
 
 

 عبد الحميد بن باديس ــ مستغانمـــعة ــــــــــــــــــجامـــــــــ

 االجتمــــــــــــــــــاعية واإلنسانية علـــــــــــــــــــومكلية ال
 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة علم النفس
 

 مذكرة تـخرج
ماستر في علم النفسالـللحصول على شهـــــــــــــــادة   

تعليمية العلوم موسومة بـ:تخصص   
 

 ـ
 األداء الوظيفي لدى مدراء المدارس االبتدائية أثر الرضا الوظيفي على 

 "مستغامن بوالية-على عينة من مدراء املدارس االبتدائية درا ميدانية "

طرف منومناقشة علنا  مقدمة  

 خبيت ميمونة: الطالبة                                       

لجنــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــــة المكونة من:  أمام  

ةـــــــــــــفـــــــــــــــــــــالص يةــــــــــاألصل المؤسسة  ةــــــــــــــــــــالرتب  واالسم اللقب   

ساــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئي مستغانـــــــــــــمجامعة   -ب – ةمحاضر  ةأستاذ  سيسبان فاطمة الزهراء د.   

رراــــــــــمقمشرفا و  مستغانـــــــــــــمجامعة   -أ – ساعدة م ةأستاذ   نةي. عباسة أم أ 

-ب – ةمحاضر  ةأستاذ  مستغانـــــــــــــمجامعة   شاـــــــــــــــــــاقــــــــــــــمن عليلش فلةد.    
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 قال المصطفى صلى هللا وآله وسلم: 

  )إن الراضي ألغنى الناس بأفكاره ومشاعره الطيبة(

 وقال أيضا : 

 بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس( )إرضى
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 إهداء

 مالكً فً الحٌاة إلى معنى الحب والتفانً إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود إلى من كان  إلى

 دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌب أمً الغالٌة.           

 افتخار أبً العزٌز.  بكل إلى من علمنً العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه إلى من كلله هللا بالهٌبة 

 ى جدي وجدتً أطال هللا فً عمرهما.إل

إلى إخوانً ورفقا دربً فهذه الحٌاة بدونكما الشًء معكما أكون أنا وبدونكما مثل أي شًء فً نهاٌة 

 مشواري أرٌد أن أشكركما على مواقفكما النبٌلة إلى من تطلعوا لنجاحً بنضرة أمل محمد وأحمد. 

 خضرة.  -كرٌمة –نصٌرة  –جمٌلة  –أخواتً فاطمة  إلى من بوجودهم اكتسبت قوة ومحبة ال حدود لها

 أالء .   -رٌان  –إلى الكتاكٌت عبد اللطٌف 

إلى األخوات اللواتً لم تلدهن أمً إلى من تحلو باإلخاء وتمٌزوا بالوفاء والعطاء إلى ٌنابٌع الصدق 

الصافً إلى من معهم سعدت برفقتهم فً دروب الحٌاة الحلوة والحزٌنة إلى من كانوا معً على طرٌق 

فاطمة  –سمٌرة  –النجاح والخٌر إلى من عرفت كٌف أجدهم وعلمونً أن ال أضٌعهم صدٌقاتً منٌرة 

  فاطمة . –زهرة  –خٌرة  –خدٌجة  –عائشة  –

إلى كل زمالئً تخصص تعلٌمٌة العلوم وإلى كل من ساهم فً إنجاز هذا العمل المتواضع من قرٌب أو 

 بعٌد ولو بكلمة طٌبة
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 شكر

 أود أن أشكر كل من ساعدنً على انجاز هذا العمل من قرٌب وبعٌد. 

 إلى األستاذة عباسة أمٌنة مؤطرتً  ومرشدتً جزاها هللا خٌرا. 

 إلى جمٌع أفراد العٌنة.                     

 إلى كل األساتذة الذٌن أشرفوا على تدرٌسً منذ بداٌة مشواري الدراسً حتى نهاٌته. 

 إلى اللجنة المحترمة التً قبلت مناقشة هذا العمل المتواضع رئٌسا ومناقشا. 

 إلى كل من ساعدنً من قرٌب وبعٌد              
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  ممخص الدراسة: 

المدارسمدراءلدلالكظيفيالكشؼعفالعبلقةالمكجكدةبيفالرضاالكظيفيكاألداءإلىىدفتالدراسة

لدل–مستغانـ-دراسةميدانيةبمدارسسدملخضركسدمعميكعشعاشةإجراءاالبتدائيةمفخبلؿ

،كتبعتالباحثةالمنيجالكصفي،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتمقياسيفكىما:)ة(مدير100عينة

لصادؽسميحصادؽالقاركط الرضاالكظيفيمقياس-

مفإعدادالطالبةمقياساألداءالكظيفي-

لمعالجة بٌانات البحث، وتم إجراء عملٌة التحلٌل اإلحصائً (spss)  اإلحصائيةاستخداـالرزمةكتـ

 . ANOVAبواسطة معامل االرتباط بٌرسون ، إختبار "ت " لعٌنتٌن مستقلتٌن، تحلٌل التباٌن األحادي 

 وقد أسفرت نتائج الدراسة على أنه: 

 توجد عالقة ارتباطٌه بٌن الرضا الوظٌفً واألداء الوظٌفً لدى مدراء المدارس االبتدائٌة.  -2

 ال توجد فروق دالة إحصائٌا فً الرضا الوظٌفً تعزى لمتغٌر الجنس لدى مدراء المدارس االبتدائٌة  -1

ى مدراء المدارس ال توجد فروق دالة إحصائٌا فً الرضا الوظٌفً تعزى لمتغٌر المؤهل العلمً لد -3

 االبتدائٌة.

 فروق دالة إحصائً فً األداء الوظٌفً تعزى لمتغٌر السن لدى مدراء المدارس االبتدائٌة. ال توجد  -3
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 قائمة المحتويات

باإلىداء
جالشكر

دممخص
ققائمةالمحتكيات
حقائمةالجداكؿ
ؾقائمةاألشكاؿ
مقائمةالمبلحؽ

1مقدمة
الفصل األول: مدخل الدراسة

4أكال:إشكاليةالدراسة
6ثانيا:فرضياتالدراسة

7ثالثا:دكافعاختيارمكضكعالدراسة
7رابعا:أىداؼالدراسة
8خامسا:أىميةالدراسة

9:المفاىيـاإلجرائيةلمدراسةسادسا
اإلدارة المدرسيةالفصل الثاني: 

11تمييد
11مديرالمدرسةاالبتدائيةأكال:تعريؼ

12ثانيا:أىداؼالمدرسةاالبتدائية
13ثالثا:أسساختيارمديرالمدرسة

14رابعا:خصائصكصفاتمديرالمدرسةاالبتدائية
16اليامةالتيتتطمبيااإلدارةالمدرسيةخامسا:عبلقات

17سادسا:مسؤكلياتمديرالمدرسةاالبتدائية
20صبلحياتمديرالمدرسةاالبتدائيةسابعا:

23ثامنا:إعدادمديرالمدرسةاالبتدائية
25خبلصة

 : الرضا الوظيفيالثالثالفصل 



 

 ك

 

27تمييد
27الرضاالكظيفيمفيكـأكال:

28ثانيا:النظرياتالمفسرةلمرضاالكظيفي
34ثالثا:أنكاعالرضاالكظيفي

35الكظيفيرابعا:أىميةالرضا
36خامسا:عكامؿالرضاالكظيفي

37:خصائصالرضاالكظيفيسادسا
39سابعا:مؤشراتالرضاالكظيفي
40ثامنا:مسبباتالرضاالكظيفي

42:أساليبقياسالرضاالكظيفيتاسعا
46:أثارالرضاالكظيفيعاشرا

49خبلصة
 الفصل الرابع: األداء الوظيفي

51تمييد
51األداءمفيكـأكال:

52ثانيا:مككناتاألداء
53ثالثا:أنكاعاألداء

56رابعا:عناصراألداء
57خامسا:محدداتاألداء

57:العبلقةبيفالرضاكاألداءسادسا
59تقييـاألداءطرائؽ:سابعا
61:القائمكفبعمميةاألداءثامنا

63خبلصة
 اإلجراءات المنيجية لمدراسةالفصل الخامس: 

65 تمييد
65 أوال: اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية

65.الدراسةاالستطبلعية1
65الدراسةاالستطبلعيةأىداؼ.2
66.مكافكزمفالدراسةاالستطبلعية3



 

 ز

 

66االستطبلعية:مكاصفاتعينةالدراسة4
69:أدكاتالدراسةاالستطبلعية5
70االستطبلعيةالدراسةألدكاتالخصائصالسيككمترية:6

81 اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية: ثانيا
81.منيجالدراسة1
82.مكافالدراسةاألساسية2
82.مدةالدراسةاألساسية3
82عينةالدراسةاألساسيةكمكاصفتيا.4
84.أدكاتالدراسةاألساسية5
86إجراءالدراسةاألساسية.ظركؼ6
87األساليباإلحصائيةالمتبعةفيالدراسةاألساسية.7

 : عرض وتفسير نتائج الدراسةالسادسالفصل 
89تمييد
89األكلى.عرضكتفسيرنتائجالفرضيةأكال
91الثانية.عرضكتفسيرنتائجالفرضيةثانيا
92الثالثة.عرضكتفسيرنتائجالفرضيةثالثا
94الرابعة.عرضكتفسيرنتائجالفرضيةرابعا
97خاتمة

98االقتراحات
100قائمةالمراجع

105المبلحؽقائمة
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 الجداولقائمة 

 الصفحة العنوان رقم 

 66 توزٌع أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب متغٌر الجنس 02

 66 السنتوزٌع أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب متغٌر  01

 66 المؤهل العلمًتوزٌع أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب متغٌر  03

 66 أبعاد المقٌاس الرضا الوظٌفً  00

 60 الفقرات المعدلة فً مقٌاس الرضا الوظٌفً 00

 62 أبعاد مقٌاس الرضا الوظٌفً بعد التحكٌم 06

 62 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد األول  والدرجة الكلٌة للبعد  06

 61 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد الثانً والدرجة الكلٌة للبعد 06

 61 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد الثالث والدرجة الكلٌة للبعد 06

 63 للبعدالدرجة الكلٌة الرابع و البعد  فقرات  معامل االرتباط بٌن 20

 63 الدرجة الكلٌة للبعدو الخامس البعدفقرات معامل االرتباط بٌن  22

 60 الدرجة الكلٌة للبعد السادسالبعد فقرات معامل االرتباط بٌن  21

 60 لألداة الدرجة الكلٌة األبعاد ومعامل االرتباط بٌن  23

 60 معامل الثبات بطرٌقة ألفا كرونباخ 20

 66 فً مقٌاس األداء الوظٌفً الفقرات المعدلة 20

 66 درجات فقرات مقٌاس األداء الوظٌفً  26

 66 أبعاد مقٌاس الرضا الوظٌفً بعد التحكٌم 26

 66 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد األول والدرجة الكلٌة للبعد 26

 66 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد الثانً والدرجة الكلٌة للبعد 26

 66 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد الثالث والدرجة الكلٌة للبعد 10

 66 معامل االرتباط بٌن فقرات البعد الرابع والدرجة الكلٌة للبعد 12

 60 معامل االرتباط بٌن األبعاد والدرجة الكلٌة لألداء 11

 62 معامل الثبات بطرٌقة ألفا كرونباخ 13

 61 حسب متغٌر الجنستوزٌع عٌنة الدراسة األساسٌة  10
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 63 توزٌع عٌنة الدراسة األساسٌة حسب متغٌر السن  10

 60 توزٌع العٌنة حسب متغٌر المؤهل العلمً 16

 66 نتائج معامل االرتباط بٌرسون   16

 62 درجات الرضا الوظٌفً بٌن الجنسٌن   الفرق بٌن متوسطً 16

 61 للمؤهل العلمًالفرق بٌن درجات الرضا الوظٌفً بالنسبة  16

 60 دالالت الفروق بٌن المجموعات لألداء الوظٌفً تبعا لمتغٌر السن 30
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 قائمة األشكال

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل

 66 مخطط دائري لتوزٌع العٌنة االستطالعٌة حسب متغٌر الجنس 2

 66 أعمدة بٌانٌة لتوزٌع العٌنة االستطالعٌة حسب متغٌر السن 1

 66 مخطط دائري لتوزٌع العٌنة االستطالعٌة حسب متغٌر المؤهل العلمً 3

 61 مخطط دائري لتوزٌع العٌنة األساسٌة حسب متغٌر الجنس 0

 63 أعمدة بٌانٌة لتوزٌع العٌنة األساسٌة حسب متغٌر السن 0

 60 مخطط دائري لتوزٌع العٌنة األساسٌة حسب متغٌر المؤهل العلمً 6
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 قائمة المالحق

 الصفحة العنوان                                  الرقم

 200  للمقٌاسالصورة النهائٌة  02

 220 ترخٌص إلجراء التربص المٌدانً 01

 222 خصائص المحكمٌن 03

 221 المتعلقة بالنتائج الخاصة بالفرضٌات  spssمخرجات  00

 

 

 

 

 



 

 
 

 مقدمة

اليختمؼاثناففيالدكرالذمتمعبوالمدرسةحيؿالمرافقةالنفسية،كالتربكيةكالبيداغكجيةلمتمميذ

األمربتبلميذالطكراالبتدائي،عمىاعتبارأنياتشكؿإطبللةليـعمىالعالـخاصةعندمايتعمؽ

الخارجي،لذلؾاحتمتالمدرسةمكانةمعبرةلدلالباحثيفكالدارسيفبمختمؼزكاياىـكاتجاىاتيـخاصة

بمافييافيظؿالتغيراتالجذريةالسريعةالتييشيدىاالعالـفيجميعالمجاالتكعمىأصعدةمختمفة

عنصرالقيـكالمفاىيـ،لذاكافالبدلممدرسةمفتجديدميارتيا،كبثكفاءتيا،كتسخيركؿجيكدىا،

كمختمؼكسائميالتعزيزالرضاالمينيأكالكظيفيلدلطاقمياالتربكم،بمافيوالمدرسةمفجية،

كاتسعتمجاالتيافمـتعدمجردعمميةمفجيةأخرلفقدتغيرتأدكاراإلدارةالمدرسيةكطاقميااإلدارم

ركتينيةتيدؼإلىتسييرشؤكفالمدرسةفقط،بؿأصبحتتيتـبكؿمايتصؿبالعمميةالتربكيةمف

تبلميذ،كمدرسيف،كطرائؽالتدريس،كأنشطةمدرسية،كتكثيؽالعبلقةبالمجتمعالمحمي،كيعدمدير

كيةفيمدرستو،إذأفالكثيرمفالبرامجالناجحةالتيتحققياالمدرسةمسؤكالىامافيسيرالعمميةالترب

المدرسةتنبعمفمقدرتوعمىقيادةالمصادرالبشريةكالمادية،فيمارسدكراقياديافيمدرستومفحيث

فقدأثبتتبعضالدراساتالسيككلكجيةالحديثةأفنجاحأمالتنظيـ،كالتخطيط،كالتنسيؽ،كالتفكيض،

مفإمكانيةبكيةيقاسبمدلتأىيؿالطاقةالكامنةلدلمكظفييالينعكسذلؾعمىمستكلعاؿمؤسسةتر

،فالمدراءالذيفيتعرضكفلجممةمفالضغكطاتمقارنةبباقيالمكظفيفمجيكدبذؿالعطاءكالقدرةعمى

فياألداءخاصةفيميمتوالتدريسية،تؤثرتمؾالضغكطاتعمىرؤيةنحكمينتو،كتضيؽمركدية

فأردنامفخبلؿدراستناالمتكاضعة،مماينعكسسمباعمىالمؤسسةخاصةكالمجتمععامة،لذاأ

الرضاالكظيفيكعمىمدلتأثيرىذاالرضاعندمدراءالمدارساالبتدائيةعمى نسمطالضكءعمىمفيـك

  أدائيـفيالمؤسسة.



 

 
 

ستةفصكؿإضافةإلىمقدمةعامةكنكجزىذهالفصكؿفيمايمي:عمىلذلؾاحتكلىذاالبحث  

يتضمفإشكاليةالدراسةكماانبثؽمنيامففرضيات،إضافةإلىدكاعيكأسبابالقياـالفصل األول : 

الفصل الثاني:  كبمكضكعالدراسة،كتحديدأىدافياكأىميتيا،كحدكدىا،كالتعاريؼاإلجرائيةلمفاىيميا.

حيثتـاإلشارةإلىتعريؼمديرةالمدرسةاالبتدائية،كتحديدأىداؼلمدرسةاالبتدائيةبعنكافمديراجاء

المدرسةاالبتدائية،كالتطرؽإلىكيفيةاختيارمديرالمدرسة،كخصائصكصفاتمديرالمدرسة،عبلقات

:كالمعنكفالفصل الثالث كمديرالمدرسة،مسؤكلياتمديرالمدرسةكصبلحياتو،إعدادمديرالمدرسة.

الرضاالكظيفي،عرضأىـالنظرياتالتيفسرتالرضاالكظيفي،بالرضاالكظيفي، يتطرؽإلىمفيـك

أنكاعوكأىميتوكعكامموكخصائصو،تـاإلشارةإلىمؤشراتو.كأساليبقياسو،كأخيرااآلثارالناجمةعنو.

تـاإلشارةإلىتعريؼاألداءلغةكاصطبلحا،تحديدجاءبعنكافاألداءالكظيفي،الفصل الرابع: ك

الفصل الخامس: مككناتوكأنكاعوكأبعادهكعناصره،كالتطرؽإلىالعبلقةبيفالرضاكاألداءالكظيفي.أما

يحتكمعمىاإلجراءاتالمنيجيةلمدراسةالميدانية،كتناكلنافيالدراسةاالستطبلعية،اليدؼمفالدراسة،

مكافكمدةالدراسة،مميزاتعينةالدراسة،مركرابالمقاييسالتيتطمبياالدراسةكالخصائصالسيككمترية

نيجالدراسة،مكافكزمافالدراسة،)الصدؽكالثبات(،باإلضافةإلىالدراسةاألساسيةالتيتضمنتم

خصصلعرضالفصل السادس:  حجـالعينة،األساليباإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة.كفياألخير

كمناقشةنتائجالفرضياتالمطركحة،كفياألخيرتـعرضالخاتمةكتقديـبعضاالقتراحاتإلثراء

 المكضكع.

 

 

 



 

 
 

 





 الفصل األول
 

 مدخل الدراسة
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 أوال: اإلشكالية 

الحديثعمميةمستمرباستمرارالحياةالتقتصرعمىفترةعمريةمعينةكالمرحمة تعدالتربيةفيالمفيـك

التربكيةخيراألداءفإنياتحتاجإلىإمكانياتماديةكبشريةدراسيةمحددةكلكيتؤمفالمدرسةكظيفتيا

تنظيماتإداريةإذتعتبركحداتاجتماعيةتتألؼمفأفراديعممكفمعامفأجؿالكصكؿإلىكتحتاجإلى

تحقيؽأىداؼمشتركة،إذالبدمفاإلدارةالعمؿعمىالتكجيوكالتنسيؽكالتأثيرعمىالعممياتالمتداخمة

إلىاألداءاألفضؿ،كلذلؾحظيتاإلدارةالتربكيةباىتماـكبيرلماليادكرىاـكأثاربارزةفيلمكصكؿ

إنجاحالعمميةالتعميمية،كالتقتصرعمىتسييرالشؤكفاإلداريةفقطبؿتعمؿعمىجمعبيفالنكاحي

دافلمكصكؿإلىىدؼمشترؾاإلداريةكالفنيةمعا،فييترسـالطريؽكتغيرالسبؿأماـالمعمميففيالمي

ممايخمؽالرضاكالطمأنينةلمعامميففيالمدرسة،كالشخصالمسؤكؿعمىإدارةالمدرسةبشكؿجيد

(ىكشخصيةميمةفيمدرستوإذ1970)فميسمديرالمدرسةإذيعتبرقائداكمشرفاتربكيافحسب

مديرالمدرسةبدكرهعمى.المدرسةابتكارهكتطكر التيتقؼأماـيمكنوالتغمبعمىالصعاب كلكييقـك

أكمؿكجوالبدأفيككفراضيعفعمموفيدفعوىذاالرضاإلىالعطاءكبذؿالجيدكاإلخبلصكالجدية

إلىأفاالختبلؿفي،(BeLcastero and GoLd)فيالعمؿ،فقدأكدتدراسةكؿمفبمكاسترككجكلد

كحتىتككفىنالؾفعاليةفيينتجمفعدـاقتناعالفردببيئةالعمؿ،العبلقةبيفالشخصكالبيئةالمينية

جديةفيالعمؿالبدمفتكفردرجةعاليةمفال،تدائيةكعمؿاإلدارةالمدرسيةعمؿمديرالمدرسةاالب

اإلدارمالمدرسي،لكالرضاالكظيفيلد مدراءالمدارساالبتدائية،ألفىذهالشريحةتقعفيقمةاليـر

،كحتىيككفالمديرراضيعفعممويجبأفيككفتعاكفبينوكبيفالتربكيةاإلدارةىـيشكمكفمحكرك

التيأجريتفياألردفحيث(،1992)دراسةالعمرمالمعمميفكتقديرالمجتمعلوكىذاماأكدتو

خصائصالمديرىدفتإلىتحديدمستكلالرضاالكظيفيلمدراءالمدارسفياألردفكعبلقةذلؾببعض

مديركمديرةيعممكففيأربعةمديرياتالتربية223الشخصيكالكظيفيةكقدتككنتعينةالدراسةمف
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كانتابرزعكامؿالرضاعندالمدرييفكالمديراتنابعةمفشعكرىـباالنجازتابعةلكزارةالتربيةكالتعميـ

ئيـكرؤسائيـ،كدكرىـفيخدمةالمجتمع،بينماكتقديرالمجتمعليـ،كأسمكبالتعامؿبينيـكبيفزمبل

كانتعكامؿالتقدـالكظيفيكالصبلحيات،كاألجكركأسمكباتخاذالقراركاالستقبلليةمصدرضعيفا

كقدتـالتكصؿإلىمجمكعةمفالعكامؿالتيتؤدمإلىالرضاباعتباركجكدىاضركرياكمعيقالمرضا.

