دالة ). 0.07=مربع إيتا( ولصالح اإلناث
ً  في جميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية وقد تراوح مربع . إحصائيا

وبالنظر إلى متوسطات كل من الذكور ). 0.08و  0.01(إيتا بين 
واإلناث، فإن الفروق جاءت لصالح اإلناث في جميع أبعاد جودة 

  .الحياة الوظيفية

في معتقدات الكفاءة الذاتية  ويمكن تفسير وجود فروق
غريزة األمومة لدى المعلمات في  في ضوءالتدريسية لصالح اإلناث 

ا إيجاب ما ينعكس ،تحمل مسؤولية أطفالهن من رعاية وتعليم وتربية
 واحتوائهم،على التعامل مع الطلبة  ن بأنفسهن وبقدرتهنعلى ثقته

دفع بالطلبة ت ،وتقديم المحتوى التدريسي بطريقة جذابة وممتعة
كما أن اإلناث  .والمشاركة الفعالة في البيئة الصفية إلى االستمتاع

وراء النجاح في محاولة منهن إلثبات ذواتهن وتكوين  اأكثر سعي
  . شخصية مستقلة بهن

ا في أبعاد جودة وجود فروق دالة إحصائي عزوكما يمكن 
لمعلمات في السائد بين ا الحياة الوظيفية لصالح اإلناث إلى الجو

مما يدفعهن إلى إظهار أعلى  ،والقائم على التنافس ،المدارس
 ،جودة الحياة الوظيفية فيمستويات األداء التي تؤثر بشكل ملموس 

وكذلك بسبب النظرة السائدة في المجتمع العماني حول الفرص 
بما يتناسب مع العادات والتقاليد  ،الوظيفية الممكنة لإلناث

هذه الوظيفة عن إلى بشكل أكبر  المرأةتتجه  ،وبالتالي .واألعراف
فينعكس ذلك على جودة  ،فتستمتع بالتدريس ،رغبة وقناعة ذاتية

أن المدرسة هي أفضل مكان لها لتؤدي با منها إيماًن ،أدائها الوظيفي
كما يمكن تفسير ارتفاع قيمة حجم األثر  .دورها في تنمية المجتمع
أن المعلمات قد ال  على أساس لح اإلناثلبعد الرضا الوظيفي لصا

الذين  ،على عكس الذكور ،على المكافآت والحوافز اكثيريحرصن 
ر في تأمين بكونه تقع عليهم المسؤولية األك ،يهتمون بهذا الجانب

وكذلك ألن المعلمات يشعرن باالستقرار  .الحياة الكريمة ألسرهم
معلمين، كما تعد قيمة واألمن الوظيفي في مهنة التعليم مقارنة بال
أن  على وهذا مؤشر .حجم األثر منخفضة لبعد البيئة المدرسية
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ا بين المعلمين دراك البيئة المدرسية ليس كبيرإاالختالف في 
نظرا لتشابه كثير من عناصر هذه البيئة في جميع  ،والمعلمات

 ،مدارس السلطنة مع وجود مستوى أكثر إيجابية في مدارس اإلناث
في هذا البعد من أبعاد جودة  ً عليه الفروق الدالة إحصائيا كما تدل

  . الحياة الوظيفية

هل يمكن التنبؤ " جابة عن السؤال الثالثالنتائج المتعلقة باإل

بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى معلمي مادة 

الرياضيات في سلطنة عمان من خالل جودة الحياة الوظيفية 

   "في المدارس؟

 استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجيتم 
)Stepwise Multiple Linear Regression Analysis (

لمعرفة درجة إسهام أبعاد جودة الحياة الوظيفية للتنبؤ بمعتقدات 
معتقدات أبعاد جميع  الرتباطونظرا  .الكفاءة الذاتية التدريسية

فقد تم  ،)رتباطمن خالل حساب معامالت اال(الكفاءة التدريسية 
استخدام جميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية في معادلة االنحدار 

ً . للتنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لوجود فروق  ونظرا
النموذج  ؛تم استخدام نموذجين ،في متغيرات الدراسة بين الجنسين

والنموذج الثاني  ،التنبؤ من خالل متغير الجنستم فيه  ،األول
ويوضح جدول  .استخدام الجنس مع أبعاد جودة الحياة الوظيفيةب
الخطي التدريجي ألبعاد جودة الحياة  االنحدارنتائج تحليل  )4(