عكامؿالرضاعفالػأجر،الزمبلء،بيئةالعمؿ...الخ،كفقدافىذهكأساسيلتحقيقوكمفبيفىذهال

العكامؿيؤدمإلىكضعالمديرفيحالةعدـالرضاكبالتاليينعكسعمىأدائوفيالعمؿ،كمانجدأداء

المديريختمؼمففردإلىآخركيعتمدذلؾعمىالجيدالمبذكؿمفقبؿالمديركاقتناعوبأىداؼالمنظمة

ئوالعميقةلياكالتزاموبالكاجباتالمطمكبةكىذاالجيدمطمكببشكؿأكبرفيمجاؿالتعميـسكاءمفككال

دراسةمتكالؼ:الرضاالكظيفيلدلمديرمالمدارسقبؿالمعمـأكالمشرؼعمىالمعمـ،كىذاماأكدتو

 ـفيالرضاالكظيفي،كاختباراالبتدائيةكالمتكسطة،حيثىدفتالدراسةإلىتحديدالعكامؿالتيتساى

ىرزبرجكزمبلئوالتيتتضمفأفعكامؿبيئةالعمؿىي:االنجاز،االعتراؼ،التقدـ،المسؤكلية،

العمؿنفسو،كأفعكامؿبيئةالعمؿىي:العبلقاتالشخصيةمعالزمبلء،كالمشرفيفكالمعمميف،

اإلشراؼ)لياتأثيرمحايدعمىالرضا، كفاءةألمف،الركاتب،الحياةالشخصية،المركزالكظيفي،ا

عندمايككفكاألداءالعاليفأفالرضاالكظيفييحقؽييتب(،إذتككفمصحكبةبعدـالرضاالكظيفيك

ؿالذميؤديوكيضعؼكالءهغيرراضيعفعمموفإفذلؾيعكسعمىسمككوفيقؿالتزاموبالعمالمدير

مفعممونفسيامفخبلؿشركدالذىفديرفينتجعفذلؾانسحابالمؿبياالتييعمؤسسةلمم

كاالستغراؽفيأحبلـاليقظةأكينسحبجسميامفخبلؿالتأخرعفالعمؿكالخركجمبكراأكتمديد

الغيرراضيإلىمحاكلةاالنتقاـمفديركتعطيؿالعمؿكقديصؿسمكؾالمأكقاتاالستراحاتكالغيابات

ىدفتإلىالتعرؼعبلالعبلقةبيفالرضاالكظيفي(2001)ياجياف دراسةبكاماأكدتو،كىذالمنظمة

مديراكمديرةكأظيرت162لمديرمالمدارسكفاعميةاألداءفيكاليةكاليفكرنياكقدتككنتعينةالدراسة
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كانطبلقامف.األداءالنتائجكجكدعبلقةايجابيةبيفالرضاالكظيفيلمديرمالمدرسةاالبتدائيةكفاعمية

بومديرالمدرسة،جاءتىذهالدراسةلمعرفةأثرالرضاالكظيفيكاألداء أىميةالدكرالذميقـك

الكظيفيلدلمدراءالمدارساالبتدائية،كعميوتـطرحاإلشكاليةالعامةلمدراسةكالتالي:

مدارساالبتدائية؟ىؿتكجدعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداءالكظيفيلدلمدراءال

كيتفرععفىذاالسؤاؿاألسئمةالفرعيةالتالي:

ىؿتكجدفركؽفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالجنسلدلمدراءالمدارساالبتدائية؟-1

ىؿتكجدفركؽفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالمؤىؿالعمميلدلمدراءالمدارساالبتدائية؟-2

جةاألداءالكظيفيتعزللمتغيرالسفلدلمدراءالمدارساالبتدائية؟ىؿتكجدفركؽفيدر-3

 ثانيا: فرضيات الدراسة 

،تمتصياغةفرضياتفرعيةالتكبعدعرضنالمشكمةالبحثكماانبثؽعنيامفتسؤ

الدراسةعمىالنحكالتالي:

.االبتدائيةاءلدلمدراءالمدارستكجدعبلقةارتباطيوبيفالرضاالكظيفيكاألد. 1

.تكجدفركؽدالةإحصائيافيدرجةالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالجنسلدلمدراءالمدارس2

االبتدائية.

.تكجدفركؽفيدرجةالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالمؤىؿالعمميلدلمدراءالمدارساالبتدائية.3

لدلمدراءالمدارساالبتدائية..تكجدفركؽفيدرجةاألداءالكظيفيتعزللمتغيرالسف4
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  ثالثا: دواعي وأسباب اختيار الموضوع

:ىناؾمجمكعةمفاألسبابدفعتالباحثةلمقياـبالدراسةالحاليةمفبينيامايمي

قمةالدراساتالتيتناكلتالعبلقةبيفمتغيراتالدراسةالحاليةالعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداء-1

االبتدائيفيحدكدعمـالباحثة. مدراءالمدارسالكظيفيلدل

_معرفةمامدلاىتماـبعضالمدراءبأداءالمياـالمككمةليـ.2

_المكضكعجديربالدراسةكينسجـمعالتخصص.3

 رابعا: أىداف الدراسة

المدارستيدؼىذهالدراسةإلىالكشؼعفالعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداءالكظيفيلدلمدراء

االبتدائية.

 .التعرؼعمىالعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداءالكظيفيلدلمدراءالمدارساالبتدائية.1

.معرفةىؿيكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالجنسلدلمدراء2

 المدارساالبتدائية.

 للمتغيرالمؤىؿالعمميلدلمدراءالمدارساالبتدائية..معرفةىؿتكجدفركؽفيالرضاالكظيفيتعز3

.معرفةىؿتكجدفركؽفياألداءالكظيفيتعزللمتغيرالسفلدلمدراءالمدارساالبتدائية4
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 خامسا: أىمية البحث

تكمفأىميةالمكضكعفيككنويتطرؽإلىأىميةالرضاالكظيفيككنويشكؿاحداألسبابأكالدكافع

الميتمةلؤلداءالمتميزالذميمكفآفيؤديومديرالمدرسةاالبتدائيةإذيعتبرمكضكعالرضاالكظيفي

انبحياتوكأداءميماتوىكاألساسالتكافؽالنفسيكاالجتماعيلممدراء،كمؤشرلنجاحوفيمختمؼجك

عمىأكمؿكجونحكمدرستو.كتظيرأىميةىذهالدراسةفيأنيا:

  .تمقيالضكءعمىأىـالظركؼكالعكامؿالتييكاجيياالمدراءبالمدارسمفأجؿعبلجيا.1

  .تساىـفيالتعرؼعمىالجكالنفسيكاالنفعاليالمرتبطبعمؿالمدراءمفاجؿتحسينو.2

  راىتماـمدراءالمدارساالبتدائيةبمكضكعالرضاالكظيفي،كاألداء..اث3

الرضاالكظيفيلدلمدراءالمدارساالبتدائيعكامؿ.التعرؼعمى4

:لتعاريف اإلجرائيةاا:سادس

الفردفيمايتفؽكأىداؼالمجتمعإعداد:ىيفمسفةتربكيةتضعياالدكلةرغبةفي. اإلدارة المدرسية  1

كالدكلةكتعرؼإجرائيابأنيامجمكعالعممياتمفتخطيطكتنسيؽكتكجيوفيتفاعؿايجابيداخؿمناخ

مدرسي.

:ىكالقائداإلدارمكاالكادميلممدرسةالذملواستقبلليةجديرةفيتنظيـمدير المدرسة االبتدائية.2

عمييا،كمعذلؾفيكمقيدبعددمفالضكابطكالتكازناتالنيتمارسبكاسطةالمدرسة،كالييئةالقائمة

مجمسالمدرسةكاالتجاىاتالخاصةبييئةالتدريس،كجمعياتأكلياءالتبلميذكالسياسةالكميةالتعميمية

 كالمحمية..
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دراؾالدكرأك:يعرؼعمىأنواألثرالصافيلجيكدالفردالتيتبدأبالقدرات.  الرضا الوظيفي3 كا 

تماـالمياـالمككمةكالمككنةلكظيفةالفرد.كيعرؼإجرائيابدرجة المياـكالذميشيرإلىدرجةتحقيؽكا 

التييتحصؿعميياالفردفيمقياسالرضاالكظيفيالمطبؽفيالدراسة.

المتكقعةمنوىكإصدارالحكـعمىفاعميةاألداءالمديرفيالقياـباألدكار. األداء الوظيفي.4

كالكاجباتكالمسؤكلياتالكاجبةعميوبحكـمكقعوالكظيفي،كبمايساىـفيتحقيؽاألىداؼالتربكية

كاالجتماعيةلممدرسة،كيعدأداءالمديرفعاالحيفيقكـبأداءجميعاألدكارالمطمكبةمنو.كيعرؼإجرائيا

 المطبؽفيالدراسة.يفياألداءالكظالدرجةالتييتحصؿعميياالفردفيمقياس



 

 
 

 





 الفصل الثاني

اإلدارة المدرسية
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:تمييد

المديرىكاإلدارماألكؿفيمدرستو،كىكالمسؤكؿعفتكجيوالمدرسيففيالنكاحيالفنية،كىك

تباعالخططكالمناىج المسؤكؿأماـالتربيةكالتعميـعفسيرالعمميةالتعميميةكالتربكيةبالمدرسةكا 

التعميمية،كالقكانيفالتيتنشرىاالكزارة.

صالذميرأساإلدارةالمدرسيةكيقكـبعمميةالتكجيواألنشطة:ىكالشخأوال: مدير المدرسة

كاإلشراؼعميياكمتابعتيا،كيتـاختيارهعادةمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيالمدرسةأكمفخارجيا

ضمفشركطكمكاصفاتمعينةأمبمعنىأخرمديرالمدرسةبكصفوقائداتربكيايجبأفتتكفرفيو

لتيتجعؿمنوالشخصالمناسبلمقيادةكتكجيوالمؤسسةالتربكيةلتحقيؽاألىداؼالصفاتالقياديةا

المرسكمةليابأفضؿصكرةممكنة.

(عمىأنوشخصفيالتنظيـيقكـبإشراؼعمىالنشاطاتاآلخريف1992كيعرفوعبدالحميدمقدـ)

.كالمراقبةلنشاطاتاآلخريف،ككظيفتياكىكالشخصالذميقكـبالتخطيط

(عمىأنوالقائدالتربكمالذميتصؼبخصائصكمياراتتتطمبيا1987كيعرفوحافظفرجأحمد)

طبيعةاألدكارالتييتكقعممارستيافيإنشاءإدارةالمدرسة،فيضكءكظيفتوكعمموكقائدإدارمفي

 (.1987:27)حافظ،المدرسة.

عمميفكىكالمسؤكؿالمباشرأماـالمنطقةأداءالمفمديرالمدرسةىكالذميعمؿعمىترقيةكتحسي

(40:1987شؤكفالمدرسةإداريا)إبراىيـ،إدارةالتعميميةعف
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كىكالمسؤكؿاألكؿكالرئيسيعفجميع السابقةأفمديرالمدرسةيعتبرالتعريفاتنستنتجمفخبلؿ

التعميميةكاإلدارييفكالطمبةمفالعامميففيالمدرسة،كتكثيؽالعبلقاتاإلنسانيةبينوكبيفأعضاءالييئة

 أجؿتحقيؽأىداؼالمدرسة،كبمايعكدذلؾعمىالفردكالمجتمعبالفائدة.

 ثانيا: أىداف المدرسة االبتدائية

عفطريؽاكتسابمياراتالبلزمةالستخداـأساليبالصحةتحقيق النمو الجسمي ويتم ذلك:.1

سعاؼالمصاب،كتضميدالجرح،ككسبالعادات الكقائيةكالعبلجيةكاألمراضمثؿأمراضالعيكف،كا 

كالعمؿكالراحة. الصحيةفياألكؿكالشربكالنـك

ةاألساسية،كالقراءة:عفطريؽتخصيصالمعمكماتكأدكاتالمعرف: تحقيق النم المغوي ويتم ذلك2

كالكتابةكالتعبيركالحساب،كتككيفاالتجاىاتالعقميةالصالحة،كتعتبرالعاداتالعقميةالصالحةأساسا

(126لمسمكؾالجيد،كاليأتيىذاإالعفطريؽتدريبالطفؿعمىالتفكيرالمنظـكالسميـ.)الزيداف،

مميذالقدرةعمىفيـالعبلقاتاالجتماعيةالصالحة،:بإكسابالت. تحقيق النمو االجتماعي ويتم ذلك3

كممارستيافالفرديجبأفيفيـأفالجماعةميدافلممصالحالمشتركة،افيقدرالصالحالعاـكيندفع

اندفاعاتمقائيانحكتحقيقو.

رالنفسي،:بماتحققوالمدرسةاالبتدائيةمفاالطمئنافكاالستقراتحقيق النمو الوجداني ويتم ذلكد .

كاالبتعادعفالعقكباتالجسدية،كتككيفاتجاىاتعاطفيةسميمة،

:مفخبلؿربطدركسالديف،كاإلسبلـفيالحياةمفخبلؿه . تحقيق النمو الروحي ويتم ذلك

القصصالدينيةكسيرةاألنبياء،كتنميةالقدرةعمىمقابمةمشاكؿالحياةبتفاؤؿكاإليمافبالقضاءكالقدر

رهكشره.خي
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(127كىذاماتسعىاإلدارةالمدرسيةإلىتحقيقو،بقيادةمديرالمدرسةكمعاكنيو.)الزيداف:

:ثالثا: أسس اختيار مدير المدرسة االبتدائية

:.  االختيار عمى أساس الجدارة1

األقدمية،لقدجاءىذااألسمكبكردفعؿعمىاالنتقاداتالمكجيةألنصاراالعتمادالمطمؽعمىأسمكب

فمبدأالجدارةيتيحالفرصةلمتعرؼعفمدلجدارةالمتقدـلشغؿالمنصبمديرالمدرسة،كمفخبلؿ

تطبيؽكسيمةأكأكثرمفالكسائؿالتالية:

:. الحد األدنى لممؤىالت2

تكفرالمؤىؿالدراسيالمناسببالنسبةلممرشحلشغؿمنصبمديرمدرسةمفأىـالكسائؿالمتبعة

 ةإذاماارتبطتىذهالكظيفةبالكاجباتالقياديةالمنكطةبيا.الخاص

 :. االمتحانات التحريرية3

تعتبراالمتحاناتالتحريريةمفالكسائؿالمكضكعيةالمحايدةكالفعالةلتقديـمستكلجدارةالمتقدـلشغؿ

 منصبمديرالمدرسة،لككنيابعيدةعفالتدخؿالشخصيفيالتقدير.

بلـيسمـمفاالنتقاداتفعمىالرغـمفأىميةىذهالكسيمةفيالكشؼعفقدراتكمياراتكىذااألسمك

الشخصالمرشحمفحيثكضكحاألفكاركالقدرةعمىالتحميؿ،كحتىمستكلالحظكجكدتو،إالأنياال

تصمحكأداةمستقمةلمحكـعمىشخصيةالمكظؼكخصائصوالقيادية،كمفثـفييالتتضمفاختيار

 (138:2008،عبدالصمدلفشؿىذهالكظائؼ.)المرشحيفاألكفاءمف
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:تعتبرىذهالطريقةمفأكثرالكسائؿاستخدامافيمجاؿاختياراألشخاص. المقابالت الشخصية4

المرشحيفلمشغؿمنصبمديرمدرسة،ألنياتتيحالمجاؿلمحكـعمىالجكانبالشخصيةلمفردالمرشح

 حيتولشغؿالكظيفةالقياديةالمقدـلو.كالكشؼعفمدلصبل

كمفاالنتقاداتالمقدمةليذهالطريقةكأداةالختيارالقياداتاإلداريةيتكقؼعمىعكامؿكثيرةمنياما

(139:2008،.)عبدالصمدبكحسفاختيارالقائميفبإجرائيامدلميارةككفاءةكتدري

  :رابعا: خصائص وصفات المدير الناجح

اإلدارمالذميرادتطبيقو،أك إنومفالصعبتحديدالصفاتكالخصائصبدكفمعرفةالمفيـك

االتجاىاتاإلداريةالتييرادالمديرااللتزاـبيا،كمفالصفاتكالمعارؼكالمياراتكاالتجاىاتالتي

 يحتاجيامديرالمدرسةالناجحيمكفاإلشارةإلىمايمي:

يرأثارهفيالحكـالصائبكالنظرةالبعيدةكفيـالمكاقؼالدقيقةكتحميؿ.ذكاءفطرمكمكتسبتظ1

 كمكاجيةالمشاكؿالتيتصادفوفيقيادتوكتكجسومدرستو.

.معرفةعميقةككاسعةألسساإلدارةالمدرسيةالحديثة،كألسسالعبلقاتاإلنسانية،كأسسالتدريس2

 كالتكجيوالتربكم.

ككعيكافيبمشكبلتمجتمعو،كمشكبلتالعصرالذميعيشفيوكالمشكبلت.ثقافةعامةككاسعة3

 اإلنسانيةبصفةعامة.

األخركالتمسؾبتعاليـدينوكالممارسةالفعمية4 .إيمافكقكةصادقةباهللكمبلئكتوككتبوكرسموكاليـك

 لشعائرالديفككاجباتو.
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كتصميـكقكةفيالحؽكشجاعةدينيةكثقةبا5  لنفسمفغيرغركر..عـز

  .القدرةعمىالتخطيطكالتنظيـكاتخاذالقراركالتنفيذكالتكجيوكتكزيعاالختصاصاتكالتقكيـ.6

.االستنادإلىالحقائؽإفالمديرالجيدىكالذماليصدؽبالقيؿكالقاؿ،بؿيحرصعمىأفيتأكد7

 مفالحقائؽكالشكاىدكاألدلة.

كبعدالنظركىي --ريتشاكرمعاآلخريفكاليتخذالقراراتالميمةلكحده..الشكرلألفصفةالمدي8

مفصفاتالمديرالضركريةفالمديرينبغيأفيككفحكيمافيتصرفاتوسريعالفيـكاإلدراؾ.

الحرصالشديدخصكصاإذتعمؽالػمربمصالحكمصادراآلخريفمفالمرؤكسيففبلينبغيلممدير .9

(282:1999تخاذالقرارإالبعدالنظرفيالمكضكعيكتدقيقو.)العبلقي،أفيتعجؿفيا

.معرفةاألصكؿالعمميةلئلدارة،فذلؾأكؿطريؽنحكالنجاحبمعنىإلماـالمديربأصكؿاإلدارةمما10

 يكفرعميوالكثيرمفالجيد.

ىكالقا .11  ئداإلنسانيتككفمعاممتوالشعكراإلنسانيفيالمعاممة،فالمديرالناجحالذميدـك

لآلخريفاإلنسانية،تدفعالمعمميفكالعماؿالذيفيعممكفمعوإلىالمثابرةكتقديـالجيكدالكافيةلبمكغ

 األىداؼالمنشكدة.

تمتعبجسـسميـأاليتسـالقائدبتشكيوبدنيأكمرضمزمف،كيحبذالككافبكامؿصحتو .12 

 .الجسمانيةكالذىنيةكالعقمية

 .أفتتكفرفيوذىنيةكعاديةكفنيةلمتنظيـكالتسيير.13

 .أفتككفلديوالقدرةعمىالتعرؼعمىطباعمفيعمؿمعو.14
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.أفيستطيعالتكيؼمعاألكضاعالجديدة.15

.أفتككفلوالقدرةالكافيةمفالتحصيؿالعمميالذميمكنومفالقياـبمياموفيالتككيفكالتكجيو16

 .كالتبميغ

(283:1999.أفتككفلديوالشعكربالرسالةالتربكيةكدكرىافيحياةالمجتمع.)العبلقي،17

 العالقات اليامة التي تتطمبيا اإلدارة المدرسيةخامسا: 

:. عالقة المدير بالمعممين1

إفالعبلقاتاإلنسانيةيجبأفتسكدبيفلمديركالمعمميفعمىأساساالحتراـكالتقديرالمتبادؿمفأجؿ

العبلقاتبيفالمعمميففيداخؿالمؤسسة النيكضبالمستكلالتعميميبالمدرسة،كذلؾيجبأفتقـك

التعميميةكخارجياعمىأسسكمبادئكىي:

ةفيالعمؿالمستمرالمتمثؿفيالتخطيطالمشترؾكالتنفيذالسميـأفتككفقائمةعمىأساسالرغب-

كالعطاءالكافيإليجادإلنجاحالنمكالتعميميلدلالتبلميذ.

يجبعمىالمعمميفأفيقيمكافيمابينيـعبلقاتأساسياالكدكاالحتراـكالتعاكفبدالمفالعبلقات-

 (.1987:39يارأماـالتبلميذ.)أحمد،التييككفأساسياالتنافركالتباىيكاالستظ

 . عالقة مدير المدرسة بالتالميذ : 2

يمثؿالتمميذجكىرمحكرالعمميةالتعميميةالتعميمة،كىكالمخرجالنيائيالذميعكسمدلفعالية

كجدكلكنجاحىذهالعممية.فمديرالمدرسةكقائدكمشرؼتربكم،يبغيأفتككفعبلقتومعالتبلميذ

كزةعمىإستراتيجيةكاضحة،ترميإلىمساعدتيـعمىاالرتقاءفيمختمؼالمستكياتمفالناحيةمرت
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السمككيةالمعرفية،كالركحيةكالجسميةكاالجتماعيةكالثقافيةكالتربكية،كأفيحاكؿمعرفةمشكبلتيـ،

عبدالصمدالمجتمع.)كيحاكؿاألخذبرأييـليككنكفنكاةصالحةكمنتجةتفيدالكطفكيستفيدمنيا

،140:2008)

. عالقة مدير المدرسة بالسمطات التعميمية: 3

تقكـباإلشراؼعمىاإلدارةالمدرسيةسمطاتقديختمؼاسميامفدكلةإلىأخرل،ففيالجزائرمثبل

تقكـباإلشراؼعمىكافةمستكياتالتعميـاالبتدائي،المتكسط،الثانكم"كزارةالتربيةالكطنية"كليذاعمى

فاىـكالتعاكفالمشترؾلتحقيؽإدارةالمدرسةأفتحرصعمىتككيفعبلقاتجيدةأساسيااالحتراـكالت

األىداؼالتيتطمحإليياالدكلةالممثمةلتقديـاإلرشاداتكالتكجيياتكالمقترحات،كذلؾرغبةفي

(2008،141،عبدالصمدتحسيفمستكلاألداءكرفعالكفاءةاإلداريةكمخرجاتيا.)

 . عالقة مدير المدرسة بأولياء األمور والمجتمع المحمي:4

اإلدارةالمدرسيةالناجحةىيالتيتتعاكفمعأكلياءاألمكرباعتبارىـالشريؾاألساسيفينجاحالعممية

التعميمية.

فاإلدارةالمدرسيةاليمكنياالقياـبدكرىابنجاحدكفالتعاكفبينياكبيفأكلياءاألمكرمفحيثالمتابعة

(142:2008،عبدالصمديذ.)كالرقابةكاقتراحجديد،مفأجؿرفعمستكلالتمم

 سادسا: مسؤوليات مدير المدرسة االبتدائية وواجباتو

بماأفالمدرسةتعتبرالكحدةالمركزيةفيعممياتالتعميـكالتعمـكفعالةالمدرسةكنجاحيافيأداءميمتيا

بذلؾيككفمديرىيالصفةالتييحكـالمكاطنكفبياعمىجميعالعممياتالتربكيةفيالنظاـالتعميمي،ك

المدرسةىكالمفتاحىذهالعمميةاإلداريةالتنظيميةليذاالمرفؽالحيكمالياـ،كىكاجتماعيكتختمؼىذه
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المياـكالمسؤكليات،تبعالممرحمةالدراسيةكحجـالمدرسةكعددتبلميذهكمدرسياكمناىجياالدراسي

كحاجاتمختمفة،فمديرالمدرسةيعتبرمنظماكمكقعيافكؿمرحمةمفالمراحؿالدراسيةطابعخاص،

لمدرستوبطريقةتساعدعمىحقيؽالمياـالمطمكبةمفداخؿالمدرسةأكخارجياكمديرالمدرسةالناجح

ىكالذميعتبرنفسوقائدالعممياتالتدريسباإلضافةإلىقيادتواإلداريةفقديحمؿمشاكؿالمدرسة

ذفسيككفلنفسوعبلقاتعمؿجيدةمعالمدرسيفكيشجعإبداعيـكيتعرؼعمىطريقةحميا،كحينئ

(.2001:84)عبديف،كمبادرتيـلمتطكير.

المسؤكؿالقيادمكيعدبحكـمكقعوكمكانتوفيكالدعامةاألساسيةلمعمؿ،ألنوصاحبالسمطةكالقكةك

يحدثداخؿالمدرسة.األكؿ،كىكالمسؤكؿاألكؿمفالناحيةاإلداريةكالقانكنيةعمىجميعما

كلقدأجريتالعديدمفالدراساتحكؿىذاالمكضكعالخاصبالتكظيؼكتحديدمسؤكلياتمديرالمدرسة،

ثـاالعتمادبصفةرئيسيةكعمىعددمفالتقاريركاألبحاثكالدراساتالميدانيةالتياىتمتبعنايةكبيرة

بتحديدىذهالمسؤكلياتككضعآلياتتنفيذىا.

يؤدممديرالمدرسةعمموبنجاحفيمحيطمدرستوالبدأفيككفقادراعمىمعالجةمايصادفوكلكي

مفاألمكراليكميةالتيتيتـبياالمدرسةيكميا.

كطبقاليذهالدراساتفقدتـتحديدىذهالمياـكالكاجباتكالمسؤكلياتفيثبلثجكانبرئيسية:

إلداري:: الجانب ا1

يمي:المياـاإلداريةفيمايحددمنصكرحسيفمصطفى

تكزيعالمسؤكلياتكتحديداختصاصاتجميعالعامميفبالمدرسةكاإلشراؼعمىأعماليـكمتابعتيـ-

بيدؼرفعالمستكلأدائيـكعبلجالسمبيات.
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تمادعمىتكزيعرئاسةمجمساإلدارةالمدرسيةكاإلشراؼالعاـعمىمجمكعاتالتربكيةبالمدرسةكاع-

خطةاألنشطةالمختمفةكالتنسيؽبينيا.

أفتككفعندهركحالمبادرةالتيتمكنومفاالستمراريةفيالعمؿكالصمكدأماـالتحدياتكالمشاكؿ-

ميماكافحجـاألجكاءالسمبيةالتيتحيطبو.

تيتسيرعميياالمدرسة.إفيشترؾفياختيارأعضاءىيئاتالتدريسكيصدرقراراتفيالسياسةال-

 .تكزيعالتبلميذعمىالفصكؿالمدرسية.-

 إعدادجدكؿمدرسيكتكزيعوعمىالمعمميف.-

 اإلشراؼعمىأعماؿالمعمميفكالمكظفيفلمتأكدمفأنيـعمىأحسفكجو.-

تككيفلجنةكضعجدكؿ- المدرسيكاعتمادهكاإلشراؼعمىتنفيذهكتغييرهأثناءالعاـالدراسيإذلـز

 األمر.

 اعتمادتكزيعالمناىجالدراسيةالمختمفةعمىالشيكرالستةكمتابعةتنفيذىا.-

أفيعمؿعمىتنميةنفسومينيابمختمؼالطرؽ،بحيثيككفقادراعمىمتابعةالتطكراتكالمستجدات-

 دافالتعميـبشكؿعاـكاإلدارةبشكؿخاص.فيالمي

أفيعمؿعؿتكفيراألجيزةكالكسائؿالتكنكلكجيااألخرلالتييمكفبكاسطتيامكاكبةالتطكرفي-

 التعميـبشكؿخاص،كفيجميعنكاحيالحياةبشكؿعاـكيشرؼعمىجميعمرافؽالمدرسة.

تابعةلدكلة،كيتكلىعقداالجتماعاتكاتخاذالقراراتأفيتعاكفمعىيئاتالفنيةالمحميةكالمركزية-

 الخاصةبتحديدمستكياتالتبلميذكمدلتحصيكؿمنيـ.
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 تقديـكتكجيوالمدرسيفكالعمؿعمىتقييـالمعمميففيأعماليـ.-

 .(23منصكر،دت:).زيارةالفصؿبشكؿمتكرربغرضالمبلحظةكالدراسة-

:: الجانب االجتماعي2

 (المياـاالجتماعيةفيمايمي:282:1986سفمصطؼكآخركف)حددح

جراءالمقاببلتخاصةحكؿىذاالمكضكعمفعددمديرم- تمثيؿالمدرسةفياجتماعاتخارجيةكا 

 كمديراتالمدارسفيدكلةعربيةمختمفة.

شرؼالفنيكافيككفأفيتعاكفمعالييئاتالعاممةفيالحيالذمتقعفيوالمدرسةكفقالتكجيياتالم-

المتحدثباسـالمدرسةفيالحيكفيالييئاتالرسميةكفيالجماعاتالتربكيةكتحسيفعبلقاتالمدرسة

 معالمجتمعكالعمؿمعيا.

 دعكةالمعمميفالجتماعاتدكريةلتنميةركحالتعاكفبيفالمعمميف.-

 حؿالمشكبلتاالجتماعيةالتيتكاجوالمعمميف.-

 االتصاؿبينيـكبيفالمعمميف.تشجيع-

التعاكفمعالييئاتكاإلداراتالشعبيةبالمنطقةعمىتنفيذبرامجياالثقافيةكالسياسيةكالرياضية-

كاالجتماعية.

  سابعا: صالحيات مدير المدرسة:

العاـ،تشكيؿالمجالسكالمجاففيالمدرسة،كتفعيمةدكرىاكفؽالقكاعدالتنظيميةلمدارسالتعميـ-1

كتحديدمكاعيدكأماكفاجتماعيا.
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زيارةعددالفصكؿفيالمدرسةأكتقميصياعندالضركرةأثناءالعاـالدراسيكذلؾكفؽالمعادلة-2

المقررةمفالكزارةعددالطبلبكعددالفصكؿعمىأاليترتبعمىذلؾزيادةفيعددالمعمميف،مع

إشعارإدارةالتعميـذلؾ.

لمطبلبالمتكرريفككبارالسفبمكاصمةالدراسةأكتحكيميـلمدارسأخرلكفؽالتعميماتالسماح-3

كالمكائح،كبعداالستئناسبرأملجنةتكجيوكاإلرشاد.

إعادةتكزيعالطبلبفيالفصكؿحسبماتقتضيوالمصمحةالتعميميةكفؽالمعادلةالخاصة-4

بالفصكؿكالطبلب.

فيحالةإصابتوبمرضمعدمإلىجيةصحية،كعدـالسماحبالعكدةإلىإحالةطالبأكتكجيو-5

الدراسةفيالمدرسةإالبعدأفيحضرتقريراطبيامعتمدايؤكدعدـخطكرتوعمىالطبلبأكخمكهمف

المرض.

بعدمكافقةلجنةالتكجيوكاإلرشادفيالمدرسة.عندتكافرالعددالبل’فتحمركزالطبلبالتربكية-6 ـز

ببلغإدارةالتعميـبذلؾ،عمىأاليترتبعمىذلؾأمالتزاماتماليةعمىالكزارة.. الفتتاحو،كا 

قبكؿعذرالطالبالمتأخرعفاالختبار-7

شرحكتحميؿالمناىجكالبرامجالتعميميةالمقررةإلبرازأىدافياكتكضيحالطرؽكاألساليبالتربكية-8

 الناسبةلتطبيقيا.

المعمميففيأقساميـكيراقبيـكيرشدىـإلىاألساليبالتربكيةالناجحة.يزكر-9

 يتفقدكراساتالتبلميذكيراقبيـلمتأكدمفمدلتحسيفمستكلكتنفيذالبرامج.-10
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النتائجالمحصؿعميياكؿتمميذأثناءاالختباراتكالفركض.-11  يقـك

 لتحسيفالمردكدالتربكم.يضعالخططالتربكيةلحصصالدعـكاالستدراؾ-12

 يشرؼعمىجمساتالفريؽالتربكمكيكجوكيثرمالمناقشةالتربكيةكالعمميةبيفالمعمميف.-13

 يكفرالكسائؿالتعميميةكيضعاتحتتصرؼالمعمميفكالتبلميذ.-14

ينظـندكاتتربكيةداخميةبالمدرسة-15

يعدالتنظيـالتربكملممدرسةكيكزعاألقساـالتربكيةعمىالمعمميفكؿحسبكفاءتوالعممية-16

 كالمينية.

 يصادؽعمىالتكزيعاتالسنكيةكالشيريةكاألسبكعيةبعددراستياجيدا.-17

ىرةسمبيةيراقبكيصبالنسبةالمئكيةلمحضكركالغيابلكؿمفالتبلميذكالمعمميفكيعالجكؿظا-18

 حتىالتنفشاظاىرةالتسربالمدرسي.

 ينشطجمعيةأكلياءالتبلميذلتقكـبدكرىانحكالمدرسةكالتبلميذ.–19

يرفعالتقاريرإلىمرؤكسيوحكؿالصعكباتالتيتعترضالسيرالحسفلمعمميةالتربكية)المفتش–20

 ،مديريةالتربية(.

بترغيبالتبلميذفيمطالعةكتبو.)التسييرالتربكمكاإلدارم،يثرمالمكتبةالمدرسيةكينشطيا–21

120:2004)
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إعداد مدير المدرسة وتدريبو: ثامنا:

مينةمديرالمدرسةتعتبرمفأىـالميففيمجاؿالتعميـالعاـ،كالسيمافيالمرحمةاالبتدائيةنظرا

التيتتميزبوىذهالمرحمة،فالمديرىكلخصكصيتياكخطكرتياكألىميةالدكرالكظيفيكالمينيكالفني

المسؤكؿعفالمدرسة،فإذالـيكفلومستكلعاليمفالتأىيؿكالكفاءةكالخبرةالتيتمكنومفقياـ

بدكرهالمنكطبوتجاهمختمؼالعناصرالعمميةالتعميمة،)التبلميذ،المدرسيف،المناىجالدراسية،اإلدارة(.

كسابوالمياراتالتيتمكنومفممارسةفاإلعدادقبؿالخدمةي يدؼالمديربمعمكماتكالمعارؼالبلزمة،كا 

التدريببكؿثقةكفعالية،كماأفالتدريبأثناءالخدمةيرميإلىتطكيرىذهالمياراتكتجديدالمعمكمات

التيتغيرمسيرتوالعممية.

كيككفإعدادمديرالمدرسةفيمرحمتيف:

مة:اإلعداد قبل الخد: 1

كتشمؿمرحمةاإلعدادلمكظيفةالقياديةجانبيفىما:

ينبغيحصكؿالمتقدـلشغؿأمكظيفةإداريةأكقياديةفيمجاؿالتعميـ)كمديرأ:  اإلعداد االكادمي :

مدرسة(حصكلوعمىاإلعداداالكادميالتربكمفيإحدلالمؤسساتالجامعيةأكالمعاىدالتربكيةالعميا

تمختمفةالتربكيةالمختمفةمثؿكالتيمفخبللياتتاحلوفرصةأخذقسطكافيمفالخبراالمتخصصة،

 مقدمةعامةفياإلدارة.-

 مقدمةفياإلدارةالتربكيةكالتعميميةكالمدرسة.-

 نظاـالتعميـكمشكبلتو.-
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 المناىجكطرؽالتدريس.-

 مدخؿلمتخطيطكالتعميـالمدرسي.-

 اإلنسانية.العبلقات-

 التكجيوكاإلرشاد.-

 النشاطالمدرسي.-

 عمـالنفسالتربكم.-

(150:2008،عبدالصمدعمـالنفسالنمك.)-

 : اإلعداد العممي: 2

كيتطمبأفيككفمديرالمدرسةقدمارسمينةالتدريسلفترةطكيمة،أكأصبحمدرساأكال،ثـعيف

سنكاتكمفخبلؿىذهالتجربةيستطيعاكتسابخبرةكبيرةتجعموعمىنائبمديرالمدرسةلمدةخمسة

إطبلعكاسعبأىداؼكفمسفةالتعميـكخصائصالعمميةالتعميميةبجميعأجانبيا.ألفاإلدارةالمدرسية

ليستكإدارةمرفؽأخرفيقطاعالتجارةأكالصناعةأكالزراعةفإدارةالمؤسسةالتربكيةمسؤكليةقيادية

د شرافيةمتميزة.كا  اريةكا 

أماإذاكافمديرالمدرسةأقؿكفاءةكتأىيؿكخبرةمفبقيةالمرؤكسيففإفذلؾيفقدهثقةاآلخريفبو،

كالشعكربخيبةاألمؿكاإلحباط.
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 : التدريب أثناء الخدمة:  3

،مفالمجاالتيمثؿالتدريبأثناءالخدمةلمديرالمدرسةنمككتطكيرالعمؿاإلدارمفيأممجاؿ

كيشمؿىذاالنكعمفالتدريبفيالغالبجانبيفىما:

:يركزعمىالقصكرفيمستكلاألداءاإلدارمأكالقيادملبعضعناصرالقيادةالتربكيةأ. الجانب األول

كالتيتتطمبحبلسريعا.

احيثينبغيأفيتـ:ييتـباستمراركنمككتطكيرالقياداتالتربكيةفكرياككظيفيب.  الجانب الثاني

تدريبالقادةالتربكييفبصكرةشمكليةإلعدادىـكتنميةقدراتيـ،كتشارؾفيتدريبمؤسساتتربكية

التربيةككمياتالمعمميفكالمدرسةالعميااألساتذة( مختمفةمثؿكمياتالتربيةكمعاىدعمـالنفسكعمـك

داراتالتدريسكغيرىامفأجيزةتنميةالقكلالب شريةمفخبلؿبعضاألقساـالخاصةباإلدارةالتربكيةكا 

كاإلشراؼالفني،كقديكتفيالبعضبالتعاكفمعإداراتالتدريسمفخبلؿمشاركةككادرىاالفنيةفي

.(152:2008،عبدالصمدىذاالمجاؿ.)

خبلصة:

توكاإلشارةإلىالصفاتاحتكلىذاالفصؿعمىمديرالمدرسةاالبتدائيةتضمفمفيكموككظيفتوكعبلقا

كالخصائصالبلزمةفيمديرالمدرسةاالبتدائيةكالتيتتمخصفيالجانباألخبلقيكالدينيكاالجتماعي

كالمعرفي،باإلضافةإلىكيفيةإعداده،كتدريبو،كأسساختياره،كيتـتكظيؼمديرالمدارسلمقياـباإلدارة

سؤكلكفعفكؿالمياراتاإلداريةكالقياديةكالقدرةعمىالسمطةكالقيادةلتسييرشؤكفالمدرسةكالمدراءم

كالمركنةكفيـاآلخريفكمعرفةمبادئاالتصاؿفيالمدرسة.



 

 
 









 الفصل الثالث

 الرضا الوظيفي
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 :  تمييد

الكثيرمفباىتماـيعتبرالرضاالكظيفيعندمدراءالمدارساالبتدائيةاحدالمكضكعاتالتيحضيت

عمماءالنفسكذلؾألفمعظـالمدراءيقضكفجزءاكبيرامفحياتيـفيالعمؿكماأناىنالؾكجيةنظر

برالرضاالكظيفيلممدراءمفادىاإفالرضاالكظيفيقديؤدمإلىزيادةتطكيرالمدرسةاالبتدائيةكيعت

المدرسةاالبتدائيةمفأىـمؤشراتنجاحالمدرسةاالبتدائيةعمىافتراضإفالمدرسةالتياليشعرفييا

المديربالرضاسيككفحظياقميؿلمنجاحمقارنةبالتييشعرفيياالمدراءبالرضامعمبلحظةافالمدير

ربكظيفتوكتحقيقيأىداؼكتسييرالمدرسةبشكؿجيدكماالراضيعفعمموىكأكثراستعداداالستمرا

 انويككفأكثرنشاطاكحماسافيعممو.

 أوال: مفيوم الرضا الوظيفي

لقداىتـاإلسبلـبالرضاالكظيفيحيثأشارإليوالقرافالكريـكاألحاديثالنبكية،كفيالقرافالكريـ 

(.18كرضكاعنو")البينةكردتكممةالرضافيقكلوتعالى"رضااهللعنيـ

كقكؿالرسكؿصمىاهللعميوكسمـ"إفالراضيأغنىالناسبأفكارهكمشاعرهالطيبة"كقاؿأيضا"أرضي

  بماقسـاهلللؾتكفأغنىالناس"

(.168:2005:ىكصدالسخط،كارتضاه:رآهأىبل،كرضيعنو:أحبوكأقبؿعميو.)ابفامنظكر،لغة

الرضا"بأنويعكسدرجةالتطابؽبيفالعكائدالحقيقيةالتييحصؿ (Hample)فعرفواميؿإصطالحا: 

 (.122:1998عميياالفردكالمتكقعةمفطرفو.)عائشة،
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كعرفوستكفبأنوالحالةالتييتكامؿفيياالفردمعكظيفتوكعممو،كيصبحإنسافستغرقوالكظيفة

ي،كرغبتوفيالنمككالتقدـ،كتحقيؽأىدافواالجتماعيةمفكيتفاعؿمعيامفخبلؿطمكحوالكظيف

(.196:2004خبللو.)سمطاف،

ينتظرهالعامؿمفعمموكماحصؿعميوكىذهالنتيجةىيالتيكيعرفوركستافبأنونتيجةمجمكعما

(.2010:96تفسرعمىضكئياالرضاالميني.)مصطفى،

لؾالحماسلدلالعماؿنحكالعمؿالذمينبعمفقكةداخميةيشيرالرافعيإلىأفالرضاالكظيفيىكذ

قائمةعمىشعكرداخميلدلالعامؿ،حيثيمكفإرجاعىذاالشعكرإلىجياتالثبلثة،العبلقةبيف

 (.2008،63العامؿكالعمؿ،كمكقفومفعممو،كالعبلقةبيفالعامؿكالزمبلء.)سالـ،

الفردعمىالمزيدكماكافيتكقع،يجعموأكرقناعةكرضاككثيراماأمااألستاذلكلر،يرلأفحصكؿ

تشيراألدبياتالسمكؾالتنظيميإؿأفالرضاالكظيفييعبرعفشعكرالفردبارتياحكالسعادةتجاهالعمؿ

(1983:53،أحمدالذميقكـبوكبيئةالعمؿ.)

الشعكرااليجابيالذاتيالذميحمؿالعامؿنستنتجمفخبلؿالتعريؼالسابقةأفالرضاالكظيفيىكذلؾ

تجاهكظيفتوعمكماكلمعناصرالمككنةلياخصكصا،الرضاعفاألجر،محتكلالعمؿ،نمطاإلشراؼ،

فرصالترقية،جماعةالعمؿ،ظركؼالعمؿ.

 : النظريات المفسرة لرضا الوظيفي:ثانيا

كتعدالنظرياتالتيتناكلتالدافعيةكالحكافزحاكلتالعديدمفالنظرياتتفسيرظاىرةالرضاالكظيفي،

نظرياتمفسرةلمرضاالكظيفي،كمماشؾفيوأفىذهالنظرياتقدأرستمبادئىامةكأساليبفنية

كأفكارترتكزعمىتأمبلتفكريةكاضحةكفركضعممية،كنتائجقدنجحتحينماكضعتفيمجاؿ
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باستعراضأىـىذهالنظرياتعمىالنحكالتجربة،كنظراألىميةىذهالنظرياتكفائدتيا الدراسيةسنقـك

التالي:

(:)تدرج الحاجات .النظرية اإلنسانية1

لمحاجات:قدـماسمكتدرجاىرميالمستكلحاجاتاإلنساف،كاعتبرالحاجةإلى " Masloنظريةماسمك"

،كىيترتبطبياممايحفزالفردإلىاالنجاز كاإلبداعكاإلنتاج،فكمماحقؽتقديرالذاتمحؿقمةاليـر

 (321:2004العمؿإشباعالمحاجات،كافالعمؿمرضياعنو.)أشرؼ،

 الحاجات الجسمية )الفيزيولوجية(. -أ

كىذهتمثؿالحاجاتاألساسيةالبلزمةلبقاءاإلنسافكاستمراريةعمىقيدالحياةكالطعاـكالماءكالجنس

.(37:1981عسكر،(طرعمىالحاجاتإذالـتكفمشبعة.كاليكاء.كالحاجاتالفيزيكلكجيةتسي

بعدإشباعالحاجاتاألساسيةاألكلى،تتكلدالحاجةإلىاألمافكاالستقرار، حاجات األمن السالمة : -ب

أساسياالبيئةاآلمنةكالمساعدةعمىالعمؿ،كيطالبالفردكذلؾبعمؿمستقريكفركتكفيراألجرالمتكافؽ

فيلمكاجيةمتطمباتواليكمية،إضافةإلىالحصكؿعمىأنكاعالتأميفالمتعددةكالتأميفمعجيدهكالكا

(.58:2002عمىالبطالةمثبل.)شتكم،

عندماتشبعالحاجاتالفيزيكلكجيةكالحاجةإلىاألمف،تبرزحينئذفالحاجة الحاجة إلى االنتماء : -ج

بظمألمعبلقاتالكجدانيةمعاآلخريف،كيرغبأفإلىاالنتماء،فيشعرالشخصبشعكرقكم،كمايشعر

يتخذمكانافيجماعتو،كيكافحلتحقيؽأىدافولتحقيؽأىدافوفيظؿالجماعةكفيإطارأىدافيا،

كافؽكسكءالتكيؼ.)جرجس،كيعتبرتعطيؿىذهالحاجةمفاألسباباألساسيةلحاالتعدـالت

33:1973.) 
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 ام: الحاجة إلى التقدير واالحتر  -د

تسمىىذهالحاجاتأيضابالحاجاتالذاتية،كتمثؿمكقفاأعمىفيسمـترتيبالحاجاتعند"ماسمك"

كيمكفإدراكياحسبتصكرهمفجانبيف:

يتعمؽبالمكانةالذاتية،كالحاجاتالمتعمقةبالثقةبالنفس،االستقبلؿكالقدرةعمىالجانب الداخمي: -

االنجاز،كالمعرفة.

:كيتعمؽبالسمعة،الحاجةألفيككفلمفردكضعااجتماعيامقبكال،كالتقديرمفالخارجيجانب  -

اآلخريف،ككسباحتراـاآلخريف.

تمثؿىذهالحاجةالقمةفيالنظرية،كىيتتعمؽبالحاجاتالخاصةبنجاح حاجات تحقيق الذات: –ه

شخصيتو،كالقدرةعمىاإلبداعالفردفيالتعبيرعفذاتو،كممارسةقدراتو،كمكاصمةتطكير

.(55:2008العياشي،(كاالبتكار.

 : نظرية التوقع األدائي ل فكتور فروم:2

تعدمفأحدثالنظرياتالمتعمقةبالدافعيةكأكثرىـقبكالمفالناحيةالعمميةبيفالباحثيفكىيمفأكثر

ريةعمىمسممةأفسمكؾاألداءالنظرياتكضكحاكدقةفيتفسيرسمكؾالفردكدكافعو،كتقكـىذهالنظ

لمفردتسبقوعمميةمفاضمةبيفالبدائؿالتيتككففيالقياـبالسمكؾأكعدـالقياـبياتـتعديميامفقبؿ

كىبةمفالنظرياتالحديثةفيالدكافع،كالفكرةاألساسيةفيىذهالنظريةىيإفاألفراديبذلكفىاكسك

تؤدمإلىالنتائجالتييرغبكففييا.الجيدالنجازتمؾاألعماؿالتي

فالرغبةأكالميؿلمعمؿبطريقةمعينةيعتمدعمىقكةالتكقعبأفالعمؿأكالتصرؼسيتبعونتائجمعينة

كمايعتمدعمىرغبةالفردفيتمؾالنتائج،فيناؾنكعافمفالتكقع:
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بسمكؾمعيفسيؤدمإلىنتيجةمعينةكيرجعإلىقناعةالشخصكاعتقادهبأفالقياـ:التوقع األول -أ

كالمكظؼالذميعتقدأنوعامؿجيدكقادرعمىاالنجاز.

ىكحسابالنتائجالمتكقعةلذلؾالسمكؾكىيماذاسيحصؿبعدإتماـعممية:التوقع الثاني -ب

(2004:125المكسكم،(االنجاز.فالمكظؼيسأؿإذاحققتإنتاجامعينافيؿسيعطيمكفأةأـال.