   .الوظيفية المنبئة بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية

  المتعدد التدريجي ألبعاد جودة الحياة الوظيفية المنبئة بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسيةنتائج تحليل االنحدار الخطي : )4(جدول 

  المتغير  النموذج
معامل االنحدار غير 

 B المعياري
الخطأ المعياري 
  لمعامل االنحدار

معامل االنحدار 
  Betaالمعياري 

 R2  قيمة االحتمال  قيمة ت

1  
  0.000  217.96    0.036  7.89  الثابت

0.07  
  0.000 9.85 0.27  0.053 0.52  جنسال

2  

  0.000  13.07    0.235  3.1  الثابت

0.33  

  0.000 5.31 0.13  0.048 0.26  جنسال
  0.000  12.36  0.34  0.058  0.71  خصائص المعلم
  0.002  3.07  0.09  0.040  0.12  البيئة المدرسية
  0.000  6.05  0.18  0.038  0.23  قضايا الطالب
  0.128  1.52  0.05  0.035  0.05  الرضا الوظيفي

                

من معادلة االنحدار  )1(في النموذج  )4(الحظ من جدول ي
ا لمتغير الجنس على المتغير التابع وجود تأثير دال إحصائي

حيث أن الجنس يسهم بنسبة  ،)معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية(
 .في تفسير التباين في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية )3.7%(

ا وجود تأثير دال إحصائي )4(في جدول  )2(ويوضح النموذج 
لمتغيري الجنس وأبعاد جودة الحياة الوظيفية على المتغير التابع 

ة حيث أن الجنس وجود ،)معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية(
في تفسير التباين في  )%8.33(الحياة الوظيفية يسهمان بنسبة 

جميعها دالة " ت"كما أن قيم . معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية
عدا بعد الرضا  )001.0(ا عند مستوى داللة أقل من إحصائي
    .الم يكن داال إحصائي ، الذيالوظيفي

الكفاءة  ويمكن تفسير مساهمة الجنس في التنبؤ بمعتقدات
ا بين الذكور واإلناث في الذاتية التدريسية إلى الفروق الدالة إحصائي
وهذا ما أكدته نتائج  .معتقدات الكفاءة الذاتية ولصالح اإلناث

السؤال الثاني، كما تشير القيمة التنبؤية للجنس وأبعاد جودة الحياة 
ية ا إلى أنه يمكن التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتالوظيفية مع

إن خصائص المعلم  إذ ،التدريسية لدى المعلمين بسلطنة عمان
الداخلية كالدافعية والمثابرة وحب العمل من أكثر عوامل جودة 

ويعود  ،الحياة الوظيفية المنبئة بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية

ذلك إلى الخبرات والتجارب العملية التي يتعرض لها المعلم في 
تمثل  )Bandura, 1999( هي عند باندوراحياته الوظيفية و

أول مصدر يغذي الشعور بمعتقدات  تعدخبرات اإلتقان والتي 
كما أن احترام الطلبة للمعلم وتقديرهم له وتكوين  .الكفاءة الذاتية

فينمو  .اتجاهات ايجابية نحوه يعزز من مكانة المعلم االجتماعية
هذا يمثل االقناع و .لديه الشعور بالكفاءة الذاتية التدريسية

وتسهم البيئة  .دورا كأحد مصادر الكفاءة الذاتيةاالجتماعي عند بان
المدرسية في تعزيز الشعور بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية 
لدى المعلم من خالل مالحظته لزمالئه المعلمين اآلخرين كنماذج 

اته فتعزز الشعور لدى المعلم ذ ،اجتماعية تنجح في تحقيق أهدافها
وهذا يعكس خبرات  .أنه قادر على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه

ا أحد مصادر الكفاءة الذاتية عند باندورا، بينما ال وهي أيض ،اإلنابة
يؤثر الشعور بالرضا الوظيفي بشكل ملحوظ على معتقدات الكفاءة 

ويمكن  .وهذا البعد يتضمن المكافآت والحوافز ،الذاتية التدريسية
فهم  ،تفسير ذلك إلى امتالك معلمي السلطنة دافعية ذاتية لإلنجاز
دون  ،يمضون في مهنة التدريس بمتعة واستمتاع وحب استطالع

وهذا مؤشر على خبرات النجاح  ،النظر للمكافآت والحوافز الخارجية
الذاتية السابقة التي مر بها المعلم وأسهمت في رفع كفاءته الذاتية 

  . التدريسية
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