 :1959: نظرية ذات العاممين لفريديريك ىرزبرج3

قدـىيرزبرجنظريتوفيالدافعيةكالتيعرفتبالنظريةذاتالعامميفأكالعنصريف،كتقكـىذهالنظرية

 .عمىتقسيـالعكامؿإلىالصنفيفالتالييف:عكامؿالرضا)العكامؿالدافعية(كالعكامؿالكقائية

نظريةالحاجات"لماسمككأساسلدارسةالرضاالكظيفيكداللتو،فالرضاعفكاعتمدتىذهالنظريةعمى

العمؿليسعكسعدـالرضاعفالعمؿفاألسبابالتيتؤدمإلىالرضاتختمؼعفاألسبابالمؤدية

فكرةالنظريةكفقالمؿيمي: إلىعدـالرضاكتقـك

الفردنفسو،كالتيتدفعونحكالعمؿكاألداءكىيعكامؿمكجكدةداخؿمجموعة العوامل الدافعة:  -أ

الجيدكاإلخبلصلمعمؿكاالرتباطبالمؤسسةكالكالءلياكمفىذهالعكامؿ:التقدـ

،المسؤكلية،االنجاز،اعتراؼاآلخريفكاحتراميـلمعمؿالذميمارسوالفرد.تكفرفرصالترقية،المشاركة

فياتخاذالقرار.

كىيتمؾالعكامؿالتيتتعمؽبالبيئةالتييؤدمفيياالفردعمموة)الوقائية(:مجموعة العوامل الصحي -ب

)كسياساتالمنظمة،نمطاإلشراؼ،كالعبلقةبيفاألفراد،الراتب،ضمافالكظيفة(فتكفرىذهالعكامؿبشكؿ

سيؤدمجيدإلىاختفاءمشاعراالستياءكعدـالرضا،أماعدـتكافرىابشكؿجيدأكتكافرىابشكؿسيئ

(67:2014،أبيب)إلىظيكراالستياءكعدـالرضالدلالعامميف.



 

32 
 

لقدتطكرمفيمكالرضاالكظيفيمعدلفرفينظريتو:DERFER 1972رفرل د ERG : نظرية4

ليعتبرالكجكدكاالنتماءكالنمكعكامؿدافعةلمرضاالكظيفي.يقكؿ"مصطفىعشكرم"ergالمعركفةب

فاقترحنظريتوالجديدة-ماسمك-جاءتكبديؿلممستكياتالخمسةالتيكضعيا-درؼ–أفالنظريكف

التيتفترضأفلمفردثبلثحاجاتأساسيةبدالمفخمسكىذهالحاجاتىي:

اجاتماديةتشبعبكاسطةالطعاـكالشرابكاألجركالمكفآتكغيرذلؾ.كىيححاجات الوجود:  -أ

كتتمثؿفيإنشاءالعبلقاتاإلنسانيةمعاألقاربكزمبلءالعمؿكالمشرفيف حاجات القرابة واالنتماء: -ب

 كالمرؤكسيف.

العمؿكتظيرفيقياـالفردبعمميةاإلبداعفيمجاالتتخصصوباإلضافةإلىحاجات النمو :  -ج

 عمىتحقيؽالترقيةكنمكالشخصيةبصفوعامة.

كبإضافتيا-ماسمك–كتتميزىذهالنظريةالتيتندرجفيمنظكرنظريةالحاجاتباختصارىالنظرية

–ماسمك-مفيكمامخالفافيتفسيرعمميةانتقاؿالفردمفحاجةإلىألخرل،ففيالكقتالذميرلفيو

ستكلاألدنىقبؿاالنتقاؿإلىمستكلاألعمىفيعمميةتصاعدية.)بأنوينبغيلمفردإشباعالم

 .(: 1992106،مصطفى

:WILAM OCHI 1981ل وليام أوشي  Z. نظرية 5

بإجراءعدةبحكثكدراساتميدانيةخبلؿالسبعيناتالميبلديةفياليابافكالكالياتالمتحدة–أكشي-قاـ

األمريكيةلمتعرؼإلىسرنجاحاإلدارةاليابانية،كتكصؿفيالنيايةالىنمكذججديدفياإلدارةسماه

(1981)ظريةفيكتابوالذم،صدرعاـ،كشرحتمؾالنZنظرية
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تمؾالنظريةعمىأساساالىتماـبالجانباإلنسانيلمعامؿ،فيذهاألمكرالتكفيدكفتعمـكيفيةكتقكـ

أف-أكشي-إدارةاألفرادالعامميفبطريقةتجعميـيشعركفبركحالجماعة،كمفأىـالدركسالتييرل

نظريتوتقدميا.

اليابانيةالتجاريةتعتمدفيتعامميافاإلنتاجيةكالثقةشيءكاحدكاليمكففصميـ،فالمؤسسات:الثقة -أ

عمىالنظاـاإلدارمالمكسعالذميؤكدعمىجكالثقةفيمابيفالعامميففيالمؤسسة.

فالممارسةاليابانيةلئلدارةتتسـبالدقةكالتيذيبكحدةالذىف،أمالحذؽكالميارةفيالحذق والميارة:  -ب

التعامؿ.

التيتعتمدعميياالرابطةالمشتركةفيالحياةاليابانيةكمايترتبعمىذلؾمفعيشاأللفة والمودة:-ج 

قامةعبلقاتاجتماعيةمتينةكصداقات فيأمافكحياةمطمئنةكاىتماـكدعـلمناساآلخريف،كا 

 .(2014:77،حميمة.)أبيب

 :MAKILAND 1961نظرية االنجاز دافيد ماكيالند:6

المتعددةعمىالظركؼالتيتمكفاألفرادمفتطكيردافعاالنجازكتأثيرذلؾعمىحيثركزفيدراساتو

السمكؾاإلنساني،كقدتكصؿفيأبحاثوإلىتحديدثبلثحاجاترئيسيةيسعىاألفرادإلشباعيالتحقيؽ

 الرضاعفالعمؿكىي:

زيككفليـميؿنحكالطمكححيثيعتبرأفاألفرادالذيفلدييـحاجةقكيةلبلنجاالحاجات لإلنجاز: -أ

ينظرليذااألخيرعمىانواذدكفاعتبارلممردكدالمادم،كذلؾلمجردتحقيؽالنجاحكالتطمعلمتفكؽ،

إفمثؿىؤالءاألفرادلدييـرغبةفيتحمؿالمسؤكلية،كيميمكفإلىتأديةالمياـالتيمؤشرلمنجاح،

كمياراتيـ.يشعركفبأففيياتحديالقدراتيـ
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إفاألفرادذكمالحاجةالشديدةلمقكة،يسعكفلمكصكؿإلىمراكزقياديةفيالمنظمةالحاجة لمقوة :  -ب

لممارسةالنفكذكالتأثيرفياآلخريف،كعميوفافىذهالمراكزالعميالمقيادةتشبعىذهالحاجة.

آلخريفكتككيفعبلقاتالصداقة،كليذاكىيتعبرعفالرغبةفيالتفاعؿمعا الحاجة إلى االنتماء: -ج

فافاألفرادذكمالحاجةالقكيةلبلنتماءيندفعكفكراءالمياـالتيتفرضطبيعتياالتفاعؿالمتكررمع

زمبلءالعمؿ،لتككيفالعبلقاتالشخصيةكلمبحثعفالدعـالنفسيكالتفاىـالمشترؾحيثيكفرليـذلؾ

 (.2004:130المكسكم، (اإلشباعكالرضا

:أنواع الرضا الوظيفي :ثالثا

لمرضاالكظيفينكعافىماالرضاالكميكالرضاالجزئي:

يمثؿرضاالمكظؼعفجميعجكانبكمككناتالعمؿ،كىنايككفالمكظؼقد.الرضا الكمي )العام(:1

كصؿألقصىدرجةالرضاعفعممو،كلكفليسمفالضركرمأفتتكافرفيىذاالعمؿكؿعناصر

الرضا،ألفىذايتكقؼعمىطبيعةالمكظؼنفسو،فيكربمااليعتبرجميعتمؾالعناصرميمةكبالتالي

ستطيعأفيحددتمؾالعناصرالتيتتكافؽمعو.المكظؼكحدهمفي

:يمثؿالشعكرالفردالكجدانيعفبعضأجزاءكمككناتالعمؿ،كىناالرضا الجزئي )النوعي( .2

يككفالمكظؼقدكصؿلدرجةرضاكافيةعفبعضجكانبالعمؿكبالتالياكتفاءهكربماالزاؿاالستياء

مكجكدالكنوالزاؿيؤدمأعمالو.

يزيدىذاالنكعأيضاإلىرضاالفردعفكؿجانبمفجكانبعمىحدهكتشمؿتمؾالجكانبسياسيةك

المنظمة،األجكراإلشراؼ،فرصالترقية،الرعايةالصحيةكاالجتماعية،ظركؼالعمؿ،االتصاؿداخؿ
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يمكفأفالمنظمةكالعبلقاتمعالزمبلء،كتفيدمعرفةىذهالجكانبفيالتعرؼعمىالمصادرالتي

 .(2007:48كتخفيضالرضاالكظيفي.)الجريد،تساىـفيزيادةأ

 : أىمية الرضا الوظيفي رابعا

يعتبرالرضاالكظيفيمفأىـالظكاىرالتيحظيتبأىميةبالغةمفالمفكريفكالعمماء،ككفالرضا

جديتوفيالعمؿىدؼكؿفردبحدذاتو،فيكيطمحأفيككفراضيامفأجؿأفينعكسذلؾفي

كالمنظمة،كمفاألسباباألخرللدارسةىذاالمكضكع،كجيةالنظرالسائدةأفالرضاالكظيفييعتبر

مقياسالمدلفعاليةاألداء،كمدلتحقيؽالتكافؽالنفسيكاالجتماعيلمعامؿ،كتتجمىأىميةكبيرة

لمرضانكضحيافيمايمي:

كمفالمسمـبوأفلمرضاالكظيفيلممكظؼأىميوكبيرة::. أىمية الرضا الوظيفي لمموظف 1

حيثأفالكضعيةالنفسيةالمريحةالتيتتمتعبياالمكارد.  القدرة عمى التكيف مع بيئة العمل : أ

 البشريةتغطيياإمكانيةاكبرلمتحكـفيعممياكمايحيطبو.

جميعحاجاتوالماديةمفأكؿماءكشربفعندمايشعرالمكظؼبأف. الرغبة في االبتكار واإلبداع : ب

كسكفكغيرمفتقديركاحتراـ،كآمافكظيفيمشبعةبشكؿكافي،تزيدلدماألعماؿبطريقةمميزة.

فالمكاردالبشريةالتيتستمتعبالرضاالكظيفيتككفأكثررغبةفيتطكير.  مستوى الطموح والتقدم:ج

 مستقبمياالكظيفي.

حيثأفمزاياالماديةكغيرالماديةالتيتكفرىاالكظيفةلممكظفيفاة بصفة عامة: . الرضا عن الحيد

.(2012:8،عطشكبمخير)تساعدعمىمقابمةمتطمباتالحياة.
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:المؤسسةالتيتسعىإلىزيادةالشعكرعماليابالرضاتتمتعبماأىمية الرضا الوظيفي لممؤسسة .2

 يمي:

فالرضاالكظيفييجعؿالمكظفيفأكثرتركيزعمىوفعالية أداء العمال : ارتفاع مستوى الكفاءة  .أ

عمميـ

ارتفاع-فالرضاالكظيفييخمؽالرغبةلممكظفيففياالنجازكتحسيفاألداء. ارتفاع في اإلنتاجية: ب

الماديةاالنتماءككالءالعماؿلممنظمة:فممايشعرالمكظفيفبأفكظائفيـأشبعتحاجاتيـالماديةكغير

يزيدتعقميـبالمنظمة.

.انخفاضمعدالتدكراتالعمؿكالغيابكالتأخيرعفمكاعيدالعمؿالرسميةكالشكاكل.ج

ينعكسارتفاعشعكرالمكظفيفبالرضاالكظيفيباإليجابعمى: أىمية الرضا الوظيفي لممجتمع :3

المجتمعفيصكرة.

عاليةاالقتصادم..ارتفاعمعدالتاإلنتاجيةكتحقيؽالفأ

.(2012:9.ارتفاعمعدالتالنمككالتطكرلممجتمع.)بمخير،عطش،ب

رابعا: عوامل الرضا الوظيفي

مفخبلؿالنظرياتكالتعريفاتالتيحاكلتتكضيحمعنىالرضاالكظيفيككيفيةحدكثونجدانويأخذه

احدالجانبيفالتالييف.

كيعرفوبأنواالتجاهالعاـلمفردنحكعمموككؿفإماىكراضيأكغيرراضيىكذا:الرضا العام  .1

بصفةمطمقة،كاليسمحىذاالمؤشربتحديدالجكانبالنكعيةالتييرضيعنياأصؿ.
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:الجزئيكيشيرإلىالرضاالفردعفكؿجانبمفجكانبعمىحدا،كتشمؿتمؾالرضا النوعي.2

األجكر،اإلشراؼ،فرصالترقية،الرعايةالصحيةظركؼالعمؿ،أساليباالتصاؿالجكانبسياسية

داخؿالمؤسسةكالعبلقاتمعالزمبلء،كتفيدمعرفةىذهالجكانبفيالتعرؼعمىالمصادرالتييمكف

.(121:2000أفتساىـفيزيادةأكتخفيضالرضاالكظيفي.)شكقي،

 خامسا: خصائص الرضا الوظيفي

ددمفاىيـطرؽقياس:تع

أشارالكثيرمفالباحثيففيميدافالرضاالكظيفيإلىتعددالتعريفاتحكؿالرضاالكظيفيكذلؾ

 الختبلؼكجياتالنظربيفالعمماءالذيفتختمؼمداخميـ.

:النظر إلى الرضا الوظيفي عمى انو موضوع فردي:1

فردمفإفمايمكفأفيككفرضالشخصقديككفغالبماينظرإلىالرضاالكظيفيعمىأنومكضكع

عدـالرضالشخصأخرفاإلنسافمخمكؽمعقدلديوحاجاتكدكافعمتعددةكمختمفةمفكقتألخركقد

 انعكسىذاكموعمىتنكعطرؽالقياسالمستخدمة.

لمسمكؾاإلنساني: الرضاالكظيفييتعمؽبالعديدمفالجكانبالمتداخمة

نظرالتعددكتعقيدكتداخؿجكانبالسمكؾاإلنسانيتتبايفأنماطومفمكقؼألخركمفدراسةألخرل،

 كبالتاليتظيرنتائجمتناقضةكمتضاربةلمدراساتالتيتناكلتالرضاالكظيفي.
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 : الرضا الوظيفي في حالة من قناعة والقبول :2

بكؿناشئةعفالتفاعؿالفردمعالعمؿنفسوكمعبيئةيتميزالرضاالكظيفيبأنوحالةمفالقناعةكالق

العمؿكعفإشباعالحاجاتكالرغباتكالطمكحات،كيؤدمىذاالشعكربالثقةفيالعمؿكالكالءكاالنتماء

.(2015:52،منيرة)كزيادةالفاعميةفياألداءكاإلنتاجلتحقيؽأىداؼالعمؿكغايتو.

 تنظيم العمل والنظام االجتماعي: لمرضا عن العمل ارتباط بسياق:3

حيثيعدالرضاالكظيفيمحصمةلمعديدمفالخبراتالمحبكبةكالغيرمحبكبةالمرتبطةبالعمؿفيكشؼ

دارتوكيستندىذاالتقديربدرجةكبيرةعمىالنجاحالشخصيأكالفشؿ عفنفسوفيتقديرالفردلمعمؿكا 

التييقدميالمعمؿكإدارةالعمؿفيسبيؿالكصكؿإلىفيتحقيؽاألىداؼالشخصيةكعمىاألسمكب

ىذهالغايات.

:رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال عمى رضاه عن العناصر األخرى:4

إفرضاالفردعمىعنصرمعيفؿيمثؿذلؾكافيعمىرضاهعفالعناصراألخرلكماإفماقد

فسقكةالتأثيركذلؾنتيجةالختبلؼحاجاتالفرديؤدملرضافردمعيفليسبالضركرةأفيككفلون

كتكقعاتيـ.

:العوامل المتصمة بظروف أو جوانب أخرى:5

.تكفيراألىداؼفيالتنظيـ:يرغباألفرادأمالمدراءأفيككنكاأعضاءفيتنظيـلوىدؼمقبكؿ.أ

 منصفة.المكافأةاالقتصاديةالمنصفة:يتكقعالمدراءأفيحصمكاعمىمكافآتب
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.الحالةالصحيةكالبدنيةكالذىنية:ىناؾارتباطبيفالصحةالبدنيةكالعقميةامفحيثأثرىاعمىج

 .(2015:53المدراءكأدائوكمعنكياتو.)مكنيرة،

:سادسا: مؤشرات الرضا الوظيفي

)كالتغيب،دكرافتتجسدحالةالرضاأكعدـالرضابالشارةإلىمظاىرعديدةنجدىاكثيرةكمتنكعة

العمؿ،اإلضراب،الشكاكل(.بمعنىأفسمككياتسكاءمرغكبفيياأكغيرمرغكبفيياعادةما

يسبقيااتجاىاتتتبلءـمعنكعالسمكؾالذمتـظيكرهمثؿسمكؾالغيابالمتكررنتيجةعدـالرضاعف

بتدائية.كيمكفاستدراجكؿىذهاألسبابالكظيفةنفسياأكالظركؼالتيتتـفيياعندمدراءالمدارساال

إلىالمؤشراتالتالية.

:يعتبرمؤشرالتغيبمفأخطرالمشكبلتالتيتكاجيياالمؤسساتالتربكية،لماليامف: التغيب1

اثركاضحبالنسبةلمنظاـالتربكمداخؿالمؤسسةالتربكيةكليذانجدمؤشرالتغيبعفالعمؿيختمؼبيف

مشكمةالغيابكنتائجيا،كأثرىاعمىالرضاالكظيفيمفجيةكأىداؼالمدرسةمفجيةأخرلالدارسيفل

:يبرزكظاىرةمفظكاىرعدـالرضاكاإلحباطالنفسيالذميكاجيومديرالمدرسةمف: التمارض2

بانسحابخبلؿالحاالتالمرضيةالمقنعةالتييمجأإليياالمديرلبلبتعادعفالعمؿأكمايمكفتسميتو

المديرعفالعمؿ،كىذاتيربامفالكاقعالمعاشداخؿالمؤسسةالتيينتميإليياكاالنعكاساتالسمبية

التييكاجيياأثناءتأديتولعمموكيعتبرىذانفكرامفالكظيفةبحدذاتياأكمفالمؤكليفعمييـأكلجماعة

 (.2011:120،زاىدالعمؿبصفةعامة.)

رنسبةالشكاكلالمقدمةكتابياأكشفكيامفطرؼالمدراءعمىالمسؤكليفعمييـعف:تعبشكاوى :3

مظاىرالرضاالكظيفيأكعدمو.ككمماكانتنسبةالتظمماتمرفكعةمفطرؼمدراءلمشرفييـكمماكاف
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ذلؾيعبرعمىعدـالرضاعفالعمؿالذميمارسوكعفالحالةالنفسيةالتييعيشياالمديرداخؿ

 المؤسسةكالعكسصحيح.

:مماشؾفيوأفحدكثاإلضراببالفعؿتكاجداالختبلؿفيالعبلقات)عبلقاتالعمؿ،اإلضراب :4

كالعبلقةاإلنسانيةبيفمديرالمدرسةكالمعمميفكالعماؿ(كيعتبرمفأىـالمؤشراتالدالةعمىكجكد

.(65:2008،العبكدم.عدـالرضاالمعبرعنيابشكؿصريحمشاعر

 سابعا:  مسببات الرضا الوظيفي :

يمكفتقسيـأسبابالرضاعفالعمؿإلىمجمكعتيفمسبباتخاصةبالتنظيـكمسبباتخاصةبالفرد

ذاتو.

لقدأثبتتالدراساتالمتعمقةبالرضاأنوتكجدكثيرمفالعكامؿالتييمكفمسببات التنظيمية لمرضا::1

:الكظيفيأىمميايشعكرنابالرضاأفتساىـف

:عندمايككفلمعمؿتصميـسميـيتسـبالتنكع،المركنة،التكامؿ،المسؤكلية،: تصميم العملأ

االستقبلؿ،تتكفرفيومعمكماتكاممةيككفىناؾضمافنسبيبالرضاعفمينتو.

مثؿالحكافز،المكفآت،الترقيات،كىنايشعرالمديربالرضاعفمينتوإذاكانتنظام العوائد::ب

 العكائدكالترقياتتـتكزيعياكفقالنظاـمحددكتكافرىابالقدرةالمناسبة،كبالشكؿالعادؿ.

:إفإدراؾأممديرمدرسةبمدلكجكداإلشراؼالكاقععميومفقبؿالمسؤكليفاإلدارييف: اإلشرافج

تؤثرفيدرجةرضاهعفالكظيفة،كاألمرىنايعتمدعمىإدراؾالمديرككجيةنظرهحكؿعدالة

المشرؼكاىتماموبشؤكفمسؤكليف.

كيتحقؽالرضاعفاإلشراؼبتحقؽالعكامؿالتالية:
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إظيارركحالصداقةفيالعمؿ.-

تفيـمشكبلتالعامؿككجياتنظره.-

يدالعكفليـ.مساندةالعماؿكتقديـ-

كجكداستعدادلمتفاىـبيفالمشرؼكعمالودكفالمجكءلمسمطةالرسميةكاألكامر.-

المعايشةالسمميةبيفالمشرؼ،كمفثـاختيارهلمكظائؼالقياديةاالىتماـبشخصيالمشرؼكسمككو-

 .(0:2:002:كالعماؿ.)محمد،

لممدراءمسألةبالغةاألىمية،خاصةمعاالرتفاعاليائؿفي:تمثؿالرعايةالصحية: الرعاية الصحيةد

تكمفةالرعايةالصحيةفيالمستشفياتالخاصة،كتكفرالرعايةالصحيةعادةبإنشاءمركزطبيايكفر

 العبلجالمجانيأكتعاقدمعإحدلالمستشفياتالخاصةلتتكلىعبلجكؿالطاقـالتربكم.

كانتظركؼالعمؿالماديةمنةساعذلؾالمدراءفيرضاعفعمميـ،:كمما: ظروف العمل الجيدة ه

كمفأىـىذهالظركؼمايمياإلضاءة،تكفيرالكسائؿالتعميمية،عدداألقساـتتناسبمععددالتبلميذ،

 تكفيالكتبالمدرسية.

ممدراءكالمعمميففي:تختمؼالدكؿبعضياالبعضفيماتقدمومفرعايةاجتماعيةلالرعاية االجتماعية:

المؤسساتالتربكية،كلكفىذهالرعايةتنطكمتحتمايسمىالتأميناتاالجتماعيةالتيتكفرالمعاشات

التقاعديةلمطاقـالتربكمكتصرؼليـالتعكيضاتفيحالةاإلصابةكالعجزكتصرؼليـاإلعانات

 .(263:2006،ربيعالماديةعندتعرضيـألزمةمفاألزمات.)
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:كمماكافىناؾميؿلدلاألفرادلبلعتداؿبالرأمكاحتراـالذاتكالعمكفيقيمتيااحترام الذاتح :

كقدرتياكمماكافاقرباإلىالرضاالكظيفي،أماأكلئؾاألشخاصالذيفيشعركفبانتقاصفيقيمتيـ

 كقدرتيـفإنيـيككنكفأقربإلىعدـالرضاعفكظائفيـ.

:المكانةاالجتماعيةلمعامؿأكفيالسمـالكظيفيتدعـرضاهكتعززشعكره،فيية: المكانة االجتماعط

حيفأفتدىكرىذهالمكانةغالباماتؤدمإلىاالبتعادكعدـالرضا.

:عمىاألفرادالسعداءفيحياتيـأفيككفسعداءفيكظائفيـ: الرضا عن الحياةي

العائميةكاالجتماعيةفإنيـعادةمايككنكامستاءيفأماالتعساءكغيرالراضيفعفنمطحياتيـ

:عمىاألفرادالسعداءفيحياتيـإفيككنكفسعداءفيكظائفيـأماالتعساءي: الرضا العام عن الحياة 

كغيرالراضييفعفنمطحياتيـالعائميةكاالجتماعيةفإنيـعادةمايككفمستاءيفكليـمشاكؿ

 كصراعاتتنظيمية.

:كمماكافالفردقادراعمىتحمؿالضغكطفيالعمؿ،أماالتعسفيالتعامؿ: تحمل ضغوط العملك

(.263:2003،محمدكالتكيؼمعياكمماأكثررضا،أمااألفرادالذيفينفعمكفبسرعةكينياركففكرا.)

 :الوظيفيا: أساليب قياس الرضا ثامن

مستحيبل،ألنومفالصعبالكقكؼعمىكسائؿمحددةإفقياسالرضاالكظيفيدقيقاكصادقايعتبر

لقياسو،حيثأفحالةالرضاأكعدـالرضاتتحكـفيياعدةمتغيرات،كىذامفجيةكمفجيةثانيةأف

الرضاالكظيفييعتبرمفأكثرالمكاضيعتعقيدا،لككنوحالةسيككلكجيةباطنيةيصعبقياسيابدقة

الكجدانيةالتييشعربياالفردنحكالعمؿالذميشغمو،ككذلؾبسببتامة،باعتبارهمجمكعةالمشاعر

تداخؿكتشعبالعكامؿالمسببةليذهالمشاعرنفسيةكاجتماعيةكاقتصادية.
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 . األساليب الموضوعية: 1

إفنسبةغيابالعامؿعفعممويعتبرمؤشرايمكفاستخدامولمتعرؼعمىدرجةالرضاالغياب: -أ

عممو،فبالتأكيدأفالفردالراضيعفعممويككفأكثرارتباطابيذاالعمؿ،كأكثرحرصاالعاـلمفردعف

عمىالحضكرلعممو،عكسالعامؿاألخرالذميشعرباالستياءتجاهعممو،كليسمعنىىذاأفكؿ

ذلؾيمكفتجنبيا،كالحاالتالغيابعفالعمؿتمثؿحاالتاستياءاتجاهعممو،فيناؾحاالتتغيبال

ألسبابقاىرةخارجةعفإرادةالعامؿمثؿ:المرض،الظركؼالعائميةالمزرية،كالحكادث.

يعتبرترؾالعمؿأكاالستمرارفيومؤشراىامالمتعرؼعمىمستكلالرضاالكظيفي،ترك العمل: -ب

شيرإلىأفمشاعراالستياءأكعدـالرضات(1977)كعمىمدلتمسؾالفردبكظيفتوكيرلمكبمي

أفكارحكؿالمغادرةمفشأنياتعجيؿالبحثعفكظيفةأخرل،حيثأفىذاالمؤشربيفالدرجةالكبيرة

مفالقنكطكاإلحباطالتيكصؿإليياالعامؿ،ككذااستياءهمفالمحيطكبيئةالعمؿ،حيثيصبححساب

عمؿمفأىميةفياستخداميامعدؿترؾالعمؿضركريالممؤسساتلماتشمموالبياناتالخاصةبترؾال

لتقييـفعاليةمختمؼالبرامجالعمؿ.كمفخبلؿالبانياتالمتحصؿعمييامفحسابالمعدالتترؾالعمؿ

تستطيعالمؤسساتأفتستفيدمنياإذاتـإجراءمقارناتزمنيةمختمفة،كبيفمختمؼالمؤسساتالتيليا

لرضاكعدـالرضا،كعمكمافإفحسابمعدالتترؾنفسنكعالنشاطلمتعرؼعمىمجاالتكمكاقعا

العمؿككذامعدالتالغياب،كتكفرلممؤسساتبياناتىدفياالتنبيوبكجكدمشكبلتفيمجاؿالعمؿ،مما

.(65:1997يستكجبعمىاإلدارةمحاكلةمعرفةأسبابياكمعالجتيا.)عاشكر،

:: المقاييس الذاتية لمرضا الوظيفي2

تعتمدالمقاييسالذاتيةلمرضاعمىتصميـاستبياناتتتضمفطرحمجمكعةمفاألسئمةعمىالعمؿ

تتناكؿمختمؼجكانبالعمؿ،كتتخذاالستمارةكالمقابمةكسيمةلذلؾكالغرضمنياالحصكؿعمىإجابات
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ىذاالمجاؿمفطرؼالعماؿ،يستخمصمنامستكلالرضاالكظيفيلدييـ،كىناؾعدةطرؽتستخدـفي

أىميا.

 . استبيان منسوتا لمرضا:أ

كيعتبراالستبيافاألكؿاألكثراستعماالكيقيسجكانبمعينةمفالرضاالكظيفي.كيتككفمفعشركف

مظيرامنيا:اإلبداع،االستقبللية،العبلقاتاإلنسانية،اإلشراؼالفني،ظركؼالعمؿ،كيتككفكؿمظير

الفردبالتأشيرةعمىاإلجابةالممكنة،مستعمبلفيذلؾسيـاالختياراتمفخمسةمفرداتيحسبعمييا

درجاتىي:5الذميتككفمف

راضجدا:كتعنيراضجداعمىىذاالجانبمفالكظيفة.- 

 راض:كتعنيراضفقطعمىىذاالجانبمفالكظيفة.-

 الأعرؼ:كتعنيألننيالأستطيعأفأقررأننيراضكغيرراضي.-

 غيرراضي:كتعنيغيرراضعفىذاالجانبمفالكظيفة.-

.(55:1999،عزت( غيرراضي:كتعنيأننيغيرراضيبالمرةعفىذاالجانبمفالكظيفة.-

:إفاستخداـىذهالطريقةلتككيفمقياسالرضا. طريقة الفواصل المتساوية ظاىرة ل"ترستون"ب

كاتالتيتبدأبتجميععباراتتصؼمختمؼالعناصرالكظيفييعتمدعمىإتباععددمفالخط

كالخصائصالمتعمقةبالعمؿأكتصؼالحاجاتالتييحققاالعمؿلمفردأكفيخطكةثانيةيتـعرضىذه

العباراتعمىمجمكعةمفالمحكميفبغرضتقييـدرجةالرضاالذمتعبرعنوىذهالعبارة،كفيالخطكة

راتذاتالتبايفالعالي،كيككفمتكسطالتقييـليذهالعباراتىكالقيمةالممثمةالمكاليةيتـاستبعادالعبا

العبارةكفؽتقييـالحكاـ.إليولمرضاالذمتشير
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كماتجداإلشارةبأفالمقياسالمصمـبطريقةترستكفيطمبمفاألفرادأفيقرركاالحكاـلكؿعبارة،كفي

األخيرتجمعالقيـالمقابمةلمعباراتالمكافقةعمييامفقبؿاألفرادالمبحكثيفلتشكؿقيمةىذاالمجمكع

الرضاالجزئيعمىكؿجانبمفالدرجةالممثمةلمرضاالعاـعفالكظيفة،كمايمكفاستنتاجدرجة

جكانبالعمؿكذلؾمفخبلؿتجميععباراتالمقياسالتيتتعمؽبذلؾالجانب،كمفثـحسابدرجة

.(70:1983،)أحمدالرضاعنوكالتيتمثؿدرجةالرضاالجزئي.

ت:ىذهالطريقةتحاكؿتفادمبعضالتعقيداتكاإلجراءاطريقة التجميع التدريجي ل"ليكرت" .ج

المطمكبةالتيتمربياطريقة"ثرستكف"فيتككيفالمقياسمفحيثحسابقيـالعباراتكأكزانيا،كتعتمد

ىذهالطريقةعمىإعدادمجمكعةمفالعباراتالتيتصؼمكضكعاالتجاهالمرادقياسو،بحيثتقابؿكؿ

كؿعبارةمفعباراتالمقياسعبارةمفالعباراتالتيتصؼمكضكعاالتجاهالمرادقياسو،بحيثتقابؿ

خمساختيارات)أراء(لئلجابةكىيمكاقؼجدا،مكاقؼ،بدكفرأم،معارض،معارضجدا،كيطمبمف

المبحكثيفتحديدكاحدمفبيفىذهاالختياراتكالتيتعبرعفدرجةمكافقةأكمعارضةلمعبارةالتي

مكافقةأكمعارضةلمعبارةالتيتقابميا،كتعطىتقابميا،كتعطىليذهاالختباراتكالتيتعبرعفدرجة

كترتبترتيباتنازليافيحالةالعباراتالتيتحتكمعمى5،ك1ليذهاالختياراتدرجاتتتراكحبيف

الجكانبايجابيةكتعكسىذهالدرجاتفيحالةالعباراتالتيتحتكمعمىجكانبايجابيةكتعكسىذه

.(1992،166،مصطفى(تحتكمعمىجكانبسمبية.الدرجاتفيحالةالعباراتالتي

 . طريقة الوقائع الحرجة ل" ليرزبرغ" : د

فيذهالطريقةاستخدميا"ىرزبرغ"كانتتسأؿعفكاقعكاحدبالنسبةلكؿسؤاؿمفالسؤاليفالسابقيف،في

كممااتسعالسؤاؿليشمؿأكثرمفكاقعةكمماكانتىناؾإمكانيةلمتحصؿعؿأفحيفأفىناؾمفيرل

معمكماتأكفرعفالكقائعالتيتككفسببفيتككيفمشاعرالرضاأكعدـالرضاعفالعمؿ،مما
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يدعـ،أكثرمكضكعيةكىدؼالمقياسكذلؾمفخبلؿتجميعالكقائعالتييدليبياالفردكتضيفياحسب

التيتتعمؽبيا،كمفثـتتبيفجكانبالعمؿاألخرلالمؤديةلعدـالرضاالكظيفي،كتجنبالجكانب

لجكانبالنقصكبعضالتحيزاتالذاتيةفيذكرالكقائع،فإنويمكفبعدتجميعالكقائعالتيأدلىبيا

ضاكبعدذلؾيتـاألفرادكتحميمياكفرزىاإلىمجمكعتيفاحدىماترتبطبالرضاالكظيفيكاألخرلبعدـالر

عطائياالمبحكثيفبدالمفسؤاليـعنيا،أكيطمبمنيـتحديد إعادةصياغةىذهالكقائعفيقائمةكا 

.(415:1983الكقائعالتيتنطبؽعمييـفيمجاؿالعمؿ)عاشكر،

 : أثار الرضا الوظيفي:تاسعا

ؿالمجاالتالعمؿ،كذلؾيعتبرالرضاالكظيفيمفالظكاىراليامةالتييجباالىتماـبيافيك

لسببيف:

األكؿلككنوىدؼكؿمديركغايةحياتية،كىكالسببالكحيدالذميتضمفبقاءالمديركجديتوحتى-

فكافاألجرمرتفعا،فإذالـيحدثالرضالسببأكألخرلفيككفالفردمستقرا،كلفيككفأداءهجيدا كا 

كمرتفعا.

أماالسببالثانيفيكإسياـالرضافيباقياالتجاىات،إذيحدثأثارسمبيةأكإيجابيةعمى-

 الفردبؿعمىكؿالظكاىرالمكجكدةفيمجاؿالعمؿكمفأىـأثارالرضاالكظيفي:سمككيات

 :عمى الصحة العضوية اآلثار: 1

العضكيةكأألـالرأس،فقدافإلىاألعراض1959فيىذاالصددتكصؿىيرزبرغكزمبلئوفي

 الشيية،عسراليضـ،كالغثيافتحدثبعدالتكرارلمرضاالمينيكنتيجةحتمية.
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 كجد burkكما  1970فيسنة كالتعب، الكظيفيكبعضاألعراضالعضكية الرضا بيف ارتباطا

فحاالتم18إلىأف1955فتكصؿفي Whyteصعكبةالتنفس،صداعالرأس،التعرؽ.أماكايت

القرحةالمعديةالتيظيرتفيمعمؿكاحدعندالعماؿالغيرالراضيفبمينيـ،مفخبلؿكؿىذايتبيف

(.101:2014)أبيب،بأفالرضاشرطأساسيعندممارسةأممينة.

:الصحة النفسية  والعقميةعمى  اآلثار: 2

ميماكافنكعو،أكالظركؼالمحيطةبوأفالعامؿالذمترغموالظركؼاالجتماعيةعمىالبقاءفيعممو

،يكلدلديوضغطكبير،ىذهالعبلقةتفترضالكجكدعبلقةبيفعدـ ،يحيصراعاداخميايزداديكمابعديـك

الرضاكالصحةالعقمية.

1965كلقداىتـالكثيرمفالباحثيفبيذاالمكضكعمفأىميـ:ككرنياكسرالذمأكدبعددراسةمعمقةفي

بلقةقكيةبيفالرضاكالصحةالعقمية،كأفكضعيةالعمؿىيأحدمسبباتعدـعمىكجكدع

الرضا،كمشاكؿالصحةالعقمية،كبالعكسفإفالعامؿفيمحيطعمؿجيدكمناسبيبعثاالرتياح

كالرضا،كتككفحالتوالعقميةأبعدعفالمشاكؿكاالضطرابات،كالشؾأفلمصحةالعضكيةأيضاأثار

.(7:1997،عبدالنكرنفسيةكالعقمية.)عمىالصحةال

:الوظيفي عمى األداء اآلثار:3

يعتبرالرضاالكظيفيعامبلمسببافيالسمكؾالميني،كبالخصكصمستكلاألداء،كأكدتدراسة

الياكتكرف،حيثعندإدخاؿتغيراتعمىمحيطالعمؿكفتراتالراحة،ساعاتالعمؿ،نكعاإلشراؼ،

ركحالمعنكية،كيشيرالكثيرمفالباحثيفإلىأنولفيـطبيعةالعبلقةبيفالرضاالكظيفييتحسفاألداءكال

كالسمكؾالمينيالبدمففيـطبيعةالشعكركعبلقتوبطريقةالعمؿكأسمكبو،فإذاالحظالفردبأفاليدؼ
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دالكجكدهفإفالمحقؽفيعممويدعـكجكدهأكيحسنو،فإفشعكرهسيككفايجابيا،أماإذاكافتيدي

.(8:1997،رذلؾعمىأداءالعامؿ.)عبدالنكشعكرهسيككفسمبياممايؤثر

عمى اإلنتاج: راآلثا:4

كؿالدراساتميماكافالمتغيرالذمتربطوبالرضا،تؤكدعمىكجكدعبلقةقكيةبيفالرضا

الرضاالذميتحددبأسبابأخرلكاإلنتاج،كالكاقعأفاإلنتاجارتفاعوأكانخفاضونتيجةنيائيةلمستكل

متعددة،كالعديدمفالباحثيفيتحدثعفالعبلقةالتبادليةفيمعادلةالرضاكاإلنتاجككفكبلىماسبب

ألخر.فكماأفالرضايؤدمإلىارتفاعاإلنتاجفإفاإلنتاجبدكرهيؤدمإلىارتفاعالرضا.

إفاألداءكاإلنتاجالجيديفيؤديافإلىاتجاىاتمينيةFord(1969)كتعبيرنفسييقكؿفكرد

ايجابية،كلكييؤدمارتفاعاإلنتاجإلىارتفاعمستكلالرضايجبأفيشعرالعامؿبأفمجيكدهىاـ

جدافيتحريؾعجمةاإلنتاجكالسبيؿإلىذلؾىكمكافأتومادياكمعنكيا.فكممازادرضاالفردزادتمعو

اج.مستكياتاإلنت

 ويمكن الحصر اآلثار اليادفة لمرضا عن العمل فيما يمي:

.يتمتعالعاممكفالراضكفعفعمميـبصحةنفسيةكذىنيةكجسميةعاليةمماينعكسأثرهعمىالزيادة1

اإلنتاجية.

.انخفاضكاضحكمممكسفيمستكلالغياباتكالتمارضكدكرافالعمؿكالحكادثكتحقيؽمستكل2

كانخفاضفياإلضراباتكالغيابعفالعمؿكغيرىامفالسمبياتالمرافقةلؤلداءاإلنسانيأمافعالي

المتدنيفيالعمؿ.
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.انخفاضكاضحكمممكسفيالشكاكمكالظمـكاإلحباطفيالعمؿمماينعكسأثرهايجابيابخمؽدرجة3

عاليةمفالكالءكاالنتماءلممؤسسةكالسعيلتحقيؽأىدافيا.

فرادحينمايتحقؽلدييـالرضاالكظيفيبدرجةعاليةمفاالنجازكالتعمـلممياراتالجديدةيتسـاأل

كاستثمارطاقاتيـالفكريةكالذىنيةفيتطكيرمجاالتالعمؿكتحسيفالبيئةالمبلئمةلبلنجاز

.(103:2014،أبيباليادؼ)

 خالصة: 

شامؿرغـالتبايففيمختمؼالتعاريؼتناكلتمفيموالرضاالكظ يفيكقصكربعضيافيتحديدمفيـك

كجامع،إالأنناندرؾأفىذهاإلسياماتقدأكدتأفالرضاالكظيفيمحصمةالشعكرالذميحسبو

الفردمفخبلؿعمموفيكاتجاهذكصمةبالعكامؿالمككنةلمعمؿفيحدذاتوكالبيئةالمحيط،كلقد

ماسمك،نظريةذاتالعامميفليرزبرغنظريةالعدالة،نظريةاختمفتالنظرياتالمفسرةلو،كأبرزىانظرية

كبيفالمختصكففيىذاالمجاؿأفمستكلالرضاالكظيفيتتحكـفيوعكامؿعدة،كما التكقعلفرـك

يمكفالشعكربمستكلالرضالدلالعامميفمفخبلؿبعضالمؤشراتالدالةعمىكثرةالغياباتكترؾ

ككثرةالشكاكلكاإلضراب،حيثيمكفقياسمستكلالرضاالكظيفيبكاسطةعدةالعمؿكظاىرةالتمارض

 طرؽكمقاييسطكرىاالباحثكفليذاالغرض.

 



 

 
 

 

 





 الفصل الرابع

األداء الوظيفي
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 تمييد:

يعتبراألداءالكظيفيمفبيفالمكاضيعالتياىتـبياالباحثكفكالمفكركففيالعديدمفالمجاالتمنيا 

االقتصاديةكالسياسيةكاالجتماعيةكالتربكية،حيثحاكؿالباحثكفمفخبلؿالجيدالذميبذلوالمكظؼ

فيالعمؿسكاءكافجيدافكرياأكعضميا.

لفصؿالتطرؽإلىالتعريؼباألداءمفخبلؿمفيكمو،مككناتو،أنكاعو،أبعاده،كبناءاعميويتـفيىذاا

 محدداتو،باإلضافةإلىالتطرؽإلىتقييـاألداء.

 أوال: مفيوم األداء 

تأديةأكصموكقضاهكىكأدللؤلمانةمفغيرهكتأديةلوحقوأمقضيتو.أدللغة:  1.

(.35:1987)الفيركزابام،

داءفيمعجـالتربيةكالتعميـ:ىكالطريقةالتييتـبياعمؿشيءأكأمعمؿمعيفاألاصطالحا: 2.

ذاكافرديئاجاءت مفأجؿإنجازهأكفشمو،فإذاكافأداءالعامؿجيدكانتالنتيجةجيدةكمفيدةكا 

 (41:2005النتيجةلتدؿعمىطبيعةاألداءالفاشؿ)جرجس،

تماـالمياـالمككنةلكظيفةالفرد،كىك(عمىأنو:1997يعرؼكماؿبربر) يشيرإلىدرجةتحقيؽكا 

يعكسالكيفيةالتييحققياالفردكمتطمباتالكظيفة،كغالبامايحدثتداخؿبيفاألداءكالجيد،فالجيد

يشيرإلىالطاقةالمبذكلةأمااألداءفيقاسعمىأساسالنتائجالتيحققياالفرد،فمثبلالطالبقديبذؿ

يداكبيرافياالستعداداتلبلمتحاف،كلكنويحصؿعمىدرجاتمنخفضة،كفيمثؿىذهالحالةيككفج

(.95:1997.)كماؿ،الجيدالمبذكؿعاليبينمااألداءمنخفض
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(عمىأنو:مايتمكفالفردمفتحقيقو،كمايستطيعالمبلحظالخارجيأف2007عرفوالعتيبيكآخركف)

الكضكحكالدقة،مرتبطابقدراتالمكظؼكدافعيتوكييتمكفمفأداءالكاجباتالتييسجموبأكبرقدرمف

(.66:2007)العتبي،كآخركف،ككمتإليوبطريقةمرضية.

القياـبأعباءالكظيفةمفمسؤكلياتككاجباتكفقالممعدؿ(عمىأنو:1992)عرفوأحمدزكيبدكمك

(.65:1992.)أحمد،المفركضأداؤهمفالعامؿالكؼء

المخرجاتأكاألىداؼالتييسعىالنظاـلتحقيقيا،أمانو:عمىأنو(2002)عرفوعبدالمحسفك

.)عبدمفيكـيربطبيفأكجوالنشاطكبيفاألىداؼالتيتسعىىذهاألنشطةإلىتحقيقياداخؿالمنظمة

 (.2002:132المحسف،

تماـالمياـمفخبلؿالتعريفاتالسابقةلؤلداءيمكفالقكؿأفاأل داءالكظيفيىكالدرجةتحقيؽكا 

كالمسؤكلياتالمختمفةالمككنةلمكظيفةالتييشغمياالفرد،كبمايحقؽأىداؼالمؤسسةكىذامفخبلؿ

تحسيفاألداءمفحيثالجكدة،بكاسطةالتدريبالمستمر.

 مكونات األداء:  :ياثان

األداءمفمككنيفأساسييفاألكؿلفعاليةكالثانيالكفاءة،بمعنىأفالمؤسسةالتيتتميزباألداءيتككف

ىيتجمعبيفالفعاليةكالكفاءة.كلذلؾفإنومفالمفيدأفنتعرضلكؿمفالمفيكميفبالتحميؿكذلؾعمة

النحكالتالي.

:الفعالية: 1

عمىأنياأداةمفأدكاتمراقبةالداءفيالمؤسسة،انطبلقامفأفينظرالباحثكففيعمـاإلدارةالفعالية

الفعاليةتمثؿمعيارايعكسدرجةتحقيؽاألىداؼالمكضكعةكقدتعددتكجياتالنظرحكؿماىية
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الفعالية،فقداعتبرالمفكركفالتقميديكفأفالفعاليةتتمثؿفياألرباحالمتحققة،كبيذافإف كطبيعةمفيـك

ةالمؤسسةتقاسبحجـاألرباحفييا.فعالي

كىذاينطبؽعمىالمؤسساتذاتالطبيعةالنكعيةأمالتيتـبالجانبالمادمكنشاطرئيسيليا

كالمؤسسةالتربكيةكالمؤسسةالبحثيةكبيكتالخبرة،كعميوفإفالفعاليةتعنيأداءالميماتأكاألعماؿ

اتيجيةلممؤسسةأمبدرجةتحقيؽالنتائج،بمعنىأخرفإفبشكؿصحيحكسميـ،كترتبطباليداؼاإلستر

الفعاليةتعبرعفالفرؽبيفالنتائجالمتكقعةكالنتائجالمتحققة،كىيفيالكقتنفسوترتبطبتحقيؽأىداؼ

المؤسسة،كاعتماداعمىذلؾيمكفالقكؿأنوكمماكانتالنتائجالمتحققةقريبةمفالنتائجالمتكقعةكمما

.(109:2013األداءأكثرفعاليةكينعكسذلؾعمىأداءالمؤسسةككؿ.)المحاسنة،كاف

 الكفاءة : : 2

تعنيعمؿاألشياءبطريقةصحيحة،كماأفجكىرالكفاءةيتمثؿفيتعظيـالنتائج،كتدنيالتكاليؼ

كاليؼمحدكدةبمعنىأخريمكفتمثيؿالكفاءةبمعادلةيحتكمأحدطرفيياعمىبمكغأقصىالنتائج،بت

(11:2013المحاسنة،(كمعينة،بينمايحتكمالطرؼاألخرعمىبمكغالحدالمقررمفالنتائجبأقؿتكمفة.

:أنواع األداء الوظيفي ثالثا:

يمكفتصنيؼأكتقسيـاألداءكغيرهمفالظكاىرالتنظيمية،فنكعاألداءيككفحسبمعيارالتقسيـ،كمف

أنكاعحسبمعيارالمصدر،إضافةإلىمعيارالشمكلية.ثـيمكفتقسيـاألداءإلى

:كفقاليذاالمعياريمكفتقسيـاألداءإلىنكعيفاألداءالذاتيأكاألداءحسب معيار المصدر :1

الداخميكاألداءالخارجي.
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:األداء الداخمي. أ

مفالمكاردفيكينتجأساساكيطمؽعمىىذاالنكعمفاألداءأداءالكحدة،أمانوينتجماتممكوالمؤسسة

يمي:ما

األداءالبشرم:كىكأداءأفرادالمؤسسةالذميمكفاعتبارىـمكردااستراتيجيقادراعمىصنعالقيمة-

كتحقيؽاألفضميةالتنافسيةمفخبلؿتسييرمياراتيـ.

.(20:2005لحسف،األداءالتقني:كيتمثؿفيقدرةالمؤسسةعمىاستعماؿاستثمارىابشكؿفعاؿ.)ا-

األداءالمالي:كيمكففيفعاليةتييئةكاستخداـالكسائؿالماليةالمتاحة.-

 األداء الخارجي : .ب

ىكاألداءالناتجعفالمتغيراتالتيتحدثفيالمحيطالخارجيفالمؤسسةالتتسببفيأحداثوكلكف

فيالنتائجالجيدةالتيتتحصؿعميياالمحيطالخارجيىكالذميكلده،فيذاالنكعبصفةعامةيظير

المؤسسةكارتفاعسعرالبيع،ككؿىذهالتغيراتتنعكسعمىاألداءسكاءباإليجابأكبالسمب،كىذاالنكع

مفاألداءيرفضعمىالمؤسسةتحميؿنتائجيا،كىذاميـإذاتعمؽاألمربمتغيراتكميةأيفيمكفقياسيا

كتحديدأثرىا.

كحسبىذاالمعياريمكفتقسيـاألداءإلىنكعيفىمااألداءالكميكاألداءمولية:حسب معيار الشج: 

الجزئي.

كىكالذميتجسدفياالنجازاتالتيساىمتفيياجميعالعناصركالكظائؼأكاألنظمةاألداء الكمي : -

عناصر.كفيىذاالفرعيةلممؤسسةلتحقيقيا،كاليمكفنسبإنجازىاإلىعنصرمفدكفمساىمةباقيال
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كيفياتبمكغالمؤسسةأىدافياالشاممةكاالستمراريةكالشمكلية،النكعمفاألداءيمكفالحديثعفمدلك

 الربحكالنمك.كماأفاألداءلممؤسسةفيالحقيقةأنظمتياالفرعية.

ه:كىكالذميتحقؽعمىمستكلاألنظمةالفرعيةلممؤسسة،كينقسـبدكراألداء الجزئي -

إلىعدةأنكاعتختمؼباختبلؼالمعيارالمعتمدلتقييـعناصرالمؤسسة،حيثيمكفأفينقسـحسب

المعيارالكظيفيإلىأداءكظيفةمالية،كظيفةاألفراد،أداءكظيفةالتمكيف،أداءكظيفةاإلنتاج،أداء

.(76:2009،جبلؿالديفكظيفةالتسكيؽ.)

 أبعاد األداء: رابعا: 

األداء،فبلبدمفتحميؿاألبعادالتييتضمنياىذاالمفيكـ،إذايركز بعدعرضمجمكعةالتعاريؼلمفيـك

البعضعمىالجانباالقتصادمفياألداء،بينمايركزالبعضاألخرعمىالجانبالتنظيمي

شامؿ،كتمثؿىذهاألبعادفيمايمي: كاالجتماعي،كىذامفمنطمؽأفاألداءمفيـك

يقصدباألداءالتنظيمياإلجراءاتكاآللياتالتنظيميةالتيتعتمدىاالمؤسسةفيالبعد التنظيمي:  -1

المجاؿالتنظيميلتحقيؽأىدافياكمفثـيككفلدلإدارةالمؤسسةمعاييريتـقياسفعاليةاإلجراءات

.(108:2013المحاسنة،(التنظيميةالمعتمدةكأثرىاعمىاألداءفيضكئيا.

يشيرالبعداالجتماعيألداءإلىمدلتحقيؽالرضالدلأفرادالمؤسسةعمىالبعد االجتماعي:  -2

اختبلؼمستكياتيـ،ألفمستكلرضاالعامميفيعتبرمؤشراعمىكفاءاألفرادلمؤسستيـ،خاصةإذا

ـالمؤسسةبالجانبأكفتبحاجاتالعامميففييا،كتتجمىأىميةكدكرىذاالبعدفيالتأثيرالسمبيالىتما

االقتصادمفقطكعمىحسابالجانباالجتماعيلممكاردالبشرية،إذيؤثرذلؾكعمىالمدلالبعيدسمبا

 (109:2013المحاسنة،(عمىتحقيؽالمؤسسةألىدافيا.
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 عناصر األداء الوظيفي:خامسا: 

 يتضمفاألداءالكظيفيمجمكعةمفالعناصرأىميامايمي:

كتشمؿالمعارؼالعامة،كالمياراتالفنيةكالخمفيةالعامةعفالكظيفةمعرفة بمتطمبات الوظيفة:  -1

 كالمجاالتالمرتبطةبيا.

بوكمايمتمكومفرغبةكميارات نوعية العمل: -2 كتتمثؿفيمدلمايدركوالفردعفعمموالذميقـك

 كقكعفياألخطاء.فنيةكبراعةكقدرةعمىالتنظيـكتنفيذالعمؿدكفال

أممقدارالعمؿالذميستطيعالمكظؼإنجازهفيالظركؼالعاديةلمعمؿ :كيفية العمل المنجز -3

 ،كمقدارسرعةىذااالنجاز.

كتشمؿالجديةكالتفانيفيالعمؿكقدرةالمكظؼعمىتحمؿمسئكليةالعمؿكانجازالمثابرة والوثوق: -4

دلحاجةىذاالمكظؼلئلرشادكالتكجيومفقبؿالمشرفيف،كتقييـنتائجاألعماؿفيأكقاتياالمحددة،كم

 .(2010:60عممو.)الشامي،

 محددات األداء الوظيفي:سادسا: 

كماذكرسابقاإفاألداءالكظيفيىكالقياـباألنشطةكالمياـالمختمفةالتيتتككفمنياالكظيفة،كىك

تأثرعمىىذااألداءسمباأكإيجابا،يطمؽعمىىذهينتجمفتضافرعدةعناصرمفشأنياأف

.(210:2000العناصرمحدداتاألداء،تتمثؿىذهالمحدداتفي:)الحسف،

ىكالجيدالناتجمفالحصكؿالفردعمىالتدعيـ)الحافز(إلىالطاقاتالجسميةكالعقميةالجيد:  -1

التييبذلياالفردألداءميمتو.
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لخصائصالشخصيةالمستخدمةألداءالكظيفة.تعنياالقدرات: -2

تعنياالتجاهالذميعتقدالفردأنومفالضركرمتكجيوجيكدهفيالعمؿمفإدراك الدور أو الميمة:  -3

األنشطةكالسمكؾالذميعتقدالفردبأىميتيافيأداءمياموبتعريؼإدراؾالدكر. خبللو،كتقـك

ىناؾمفيضيؼإلىإدراؾالدكرأكالميمة)نمطاألداء(كالجيدالمبذكؿ،كنكعيةىذاالجيدبينما

المبذكؿكالتيتعنيمستكلالدقةكالجكدة،كدرجةمطابقةالجيدالمبذكؿلمكاصفاتنكعيةمعينة.

.) 50:1986)عاشكر،

بالمكظؼشاغؿالكظيفةكالمبلحظةمفالتعريفيفالسابقيفأنيمايحصرافعناصراألداءتتعمؽ

فقط)الجيد،القدراتكالميارات،نمطاألداء(،كىيعناصرتخضعلسيطرةالمكظؼ،بينماأففيالكاقع

ىناؾعناصرأكمحدداتتخرجعفسيطرةالمكظؼ،أىـىذهالمحددات:

طمكبةمفكمايتعمؽبيامفكاجباتكمسؤكلياتكأدكاتكتكقعاتمالوظيفة )متطمبات العمل( : -أ

 المكظؼ،إضافةإلىالطرؽكاألساليبكاألدكاتكالمعداتالمستخدمة.

أكماتتصؼبوالبيئةالتنظيميةحيثتؤدمالكظيفةكالتيالموقف) بيئة التنظيم الداخمية( : -ب

تتضمف:مناخالعمؿ،اإلشراؼ،كفرةالمكارد،األنظمةاإلدارية،الييكؿالتنظيمي،نظاـاالتصاؿ،

 (50:1986السمطة،أسمكبالقيادة،نظاـالحكافز،الثكابكالعقاب.)عاشكر،

  العالقة بين الرضا واألداء الوظيفي: -سابعا

أصبحتالبحكثكالدراساتالمتعمقةبالرضاالكظيفيتاريخامثيراكاستمرتمثؿىذهالدراساتمايقارب

الخمسيفعاما،كأثارتالعبلقةبيفالرضاكاألداءاىتماماتكرغباتكفضكؿالباحثيف،كقدركزت

السائدبأفالرضاالدراساتفيالمقاـاألكؿعمىأفالعمؿالراضييككفمنتجا.كقدكافاالعتقاد



 

58 
 

الكظيفييؤثرايجابياعمىاألداءكاإلنتاجية،إالأفنتائجبعضاألبحاثلـتثبتىذهالعبلقةحيثبينت

أنياضعيفة.

يشيربدرإلىتعدداألبحاثكالدراساتالخاصةبالرضاالكظيفيفمستكلالرضاالكظيفيالمرتفع-1

لمعامميفغالبامايزيداإلنتاجية،كيقمؿمعدؿدكرافالعماؿ،كنسبةالغياب،كيرفعمعنكياتالعامميف

كيجعؿحياتيـأفضؿ.

ائجالدراساتالتجريبيةأفالعبلقةبيفالرضاأمابرافيمدككرككيتفإنيماقدأثبتامفخبلؿنت-2

كاإلنتاجيةعبلقةضعيفة،كأنوالتكجدداللةإحصائيةعمىأفالعامؿالراضيىكالعامؿاألكثرإنتاجية

نمااعتبارىاعبلقةمرتبطةبالحافزالمشركطباألداء،أمأفالعامؿسيصؿإلىحالةالرضاعندما ،كا 

ةألدائوالمرتفع.يحصؿعمىالحكافزنتيج

كيؤكدعاشكرأفالفردالذميرتفعرضاهعفعممويزدادحماسولو،كيزدادإقبالوعميو،كبذلؾتقؿ-3

إنتاجيتوكأداؤه.

كتكصؿليكرتإلىنتيجةمؤداىاأنومفالصعبتحقيؽمستكلرفيعمفاإلنتاجلفترةطكيمةمف-4

.الزمففيظركؼمفعدـالرضاعندالعامميف

كيشيرالعمرمأفبعضالدراساتتكصمتإلىكجكدعبلقةايجابيةبيفالرضاعفالعمؿأكبعض-5

جكانبومفجيةاإلنتاجيةمفجيةأخرل،مثاؿذلؾدراساتشكارتزكزمبلئوكتايمكرككيس،بينما

ؿ،ىكليف،أظيرتبعضالدراساتعدـكجكدىذهالعبلقةبشكؿمباشرمثؿدراساتفركـ،سميث،كندا

.(209:2012بيردكفشر.)بمخير،عطش،
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كيمؾالقكؿبأفالفكراإلدارمفيمجاؿإيجادالعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداءلخصإلىثبلث

اتجاىات:

االتجاهاألكؿ:يرلأفالعامؿالراضيىكاألكثرأداء،كبذلؾيككفالرضاالكظيفيالمرتفعمؤديا-أ(

،كىذااالتجاهظيرنتيجةلدراسات)ىاكرثكرف(حيثزاداالىتماـبالعبلقةاإلنسانيةفيإلىزيادةاألداء

شباعحاجاتيـالماديةكالمعنكية،ككجيةنظرىـأفالعامؿ محيطالعمؿكاالىتماـبمشاعرالعامميفكا 

اركةفيالراضيىكعامؿمنتجكيتحقؽذلؾمفخبلؿالسماعلشكاكمالعامميف،كتشيعيـعمىالمش

العمؿكاتخاذالقراركتقديـالنصح،كيتفؽىذااالتجاهمعنظريةكؿمفماسمك،ىيرزبرغكمكميبلند.

االتجاهالثاني:يرلأصحابىذااالتجاهأنوالتكجدعبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداء،أفالعبلقة-ب(

ضغطأكاستخداـأسمكبالديكتاتكريةفيليتارتباطيوبيفالرضاكاألداءكيمكفزيادةاإلنتاجيةبال

اإلدارة،كبذؿيككفاألداءمرتفعامعكجكدحالةمفعدـالرضا.

االتجاهالثالث:كيرلأصحابوأفالرضاالكظيفينتيجةلتحسيفمستكلاألداء،أمأفالرضا-ج(

ماديةأكمعنكية،كفيحالةالكظيفيااليجابييككفنتيجةلؤلداءالذميتبعوعكائدايجابيةأكمكافآت

شعكرالعامؿبأنوقدحصؿعمىعناصرالرضاالكظيفي)األجر،الترقية،التقدير،األمفالكظيفيكالقيادة

العادلة(كىذهالعناصرمرتبطةبضركرةأدائولمعمؿبمستكلمعيف،كيتفؽىذااالتجاهمعنظرية)فركـ(

.(210:2012بمخير،عطش،فيالتكقعكأيضامعرأم)بكرتركلكلر(.)

 األداء : طرق تقويم  ثامنا: 

يعتبراألداءمعياراأكمرتكزاسميمالنظاـالحكافزككنوأداةتتصؼبالمكضكعيةكالتعتمدعمىالتقدير

الشخصي،كماأفالتقكيـكظيفةمتخصصةلياقكاعدكاضحةكأسسمتفؽعمييا،كتبرزأىميتوفي
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كمستمرلمكفايةاإلنتاجيةكفيتحديدإجراءاتالعمؿكالسمكؾالمرغكبفيالمحافظةعمىمستكلجيد

.(8:1987أدائياكتحفيزالعامميفكتكجيوجيكدىـ)الفخرم،

ىناؾالعديدمفالطرؽلتقييـاألداء،كيعتمداستخداـأمطريقةعمىأىداؼكحجـالمنظمةباإلضافة

.رؽكمفبيفىذهالطالمتاحةإلىاإلمكانيات

 .طريقة التقويم بالمقارنة: 1

مفالطرائؽالمستخدمةفيتقكيـاألعماؿالداريةكاإلشرافيةكمفأبسطالطرائؽفيىذهالمجمكعة

فيترتيب طريقةالتقديرحسبالجدارةأكمايسمىبطريقة)الترتيبالتنازلي(حيثيحصرعمؿالمقـك

(224:1975ءأمابتداءبأفضميـكانتياءبأقميـأداء.)منصكر،األفرادترتيباتنازلياحسبالمستكللؤلدا

 .طريقة التوزيع اإلجباري: 2

تيدؼىذهالطريقةإلىالتخمصمفالتحيزالشخصيفيعمميةالتقييـ،كالميؿإلىإعطاءالتقديرات

بعضالمنظماتالرؤساءالمباشريفتكز يعتقديراتيـعاليةأكمنخفضةلمعظـالمرؤكسيف،لذلؾتمـز

عمىاألفرادبمايتماشىمعالتكزيعالتكرارمالطبيعيكيقتضيىذاالتكزيعبأفيككفالتفاكتفيالقدرات

.(120:2001.)ثابت،%40،%20،%10بيفأفرادالمجمكعةبالنسبةالتالية

 قوائم الرصد:  .3

نادرامايرتكباألخطاء،متعكنامعكفييايتـتقييـاألداء،كفقالعباراتكصؼأنماطسمككية،مثؿ

المقيـبكضعإشارةبجانبالعباراتالتييرلأنياتنطبؽعمىالعامؿ،ثـفيالنيايةيتـ زمبلئو،كيقـك

جمعماتحصؿعميومفإشاراتكتحسبكنقاط.
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 طريقة معدالت األداء: . 4

حديدمعدؿاألداءكالسمكؾالمطمكب،كتعتمدىذهالطريقةعمىخطكتيف.ففيالخطكةاألكلىيتـفييات

كالذمعمىالعامؿانجازهخبلؿفترةزمنيةمعينة.كفيالخطكةالثانيةيتـتقييـأداءالعامؿبناءاعمى

انجازهالمتعمقةبالسمكؾكاألداءكمقارنةباألداءالمتكقعكالذمتـتحديدهفيالخطكةاألكلى.)

 .(28:2005،سيتكني

القائمون بعممية تقييم األداء:تاسعا: 

عادةبعمميةالتقييـلؤلداءىي: األفرادكالجماعاتالتيتقـك

 التقييـعفطريؽالزمبلء. -

 التقييـعفطريؽالمرؤكسيف. -

التقييـالذاتيأمعفطريؽاألفرادأنفسيـ. -

:التقييم عن طريق الزمالء .1

لممعمكماتعفاألداء،كتزدادأىميةىذاالمصدرفيمكاقؼيمثؿزمبلءالمكظؼأحدالمصادرالقيمة

خاصةمثؿالحاالتالتييصعبفيياعمىالمشرفيفمبلحظةسمكؾمرؤكسييـأكالمكاقؼالتيتزداد

فييااالعتماديةعمىالعمؿالمشترؾ،أكالحاالتالتيتتطمبياالقكانيفأكالتشريعاتفالزمبلءتتكافر

براتكاسعةعفمتطمباتأداءالكظيفة،كماتتكافرليـفرصمتجددةلمبلحظةأداءلدييـمعمكماتكخ

بعضيـالبعضفياألنشطةاليكمية.كمفالعيكبالمحتممةليذاالمصدرتكافرفرصالتحيزالناتجةعف

.:(84:2009،جبلؿالديفالصداقةكصراعاتالعمؿفيذاتالكقت.)
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 األفراد أنفسيم( :  التقييم الذاتي)أي عن طريق. 2

االتجاهالمستحدثىكإعطاءالفرصةلممرؤكسيفخاصةالمديريفلتقييـأنفسيـحيثيحفزىذا

األسمكبعمىتخطيطالمسارالكظيفيلمفرد.كىذاالتقديرالذميعطيوالفردلنفسواليشكؿجزءامف

يـالذاتيكمصدركحيدلممعمكماتعفالتقييـالرسميألداءالفرد،عمىالرغـمفعدـاستخداـالتقي

األداءإالأنواليزاؿيمثؿأحدالمصادراليامة،كعمىكجوالخصكصفإفاألفراديستطعكفالحكـعمى

سمككياتيـالخاصة،كماأنيـيمتمككفكافةنكاحيالمعرفةعفاألداءكمحدداتوكنتائجو،إالأنويؤخذ

.(85:2009،جبلؿالديفالتقييمات.)عمىىذاالمصدرالميؿلممبالغةفي

 التقييم عن طريق المرؤوسين: . 3

ينظرإلىالمرؤكسيفباعتبارىـمصدراىامالممعمكماتعفاألداءفيحاالتتقييـأداءالمدرييفحيث

تتكافرليـالفرصةلمتعبيرعفكفاءةالرئيسفيقيادتيـكتكجيييالمعمؿكتنميةركحالفريؽكتشجيع

فكحؿالصراعات،إالأنوقديؤخذعمىىذاالمدخؿمفناحيةأخرل،إمدادالمرؤكسيفببعضالتعاك

مصادرالقكةفيعبلقاتيـبرؤسائيـمماقديسببلمرؤساءبعضالحرجأكالشعكربعدـالراحةكماأف

قةفافالمكاقؼذلؾقديؤدمإلىميؿالرؤساءإلىتدعيـرضاالعامميفعمىحساباإلنتاجية.كفيالحقي

السابقةقدتحدثفقطفيحالةاستخداـمعمكماتالتقييـالتخاذبعضالقراراتاإلدارية،إالأفىذا

المدخؿ،مثؿمدخؿتقييماتالزمبلء،تبرزأىميتوبكجوخاصعنداستخداـمعمكماتالتقييـلؤلغراض

األداةعندتزايدعددالمرؤكسيفالذيفالتنمكيةكتحسيففرصأداءالعمؿ.كماتزدادفرصصبلحيتوىذه

جبلؿ)يقكمكفبتكفيرالمعمكماتعفأداءرؤسائيـ،يعكسالحاؿعندمايقؿىؤالءالمرؤكسيف.

. (86:2009،الديف

 



 

63 
 

 خالصة:

كفياألخيرتبيفأفلؤلداءأىميةبالغةفيتسيرأممؤسسةألنويعتبربمثابةالكسيمةاألساسية،كالدافع

لمرحمةالتفكؽكالتميزكتحقيؽاألىداؼاإلستراتيجيةلممؤسسة،لذاالبدمفمتابعةىذااألداءاألساسي

مادكتقييموبصفةمستمرةكمنتظمةكلكيتتمكفالمؤسسةمفتطكيرأدائياباستمرارينبغيعمييااالعت

داء.عمىنظاـمتكامؿلتقييـاأل



 

 
 

 

 

 الفصل الخامس  

 اإلجراءات الميدانية للدراسة
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 تمييد:

بعدأفقمنابعرضالجانبالنظرملمدراسة،سنتطرؽفيىذاالفصؿإلىالجانبالنظرمكالذمسنتاكؿ

.فيواإلجراءاتالمنيجيةكأدكاتالدراسةالتيقمناباالعتمادعمييا

 : اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية أوال

 . الدراسة االستطالعية: 1

خطكةأساسيةينبغيعمىالباحثالقياـبياقبؿإجرائولمدراسةتعتبرالدراسةاالستطبلعية،

النيائية)األساسية(،فعمىأساسالدراسةاالستطبلعيةيستطيعالباحثأفيحددالصيغةالنيائيةلمعديد

مفالمتغيراتالبحثقبؿإجراءالدراسةكمجاليا،تحديدمكافإجراءالدراسةكمجاليا،تحديدطبيعةعينة

اسة،كمفخبلالدراسةاالستطبلعيةأيضايستطيعالباحثتفسيركتكضيحالعديدمفالجكانبالدر

الغامضةفيبحثوقبؿإجراءالدراسةالنيائية،زيادةعمىإمكانيةبركزمتغيراتجديدةلدلالباحثلـ

عية.ينتبوليامفقبؿ،كمفىذاالمنطمؽكافيجبعميناالقياـبإجراءالدراسةاالستطبل

 . أىداف الدراسة االستطالعية: 2

ضبطأدكات،عاـحكؿمكضكعالدراسةالتعرؼكاستكشاؼميدافالدراسةاألساسية،كتككيفتصكر -

خصائصاليسككمتريةألداةالدراسةمعالمجتمعاألصميالذماختيرتمنوالعينةباإلضافةإلىقياسال

،الدراسةكاستعماليالجمعبياناتالبحثمفأفرادالعينةكاألساليباإلحصائيةالمعتمدةلمعالجتيا

التيتكاجوالباحث،كبالتاليالتعرؼعمىالعقباتكالصعكبات،لتعرؼعمىعينةالدراسةكخصائصياا

فيالمدةالمحددة.ةدراسإلىفيإنياءؤدمت

 



 

66 
 

:تطالعية. مكان وزمن الدراسة االس3

الدراسةاالستطبلعيةبالمدارساالبتدائيةالتابعةلمقاطعةسدملخضربكاليةمستغانـ،كامتدتإجراءتـ

،كىيفترةتكزيعكجمعأداةالدراسة.2017مارس25إلىغاية2017مارس15مفتاريخ

:ومواصفتيا االستطالعيةعينة الدراسة  .4

مديركمديرةمفالمدارساالبتدائية.30الباحثةعمىعينةقكاميااعتمدت 

 االستطالعية حسب متغير الجنس.الدراسة توزيع عينة  يبين (:01رقم) جدول 

 %النسبةالمئكيةالتكرارالجنس
80%24ذكر
20%6أنثى

100%30مجمكع




االستطبلعيةحسبالجنس.يمثؿمخططدائرملتكزيعالعينة:( 1شكل رقم )

 ذكر

 أنثى
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ك(%80كالتيتقدربنسبة)(24ذككر)العددأف(كالرسـالبياني1رقـ)نبلحظمفخبلؿالجدكؿ

ىذاراجعإلىأفالذككرلدييـإقباالكبيرالمعمؿفياإلدارة (20%)كالتيتقدرب (6) عدداإلناث

عمىاإلناثكسببراجعإلىتنقؿمديرالمدرسةبكثرةكمعظـالميماتتككفخارجالمدرسة.

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير السن: يبين ( 02جدول رقم )

%النسبةالمئكيةالتكرارالسف
(35–45)9%30
(46-56)16%53.33 
16.66%5مافكؽ(–57)

100%30مجمكع




أعمدةبيانيةلتكزيععينةالدراسةاالستطبلعيةحسبمتغيرالسف.( : 2الشكل رقم )
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 (مافوق – 56) ( 55 - 46) (45 – 35)
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  (كالتيتقدر56-46أفأكبرنسبةكانتلمفئة)كالرسـالبياني(2)نبلحظمفخبلؿالجدكؿرقـ

 فكؽ(كالتيتقدربنسبةما-57كتميياالفئة)%30(كالتيتقدربنسبة45-35كتميياالفئة)%53,33

%16 .66.

 ( : يمثل الجدول توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير المؤىل العممي. 3جدول رقم )

%النسبةالمئكيةالتكرارالمؤىؿالعممي
 36.66%11ثانكم
63.33%19جامعي
100%30مجمكع





:يمثؿمخططدائرملتكزيعالعينةاالستطبلعيةحسبالمؤىؿالعممي(3شكل رقم )

كالتي(11)المدراءالذيفلدييـمستكلثانكمعدد(كالرسـالبيانيأف3رقـ)نبلحظمفخبلؿالجدكؿ

.(63.33%)قدرتبنسبةكالتي(19)المدراءالذيفلدييـمستكلجامعيكعدد(36.66%قدرتبنسبة)

 ثانوي 

 جامعً
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 كىما:الباحثةعمىمقياسيفاعتمدت. أدوات الدراسة : 4

أعدهصادؽسميحصادؽالقاركطكيحتكمالمقياسعمىستةمجاالت:مقياس الرضا الوظيفي .1

.كماىكمكضحفيالجدكؿالتالي

تكزيعفقراتمقياسالرضاحسبأبعاده.يمثؿ(:04الجدول رقم )

عددالفقراتالبعد

9-8-7-6-5-4-3-2-1عبلقةمعالمسؤكليف

17-16-15-14-13-12-11-10عبلقةمعالمعمميف

24-23-22-21-20-19-18طبيعةالعمؿ

29-28-27-26-25مجاؿالدكراتكالتدريب

34-33-32-31-30الترقياتكالراتب

40-39-38-37-36-35التربكماإلشراؼ

 

 مفتاح التصحيح:

كؿفقرةمففقراتالمقياس،كتمثمتىذهالبدائؿفي)دائما،أحيانا،يحتكمالمقياسعمىثبلثبدائؿأماـ

 .(1،2،3لمبدائؿعمىالنحكالتالي)الدرجاتأبدا(بحيثتـإعطاء

.الرضاالكظيفيالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: .5

  تـحسابمعامؿالصدؽبطريقتيف::الصدق: 1.5
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لمتعرؼعمىصدؽالظاىرملؤلداةتـعرضالمقياسعمىمجمكعةمفأساتذةصدق المحكمين:أ. 

المختصيففيعمـالنفسكعمـاالجتماعإلعطاءرأييـحكؿمدلمبلئمةالفقراتكالبدائؿ،حيثاستممنا

.8استماراتمفأصؿ7

راددراستيا،متغيراتالدراسةكأبعادكتتضمفاستمارةالتحكيـالمقدمةليؤالءالمحكميف،الفئةالم

االستبياف،حيثينطكمتحتكؿبعدالبنكدالتيتنتميإليو.

كتـطمبالتحكيـفيالجكانبالتالية:

معرفةمدلصدؽالعبارات)تقيس/التقيس(.-

مدلمبلئمةالعباراتلؤلبعادكمدلمبلئمةاألبعادلممكضكع.-

بعضالبنكدالتيلـيتفؽعمييامعظـالمحكميفكتـتعديؿبعضالبنكدبعدجمعاالستماراتتـحذؼ

التيتـاالتفاؽعمىعدـمبلئمتيامفحيثالصياغةالمغكية.كماىكمكضحفيالشكؿالتالي:

يكضحالفقراتالتيتـتعديميافيمقياسالرضاالكظيفي.(:05الجدول رقم )

التعديؿالفقرةبعدالفقرةقبؿالتعديؿ
أكثؼالزياراتالصفيةالمتبادلةبيفالمعمميفأشجعالزياراتالصفيةالمتبادلةبيفالمعمميف
يتجاكبالمفتشيفاإلدارييفمعاقتراحاتييتجاكبالمشرفكفالتربكييفمعاقتراحاتي

يضايقنيعددالتبلميذفيالمدرسةيضايقنيعددالطبلبفيالمدرسة
يكافؽالمسؤكليفعمىاالقتراحاتالتيأبدييامكافقةمفقبؿالمسؤكليفأالقياقتراحاتي

يستفيدالمعممكفمفارشداتيالمتعمقةبحؿمشاكؿ
الطبلب

يستفيدكاالمعممكفمفارشداتيالمتعمقةبحؿ
مشكبلتالتبلميذ

المسؤكليفعمىمساعدتي يكـالمفتشيفاإلدارييفبمساعدتيعمىحؿيـك
تالتربكيةالتيتكاجينيالمشكبل
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(:يمثؿأبعادمقياسالرضاالكظيفيبعدالتحكيـ.06جدكؿرقـ)

الفقراتاألبعاد
1.7.12.19.24.29عبلقةمعالمسؤكليف
2.8.14.20.25.31عبلقةمعالمعمميف

3.9.15.21.31طبيعةالعمؿ
4.10.16.22.32دكراتكالتككيف

11.17.27.32الترقية
6.12.18.23.28.33اإلشراؼ



مفأجؿتأكدصدؽاألداءاعتمدتالباحثةعمىحسابمعامؿاالرتباطب . صدق االتساق الداخمي:

لمقياسالرضاالكظيفيبيفدرجةكؿفقرةكالبعدالذمتنتميإليوثـحسابمعامؿاالرتباطبرسون 

 spssالبرنامجاإلحصائيفيالعمكـاالجتماعيةبيفالبعدكالدرجالكمية،حيثاستخدمتالباحثةبيرسون 

كىذاماتكضحوالجداكؿالتالية:  20

 معامؿاالرتباطبيفبعدالبعداألكؿ)عبلقةالمديربالمسؤكليف(معالفقرات.( :77جدول رقم)

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
10.5120.01
70.5870.01

غيرداؿ120.095
190.517 0.01
240.6860.01
290.7450.01
(كافدالة1.7.19.24.29(أفمعامؿاالرتباطبيففقراتالبعد)07نبلحظمفخبلؿالجدكؿرقـ)

(كيدؿذلؾعمىتمتعالفقراتبفاعميةعالية،فقدبمغتمعامبلت0.01إحصائياعندمستكلالداللة)
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(فييغيردالةإحصائياعندمستكلالداللة12(،أماالفقرةرقـ)0.686-0.512االرتباطمابيف)

(فقدتـحذفيا،كبالتاليىذامايعبرعمىكجكداتساؽداخميبيفمعظـدرجاتالفقراتكالبعد0.05)

إليو.الذمتنتمي

)عبلقةالمديربالمعمميف(معالفقرات.يكضحمعامؿاالرتباطبيفالبعدالثاني(:78جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
20.413 0.05
80.6000.01

140.5480.01
200.6160.01
250.3780.05
300.6560.01



(جميعياكانت8.14.20.30بيففقراتالبعد)(أفمعامؿاالرتباط08)نبلحظمفخبلؿالجدكؿرقـ

-0.548(حيثتراكحتقيمةمعامبلتاالرتباطمابيف)0.01دالةعندمستكلالداللةاإلحصائية)

(فييدالة0.378-0.413(كالتيانحصرتبيفمعامؿاالرتباط)2.25(،بينماالفقرات)0.656

جكداتساؽداخميكبيربيفدرجات(،كبالتاليىذامايعبرعمىك0.05إحصائياعندمستكلالداللة)

الفقراتكالبعدالذمتنتميإليو.

يكضحمعامؿاالرتباطبيفالبعدالثالث)طبيعةالعمؿ(معالفقرات.(:79جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
30.318 0.05
90.6570.01
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150.5850.01
210.6330.01
310.5220.01

(جميعيادالة9.15.21.31بيفالفقراتكالبعد)فمعامؿاالرتباط(أ09مفخبلؿالجدكؿرقـ)الحظ

(،أماالفقرة0.633-0.522(حيثتراكحتقيمةمعامؿاالرتباطمابيف)0.01عندمستكلالداللة)

ىذامايعبرعمى(،كبالتالي0.318(ككافمعامؿارتباطيا)0.05(فييدالةعندمستكلالداللة)3)

كجكداتساؽداخميكبيربيفدرجاتالفقراتكالبعدالذمتنتميإليو.

يكضحمعامؿاالرتباطبيفالبعدالرابع)الدكراتكالتككيف(معالفقرات.(:17جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
غيرداؿ 40.247

100.6850.01
160.6520.01
220.5440.01
260.4050.05

(جميعياكافدالة10.16.26(تبيفأفمعامؿاالرتباطبيففقراتكالبعد)10مفخبلؿالجدكؿرقـ)

(أماالفقرة0.685-0.544)(حيثتراكحتقيـمعامبلتاالرتباطمابيف0.01عندمستكلالداللة)

(4(،أماالفقرةرقـ)0.405(ككافمعامؿارتباطيا)0.05(كانتدالةعندمستكلالداللة)0.405)

(حيثتـحذفيا.كبالتاليىذامايعبرعمىكجكداتساؽ0.05فييغيردالةعندمستكلالداللة)

.داخميبيفمعظـدرجاتالفقراتكالبعدالذمتنتمياليو

يكضحاالرتباطبيفالبعدالخامس)الترقية(معالفقرات.( :11جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
غيرداؿ 50.253
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110.5810.01
170.6660.01
270.6150.01
320.8140.01
(جميعياكانتدالة11.17.27.32(أفمعامؿاالرتباطبيففقرات)11يتضحمفخبلؿالجدكؿرقـ)

(،أماالفقرة0.814-0.581(حيثتراكحتقيمةمعامبلتاالرتباطمابيف)0.01عندمستكلالداللة)

(فقدتـحذفيا،0.253(كبمغمعامؿارتباطيا)0.05(فييغيردالةعندمستكلالداللة)05رقـ)

يعبرعمىكجكداتساؽداخميبيفمعظـدرجاتالفقراتكالبعدالذمتنتميإليو.كبالتاليىذاما

يكضحمعامؿاالرتباطبيفالسادس)اإلشراؼ(كفقراتو.(:21جدول رقم) 

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
60.609 0.01

غيرداؿ120.250
180.6970.01
230.6430.01
280.4030.01
330.5430.01

(6.18.23.28.33(تبيفلناأفمعامؿاالرتباطبيفدرجاتالفقرات)12مفخبلؿالجدكؿرقـ)

-0.403(حيثتراكحتقيمةمعامبلتاالرتباطمابيف)0.01جميعيادالةعندمستكلالداللة)

(0.250ارتباطيا)(كبمغمعامؿ0.05(فييغيردالةعندمستكلالداللة)12(،أماالفقرة)0.697

فقدتـحذفيا،كبالتاليىذامايعبرعمىكجكداتساؽداخميبيفمعظـالدرجاتكالبعدالذمتنتمي

إليو.
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الدرجةالكميةلممقياس.األبعادمعيكضحمعامؿاالرتباط(:31جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطأبعادالمقياس
1656،0001
2660،0001
3581،0001
4600،0001
5729،0001
6760،0001



بيفأفمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتاألبعادكالمقياسككؿداؿعندت(13مفخبلؿالجدكؿرقـ)

(00600(ك)00581(ك)00660(ك)00656حيثبمغمعامؿاالرتباطكؿمنو)0001مستكلالداللة

(إذفىناؾاتساؽداخميكبيركمرتفعبيفمختمؼدرجاتاألبعادكالدرجةالكمية00760(ك)00729

لممقياسحيثتـقبكؿكؿاألبعادالستة.

 الثبات:. 2.5

 كرونباخ. ألفابعدتطبيؽالمقياساعتمدتالباحثةفيحسابالثباتعمىطريقةمعامؿاالرتباط

مديركمديرةمفمدارس30تـتطبيؽالمقياسعمىعينةاستطبلعيةعددىاألفا كرونباخ ثباتبطريقة

لقياسالثباتألفا كرونباخ االبتدائيةكمفثـحساب

..ألفا كرونباخ:يبيفمعامؿالثباتبطريقة(14الجدول رقم )

معامؿألفاكركنباخعددالبنكد
330.799
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(كىيقيمةتدؿعمى0.799"بمغت)ألفا كرونباخمعامؿ"(أفقيمة14نبلحظمفخبلؿالجدكؿرقـ)

نابتطبيقيافيالدراسةاألساسية.درجةعاليةككافيةمفالصدؽكالثباتممايسمحل

مقياس األداء الوظيفي من إعداد الطالبة.:ثانيا

 تحديد أبعاد المقياس:  .1

الكظيفياألداءيمثؿأبعادمقياس(:15الجدول رقم )

الفقراتاألبعاد
9-8-7-6-5-4-3-2-1اإلدارةالتربكية

15-14-12-11-10المحافظةعمىنظاـالمدرسة
21-20-19-18-17-16تشجيعالنمكالمينيلممعمميف
27-26-25-24-23-22الحفاظعمىأىداؼالمدرسة



 أ.مفتاح التصحيح: 

ثبلثةبدائؿأماـكؿفقرةمففقراتالمقياس،كتمثمتىذهالبدائؿفي)دائما،أحيانا،بكضعالباحثقاـ

  .(1،2،3الدرجاتلمبدائؿعمىالنحكالتالي)إعطاءنادرا(بحيثتـ

.األداءالكظيفيالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:. 6

  تـحسابمعامؿالصدؽبطريقتيف:الصدق:  .1.6 

لمتعرؼعمىصدؽالظاىرملؤلداةتـعرضالمقياسعمىمجمكعةمفأساتذةالمحكمين: صدقأ. 

المختصيففيعمـالنفسكعمـاالجتماعإلعطاءرأييـحكؿمدلمبلئمةالفقراتكالبدائؿ،حيثاستممنا

 .8استماراتمفأصؿ7
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استيا،متغيراتالدراسةكأبعادكتتضمفاستمارةالتحكيـالمقدمةليؤالءالمحكميف،الفئةالمراددر

االستبياف،حيثينطكمتحتكؿبعدالبنكدالتيتنتميإليو.

كتـطمبالتحكيـفيالجكانبالتالية:

تقيس(.معرفةمدلصدؽالعبارات)تقيس/ال-

مدلمبلئمةالعباراتلؤلبعادكمدلمبلئمةاألبعادلممكضكع.-

البنكدالتيلـيتفؽعمييامعظـالمحكميفكتـتعديؿبعضالبنكدبعدجمعاالستماراتتـحذؼبعض

التيتـاالتفاؽعمىعدـمبلئمتيامفحيثالصياغةالمغكية.كماىكمكضحفيالشكؿالتالي:

الكظيفي.ألداءفقراتالتيتـتعديميافيمقياسيكضحال(: 16جدول رقم )

الفقرةبعدالتعديؿالفقرةقبؿالتعديؿ
يطمعالمعمميفعمىالفرصالمتاحةبنمكىـ

الميني
أطمعالمعمميفعمىالفرصالمتاحةبنمكىـالميني

أناقشمحتكلاألنشطةالصفيةمعالمعمـعند
لقائوبعدالزياراتالصفية

أناقشمحتكلاألنشطةالدراسيةمعالمعمـعندلقائو
بعدالزياراتالصفية

عمىتكظيؼالمياراتالمكتسبةتشجيعالمعمميف
فيالتدريس

أشجعالمعمميفعمىتكظيؼالمياراتالمكتسبةفي
التدريس

 

بعدالتحكيـ.إلييااألداءكالبنكدالتيينتميأبعادمقياس:(17جدول رقم )

الفقراتاألبعاد
20-13-9-5-1اإلدارةالمدرسية

-19-17-8-6الحفاظعمىنظاـالمدرسة
18-14-12-11-10-2تشجيعالنمكالمينيلممعمميف



 

78 
 

21-15-12-7-3عمىأىداؼالمدرسة الحفاظ


.صدق االتساق الداخمي :ب

لمقياساألداءبارسون مفأجؿتأكدمفصدؽاألداءاعتمدتالباحثةعمىحسابمعامؿاالرتباط

بيفكؿبعدكدرجةبارسون الكظيفيبيفدرجةكؿفقرةكالبعدالذمتنتميإليوتـحسابمعامؿاالرتباط

االجتماعية كىذاماتكضحوspss20الكمية،حيثاستخدمتالباحثةالبرنامجاإلحصائيفيالعمـك

الجداكؿالتالية.

لبعداألكؿ)اإلدارةالمدرسية(معفقراتو.يكضحمعامؿاالرتباطبيفا:(18جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
10.529 0.01 
50.5230.01
90.3970.01

130.6350.01
160.5350.01
غيرداؿ200.136

(1.5.9.13.16(تبيفلناأفمعامبلتاالرتباطبيففقراتالبعداألكؿمف)18مفخبلؿالجدكؿرقـ)

-0.397(،حيثتراكحتقيمةمعامبلتاالرتباطمابيف)0.01جميعياكانتدالةعندمستكلالداللة)

(،فقدتـحذفيا.كبالتاليىذا0.05(فييغيردالةإحصائياعندمستكلالداللة)20(أماالفقرة)0.523

ايعبرعمىكجكداتساؽداخميبيفمعظـدرجاتالفقراتكالبعدالذمتنتميإليو.م

يكضحمعامؿاالرتباطبيفالبعدالثاني)الحفاظعمىنظاـالمدرسة(:(19جدول رقم)

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
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غيرداؿ 80.192
داؿ230.981
غيرداؿ170.194
غيرداؿ40.302

(غيردالة4-17-8(أفمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتالفقرات)19نبلحظمفخبلؿالجدكؿرقـ)

(حيثبمغ0.01(كانتدالةعندمستكلالداللة)23(،أماالفقرة)0.05إحصائياعندمستكلالداللة)

(.0.981معامؿاالرتباطفييا)



معامؿاالرتباطبيفالبعدالثالث)تشجيعالنمكالمينيلممعمميف(معفقراتو.يكضح:(27الجدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
20.711 0.01

100.5620.01
غيرداؿ110.241
140.5010.01
180.6650.01
60.5790.01

(جميعيا2.10.14.18.6درجاتالفقرات)(يتبيفأفمعامبلتاالرتباطبيف20مفخبلؿالجدكؿرقـ)

-0.501(،حيثتراكحقيمةمعامبلتاالرتباطمابيف)0.01كانتدالةعندمستكلالداللة)

(فييغيردالةإحصائيا،كبالتاليىذاما0.241(كانتقيمتيا)11(،أمافيمايخصالفقرة)0.711

الذمتنتمياليو.يعبرعمىكجكداتساؽداخؿفيمعظـالدرجاتكالبعد

يكضحمعامؿاالرتباطبيفالبعدالرابع)حفاظعمىأىداؼالمدرسة(معفقرات.:(21جدول رقم )

مستكلالداللةمعامؿاالرتباطالفقرة
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30.588 0.01
70.6230.01

120.6990.01
150.6190.01
220.3960.01

(جمعيياكانت22-3(يتبيفأفمعامبلتاالرتباطبيففقراتالبعدمف)21مفخبلؿالجدكؿرقـ)

-0.396(حيثتراكحتقيمةمعامؿاالرتباطمابيف)0.01دالةعندمستكلالداللةاإلحصائية)

(،كبالتاليىذامايعبرعمككجكداتساؽداخميكبيربيفدرجاتفقراتكالبعدالذمتنتميإليو.0.699

معامؿاالرتباطبيفاألبعادكالدرجةالكميةلممقياس.:(22)جدول رقم 

مستكلالداللةاالتساؽالداخميبيفاألبعادكالدرجةالكميةأبعادالمقياس
0.5890.01اإلدارةالمدرسية

0.8800.01الحفاظعمىأىداؼالمدرسة
0.5850.01تشجيعالنمكالمينيالمعمميف

5040.01. 0المدرسةالحفاظعمىأىداؼ
(يتبيفأفمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتاألبعادكالمقياسككؿدالة22مفخبلؿالجدكؿرقـ)

(ك00589حيثبمغمعامؿاالرتباطكؿمنيامعالدرجةالكميةعمىالتكالي.)0001عندمستكلالداللة

ةيفمختمؼدرجاتاألبعادكالدرج(إذفىناؾاتساؽداخميمرتفعب00554(ك)00585(ك)00880)

الكمية.

.. الثبات2.6

حسابالثباتبطريقةألفاكركنباخ:استخدمتالباحثةمعامؿالثباتألففاكركنباخلبيافمدلاالتساؽفي

االستجابات.





 

81 
 

:يكضحنتائجحسابمعامؿألفاكركنباخ.(23الجدول رقم)

معامؿألفاكركنباخعددالبنكد
210.48



كىيقيمةمتكسطة.0.48رقـأفقيمةمعامؿألفاكركنباخبمغتيبلحظمفخبلؿالجدكؿ

 المنيجية لمدراسة األساسية اإلجراءاتثانيا: 

:منيج الدراسة -1

تباعمنيجمعيفيسيركفؽخطكاتو،كيعرؼالمنيج إلنجازأمبحثعممييجبعمىالباحثاختياركا 

المختمفة،كذلؾعفطريؽجممةمفالقكاعدعمىأنوالطريؽالمؤدم إلىالكشؼعفالحقيقةفيالعمـك

العامةالتيتسيطرعمىسيرالعقؿكتحديدعممياتوحتىيصؿإلىنتيجةمقبكلةكمعمكمة.)عامر،

1999:46)

كقداعتمدنافيدراستناعمىالمنيجالكصفيالتحميمي،كالذميرتبطبطبيعةكخصكصياتالمكضكع،

كمنوإفالمنيجالكصفيالتحميمييعرؼعمىأنوأسمكبمفأساليبالتحميؿالمرتكزعمىمعمكمات

كافيةكدقيقةعفظاىرةأكمكضكعمحددمفخبلؿفترةمففتراتزمنيةمعمكمةكذلؾمفأجؿالحصكؿ

ىرة)عبيدات،عمىنتائجعمميةيتـتفسيرىابطريقةمكضكعيةكبماينسجـمعالمعطياتالفعميةلمظا

2002:31).
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 مكان الدراسة األساسية:  -2

تـإجراءالدراسةاألساسيةفيمدارسإبتدائياتبمديةسدملخضر،عشعاشة،سدمعمي،بكالية

،بحيثنظمتىذهالفترةبتكزيعاالستبياناتعمىعينةالدراسةالمقصكدة.مستغانـ

مدة الدراسة األساسية:  - 3

مف32الدراسةاألساسيةحكاؿدامتمدة .05/05/2017إلىغاية02/04/2017يـك

مواصفات عينة الدراسة األساسية: -4

 يبيفتكزيععينةالدراسةاألساسيةحسبمتغيرالجنس.( : 24جدول رقم )

النسبةالمئكيةالتكرارالجنس
87%87ذكر
13%13أنثى

100%100مجمكع




 ذكر

 أنثى
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مخططدائرملتكزيعالعينةاألساسيةحسبالجنس.يمثؿ:(4شكؿرقـ)

(87%)بنسبةحيثقدرت(87)الذككرعددأفكالمخططالدائرم(24مفخبلؿالجدكؿرقـ)نبلحظ

(مفخبلؿالنسبالمتحصؿعمييايمكفالقكؿػفالذككرلدييـ13%)(بنسبة13)اإلناثعددك

. %)74فرداأمبنسبة74اإلناثبفارؽقدره)اإلقباؿالعمؿفياإلدارةأكثرمف

 ( : يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير السن. 25جدول رقم )

النسبةالمئكيةالتكرارالسف
35-4526%26 
46-5651%51
23%23مافكؽ-57

%100100مجمكع




مخططةأعمدةلتكزيععينةالدراسةاالستطبلعيةحسبالجنس.(:05شكؿرقـ)
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(كالتيقدرتبنسبة56-46نسبةكانتلمفئة)(كالمخططالبيانيأف25رقـ)جدكؿمفخبلؿ

(التيقدرتبنسبة57-(كأخيراالفئة)مافكؽ26%(التيقدرتبنسبة)45-35(كتميياالفئة)%51)

(%23).

يبيفتكزيععينةالدراسةاألساسيةحسبمتغيرالمؤىؿالعممي.( :26جدول رقم )

النسبةالمئكيةالتكرارالمؤىؿالعممي
 %2929ثانكم
%7070جامعي
%100100مجمكع





(يمثؿمخططدائرملتكزيعالعينةاألساسيةحسبالمؤىؿالعممي.6شكؿرقـ)

(70)المدراءالذيفلييـمستكلجامعيعددأف كالمخططالدائرم(26)خبلؿجدكؿرقـنبلحظمف

كىيأكبرمفنسبةالمدراءالذيفلدييـمستكلثانكمكالتيقدرتبنسبة((70%قدرتبنسبة)كالتي

.(29(كبعدد)%29)

 ثانوي 

 جامعً
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  أدوات الدراسة األساسية: -5

:مقياسيفاعتمدتالباحثةعمى

مقياسالرضاالكظيفيلصادؽسميحصادؽالقاركطكيحتكمىذاالمقياسعمىستةمجاالتكىي:-أ

:مجاؿالعبلقةمعالمسؤكليف.المجال األول

:مجاؿالعبلقةمعالمعمميف.المجال الثاني

مجاؿطبيعةالكظيفةكالعمؿ.المجال الثالث:

:مجاؿالدكراتكالتدريب.المجال الرابع

:مجاؿأنظمةالترقياتكالراتب.ال الخامسالمج

:مجاؿاإلشراؼالتربكم.المجال السادس

 طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام.-

إلجابةعمىالبديؿدرجات02درجاتلئلجابةعمىالبديؿ)دائما(،ك03تـتصحيحالمقياسبإعطاء

)أحيانا(،كدرجةكاحدلئلجابةعمىالبديؿ)نادرا(.

كلمحصكؿعمىالدرجاتالخاـنقكـبضربالعبلماتالتيكضعياالمفحكصعمىالبنكدفيأكزاف

،كعددx2.،كعددالعبلماتلمبديؿ)أحيانا(x3  ،حيثيضربعددالعبلماتلمبديؿ)دائما(اإلجابات

يحصؿعميياإليالدرجةالكمية ،ثـنجمعحكاصؿالضرب،كالمجمكعىكx 1)نادرا(عبلماتبديؿ

عمىالمقياس.اذاألست
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الباحثةكبمساعدةبعضمدراءالمدارساالبتدائيةيتككفإعدادمف:الوظيفيمقياس األداء  -ب

المقياسمفأربعةمجاالتكىي:

المدرسية.اإلدارةالمجال األول :

الحفاظعمىنظاـالمدرسة.الثاني :المجال 

تشجيعالنمكالمينيلممعمميف.المجال الثالث:

:الحفاظعمىأىداؼالمدرسة.المجال الرابع

 طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام. -

درجاتلئلجابة)أحيانا(،02درجاتلئلجابةعمىالبديؿ)دائما(،03تـتصحيحالمقياسبإعطاء

كدرجةكاحدلئلجابةعمىالبديؿ)أبدا(.

كلمحصكؿعمىالدرجاتالخاـنقكـبضربالعبلماتالتيكضعياالمفحكصعمىالبنكدفيأكزاف

كعدد،x2،كعددعبلماتلمبديؿ)أحيانا(x3،حيثيضربعددالعبلماتلمبديؿ)دائما(اإلجابات

،ثـنجمعحكاصؿالضرب،كالمجمكعىكالدرجةالكميةالتييحصؿعميياx1ا(عبلماتلمبديؿ)أبد

األستاذعمىالمقياس.

 إجراء الدراسة األساسية: طريقة  -5

قامتالباحثةبإجراءالدراسةاألساسيةكفؽالخطكاتالتالية:
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االتصاؿبرئيسشعبةعمـالنفسبطمبتسييؿميمةفيإطارتحضيرلمذكرةتخرجلنيؿشيادة-1

الماسترفيعمـالنفستخصصتعميميةالعمكـكلقدحصمتالباحثةعمىطمبتسييؿالميمة

10/04/2017.

تـالدخكؿإلىتقربتالباحثةمفمديريةالتربيةلكاليةمستغانـمفأجؿالحصكؿعمىرخصةكيت-2

المدارساالبتدائيةبطريقةقانكنية.

تكزيعاالستبياناتعمىمدراءالمدارساالبتدائيةبالتعاكفمعبعضاألساتذة.-5

قامتالباحثةبشرحطريقةمؿءاالستبياناتكشرحاليدؼمنو.-6

تقدير.بعدإتماـالباحثةبجمعأداةالبحثقامتبالتعبيرعفكامؿالشكركال-7

استماراتكىذاراجعإلىأفبعضاألساتذةلـيدكنكاالمعمكماتالشخصيةعنيـكما7تـإلغاء–8

نجدبعضالمدراءتجاىمكابعضاألسئمةكلـيجيبكاعنيا.

بعداالنتياءمفجمعالبياناتمفأفرادالعينةتـترميزىاكادخميافيالحاسكبكمعالجتياإحصائيا-8

االجتماعيةباستخدا اإلحصائيةلمعمـك (spss)ـبرنامجالرـز

 األساليب اإلحصائية لمدراسة: -6

اإلحصائية االجتماعيةspss)مفأجؿمعالجةالبياناتتـاستخداـبرنامجالرـز (لمعمـك

كذلؾباستخداـالمعالجاتاإلحصائيةاآلتية:

.األسمكباإلحصائيالمتمثؿفيالنسبةالمئكيةكذلؾلتمثيؿالعينةكعرضخصائصيا.1

.المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعيارية.2
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.معامؿاالرتباطبارسكفلدراسةالعبلقةبيفالمتغيريف.3

لدراسةالفركؽبيفالجنسيف.لمجمكعتيفمستقمتيف ((T- Test.اختبار)ت(،4

لدارسةالفركؽبيفالمجمكعات.ANOVAميؿالتبايفاألحادم.تح5









 

 
 









 الفصل السادس

 عرض ومناقش نتائج الدراسة
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 تمييد:  

القياـبإجراءالدراسةاألساسيةعمىالعينةالمذككرةسابقا،تـفرزاإلجابات،كمعالجتياإحصائيابعد

كقدقامتالطالبةفيىذاالفصؿبعرضالنتائجالتيتكصمتإليياspss باستخداـالبرنامجاإلحصائي

كفقالترتيبالفرضيات.

  :األولى ومناقشة نتائج الفرضية أوال: عرض

".مدراء المدارس االبتدائيةلدى دالة إحصائيا بين الرضا الوظيفي واألداء توجد عالقة ":الفرضيةنص

تـاالعتمادعمىمعامؿاالرتباطبيرسكفلحسابالدرجةالكميةلمرضاالكظيفيمعالدرجةالكميةلؤلداء

الكظيفيلدلمدراءالمدارساالبتدائيةكماىكمكضحفيالجدكؿالتالي:

 يبيفنتائجمعامؿاالرتباطبيرسكف.( :27الجدول رقم )

 Sigمعامؿارتباطبيرسكفةالعين
1000.5610.000



(0.05(أصغرمفمستكلالداللة)0.000)sig(أفقيمةاإلحصائية27خبلؿجدكؿرقـ)نبلحظ

نرفضالفرضبالتالي،كالكظيفيدعبلقةإرتباطيةبيفالرضاالكظيفيكاألداءككجممايدؿعمى

فرضالبحثالذميقكؿتكجدعبلقةارتباطيوبيفالرضاالكظيفيكاألداءالكظيفيلدلنقبؿالصفرمك

.مدراءالمدارساالبتدائية

الكظيفي،إذتربطبينيماعبلقةإيجابيةأفالرضاالكظيفييؤثرفياألداءتفسيرىذهالنتيجةكقد

يرالمينيمكتمبلكتكفرتشركطوالنفسيةكالماديةكاالجتماعيةانعكسذلؾطرديافكمماكافرضاالمد
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يتوكالعكسصحيحلذاليسبإمكافبأمحاؿمفاألحكاؿأفيككفمردكدايجابياعمىأدائوكمستكل

األداءجيدمفدكفتكفيرالجكالمبلئـالذميجعؿمفالمديرراضياعفأداءكظيفتومماينعكسعمى

ككؿ،كذلؾماتمتمبلحظتومفخبلؿدراسةالميدانيةكاستقراءنتائجىذهالدراسةحيثتبيفالمؤسسة

أفأغمبةالمدراءيشعركفبرضامينيناتجعفقناعتيـبالميمةالنبيمةالتييؤدكنيا،خاصةتخفيؼ

نكابمدراءمفالعبءالذمكانكايعانكفمنوكمدرسيف،كماعممتكزارةالتربيةكالتعميـعمىتكفير

أجؿمساعدتيـفياألعماؿاإلدارية،فحيفساىمتتكنكلكجياتالحديثةنكعمافيتسييؿالميمة

اإلداريةكتخفيؼالعبءعنيـ.كبالتاليكمماارتفعتدرجةالرضاالكظيفيعندمدراءالمدارساالبتدائية

(التيىدفتإلىالتعرؼعمى2001جياف)ارتفعتفعاليةاألداءلدييـ،كتففتىذهالدراسةمعدراسةبك

العبلقةبيفالرضاالكظيفيلدلمدراءالمدارساالبتدائيةكفاعميةاألداءفيكاليةكاليفكرنياكقدتككنت

مديركمديرةكأظيرتالنتائجكجكدعبلقةايجابيةبيفالرضاالكظيفيلمدراء162عينةالدراسةمف

التيبينتأفىناؾ.  (2003كمااتفقتمعنتائجدراسةسبلمة) ألداء،المدارساالبتدائيةكفاعميةا

عبلقةارتباطيوطرديومكجبةدالةإحصائيابيفالرضاالكظيفيكاالنتماءالميني،فكمماكافىناؾرضا

كظيفييككفانتماءمينيكبالتاليزيادةفياإلنتاجية،كىذامايدؿعمىأنوكمماكافمديرالمدرسة

 كثررضاعفعمموينعكسذلؾعمىسمككواإلدارمكأدائوعمىالنحكاألفضؿكجديتوفيعممو.أ

(كالتيبينتكجكدعبلقةدالةإحصائيا1992كذلؾتتفؽنتائجىذهالدراسةمعنتائجدراسةالعمرم)

راء(بيفالرضاالكظيفيكبيفمجمكعاتمفالخصائصالشخصيةلمد0.05عندمستكلالداللة)

(كالتي1998المدارسمثؿالشعكرباالنجاز،كتقديرالمجتمعليـ.كتتفؽكذلؾمعدراسةإبراىيـ)

تكصمتإلىأنوكممازادتدرجةالرضاعفالعمؿزادالسمكؾالمؤسسيبيفالمعمميف،كذلؾاتفقتمع

ضاالكظيفيعفعمميـ(كالتيأشارتإلىأفالمعمميفالذيفكانكايشعركفبالر1990دراسةككلمر)

كافأداؤىـأفضؿمفغيرىـممفاليشعركفبالرضا،كاتفقتنتائجىذهالدراسةأيضامعنتائجدراسة
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(التيظيرتأفالسمكؾالقيادمالديمقراطيكالعبلقاتاالجتماعيةالقائمةعمىاالحتراـ1991سكنج)

 مإلىتحقيؽمستكلعاؿمفالرضالدلالمعمميف.المتبادؿكالتعاكفكالثقةبيفالمدرييفكالمعمميفتؤد

:الثانية الفرضية عرض ومناقشةثانيا: 

تكجدفركؽدالةإحصائيافيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالجنسلدلمدراءالمدارس:نص الفرضية

االبتدائية.

لعينتيفمستقمتيف"تر"حةىذهالفرضيةتـاستخداـاختباكالختبارص

ناث.:( 28رقم )والجدول  يمثؿالفرؽبيفمتكسطيدرجاتالرضاالكظيفيبيفالجنسيفذككركا 

 Sigتاالنحراؼالمتكسطالعددالجنس
 غيرداؿ1010.274. 1-3.43 8774.56ذككر

0.01 1375.693.54إناث


 أكبرمفمستكلالداللة) sig(0.274)(أفالقيمةاإلحصائية28)مفخبلؿجدكؿرقـنبلحظ

كعميواليكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفالجنسيف)ذككر،إناث(فيالرضاالكظيفي،عمما 0.05)

(،كمفىذاالمنطمؽنرفضالفرضية75.69) كمتكسطاإلناث(74.56) أفحيثأفمتكسطالذككر

رساالبتدائية)ذككر،إناث(فيالرضاالقائمةبأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمدراءالمدا

الكظيفي،كنقبؿالفرضيةالصفريةالقائمةالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمدراءالمدارساالبتدائية

السببإلىأفاألنظمةكالقكانيففيالمدارسمكحدةسكاءكقديرجع)ذككر،إناث(فيالرضاالكظيفي.

كؿمفمديرالمدرسةأكمديرةالمدرسةبنفسالكظائؼكالمياـ،كذلؾيإناثلمدراءذككرأك قـك

كالمسؤكليات،كماأفالظركؼالتييعيشياالمجتمعالجزائرممتشابية،كأفىناؾالقميؿمفالفركؽ
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الفرديةبيفالرجاؿكالنساءالمؤثرةعؿأداءالعمؿ،كمايجباألخذبيفاالعتبارالتغيراتالميمةالتي

فةفيأدكارالنساءكالرجاؿحيثتزايدمشاركةالنساءبقكةفيالعمؿكالكظائؼالعامةالمختمحدثت

(ىدفتإلىالتعرؼعمىأثرمتغيرالجنسفياإلدارة2002اجريت)م.كتففتىذهالدراسةمعدراسة

المدرسية،كفيماإذااختمفتفاعميةاإلدارةالمدرسيةباختبلؼالجنس،كىؿتكجدفركؽذاتداللة

(مفمدراءكمديرات100إحصائيةمفكجيةنظرالمدريفكالمدراتلمفاعمية،كقدتككنتعينةالدراسة)

بكاليةتنسياألمريكيةكشرقيا،كأظيرتالنتائجأفممارسةالمديراتلؤلبعادالقيادةالمدارسفيغر

تفكؽممارسةالمدرييف،كماأظيرتعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتحديدالمديريفكالمديرات

(حيثكجد2001كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراسةقدكمي)لمعكامؿالتيتحقؽفاعميةمديرالمدرسة،

الباحثأففيمجاؿالسيطرةكالتحكـالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةتعزللمتغيرالجنس.

:الثالثة الفرضيةعرض ومناقشة ثالثا: 

لدلمدراءعزللمتغيرالمؤىؿالعمميتفيالرضاالكظيفيتكجدفركؽدالةإحصائيا:نص الفرضية

المدارساالبتدائية.

لعينتيفمستقمتيف."ت"ىذهالفرضيةتـاستخداـاختباركالختبارصحة

يمثؿالفرؽبيفمتكسطيدرجاتالرضاالكظيفيفيالمؤىؿالعممي)ثانكم،جامعي(:( 29جدول رقم )

 Sigتاالنحراؼالمتكسطالعددالمؤىؿالعممي
غيرداؿ2975.723.771.070.39ثانكم
7074.453.33جامعي

أكبرمفمستكلالداللة   sig(0.39)أفالقيمةاإلحصائية(29خبلؿالجدكؿرقـ)نبلحظمف

(،كعميواليكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيالمؤىؿالعممي)ثانكم،جامعي(  0.05اإلحصائية)
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ذا(،كمفى74.45أكبرمفمتكسطجامعي) (75.72فيالرضاالكظيفي،عمماأفمتكسطثانكم)

ذاتداللةإحصائيةذاؿتكجدفركؽالمنطمؽنرفضفرضالبحثكنقبؿالفرضالصفرمالذميقكؿال

سببذلؾقديرجعكفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالمؤىؿالعمميلدلمدراءالمدارساالبتدائية..

تتشابومفحيثظركؼالعمؿيعكدإلىأفمدراءالمدارساالبتدائيةمكجكدكففيبيئةإداريةتربكية

كبالتاليالالتربكمكاإلشراؼكالمينيمـالناألدكارالعبلقاتمعالتبلميذالعبلقاتمعالزمبلءككذانظا

تختمؼالصعكباتكالمشكبلتالتييكاجينيافيإدارتيـالمدرسيةتبعالمتغيرالمؤىؿالعممي،كماقد

الخبرةالطكيمةفحيفنجدسسجديدةفيالتعييناتتعتمدعمىيعكدالسببإلىاالعتمادعمىمعاييركأ

مدراءالمدارساالبتدائيةلدييـمستكلثانكمىذااليعنيأنيـليسلدييـكفاءةكمستكلعمميبعضأف

مينيةساعدتوعمىاإلدارةالتربكيةكلديوخبراعاليبؿعكسلدييـخبرةطكيمةكعميقةفيمجاؿ

المكاضيعكماساعدتوعمىامتبلؾاستراتيجياتتسيؿإلىإعادةالنظرااليجابياكتسابمياراتفي

(ىدفتالدراسة1999عمىأكمؿكجو.كتتفؽىذهالدراسةمعدراسةتيـ)اإلدارمعميوممارسةالعمؿ

إلىمعرفةدرجةالرضاالكظيفيلدلمدراءالمدارسالثانكيةالحككميةفيمحافظةالشماؿفيفمسطيف

مفكجيةنظرالمديريفأنفسيـمفخبلؿسبعةمجاالتىيالعبلقةمعأدارةالتعميـ،كالعبلقةمع

المعمميف،كأعباءالعمؿ،فرصالترقية،كمفثـالتعرؼعؿأثركؿمفالمؤىؿالعممي،كعددسنكات

يرةتـاختيارىـ(مديركمد214الخبرةكالنكعاالجتماعيعمىالرضاالكظيفي،ككانتعينةالدراسة)

كقددلتالنتائجعمىأفدرجةرضاكمديرة(مديرا335بطريقةعشكائيةمفمجتمعالدراسةالمككفمف)

مديرمالمدارسالثانكيةالحككميةفيمحافظاتالشماؿفيفمسطيفمتكسطةبشكؿعاـفيثبلث

يـ،كماأشارتنتائجالدراسةإلىعدـمجاالت:فرصالتدريب،كاالستقرارالكظيفيكالعبلقةمعإدارةالتعم

 (فيالرضاالكظيفيتعزللممؤىؿالعممي.ك0.05كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة)

(كالتيأشارتنتائجياإلىعدـ2004(تففتىذهالدراسةمعماجاءتبودراسةالعمايريةكأبكنسر،
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اليةالمدرييفكالمديراتفيالقياـبأدكارىـالمتكقعةتعزلكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجةفع

لممؤىؿالعممي.

:الرابعة الفرضيةعرض ومناقشة رابعا: 

لدلمدراءالمدارسالسفتكجدفركؽدالةإحصائيافياألداءالكظيفيتعزللمتغير:نص الفرضية

االبتدائية.

 ANOUVA. كالختبارىذهالفرضيةتـاستخداـتحميؿالتبايفاألحادم

يمثؿدالالتالفركؽبيفالمجمكعاتلؤلداءالكظيفيعندمدراءتبعالمتغيرالسف.:(37جدول رقم )

الداللةsig ؼمتكسطدرجةالحريةمجمكع
0.2500.773 3.43121.716داخؿالمجمكعة

داؿ 645.556976.655بيفالمجمكعة
648.9999المجمكع

 

(أكبرمف0.773)sig(،كقيمة0.250تساكم))ؼ((أفقيمة30خبلؿالجدكؿرقـ)نبلحظمف

(بيفالمجمكعاتكداخؿالمجمكعاتغيردالة97ك2(عنددرجةالحرية)0.05مستكلالداللة)

كبالتاليتتحقؽالفرضيةالتيتنصبأنوالتكجدفركؽدالةإحصائياأمالتكجدفركؽفيالمجمكعات،

حسبالدراسةالحاليةىذهالنتيجةأسبابعكدتقدك.لمتغيرالسفتعزلالكظيفيفياألداءإحصائيا

كتخصالمدراءالذيفأفمدراءالمدارساالبتدائيةيتـاختيارىـعفطريؽمسابقاتكتابيةكشفاىيةإلى

تقؿخبرتيـعفخمسسنكاتفيالعمؿالمدرسةبحيثاليتمتعكفبخبرةمينيةمحددةقانكنياإلدارة

،إذتيدؼىذهالخبرةالعمميةإلىرفعىذامايدؿعمىالعبلقةااليجابيةبيفالخبرةكاألداءالتربكم،
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كحؿالمشكبلت،إذتعتبرمؤشريمكفمفخبللواألداءالكظيفيلدييـكالقدرةعمىالقيادةكالتخطيط

عمؿعمىترقيةكتحسيفأداءالمعمميفكىكالمسؤكؿالمباشرأماـتكقعأداءجيدمفمديرالمدرسةإذت

دارةالتعميميةالمنظمة كجكدإلىكالتيأشارت)تيـ(شؤكفالمدرسة.كاختمفتىذهالدراسةمعدراسةكا 

 =f(626.12عزللمتغيرالعمرفياألداءالكظيفيحيثكجدتأف)فركؽذاتداللةإحصائيةت

ييكقتتـاختبارشفa=(0.05)كىذهالنتيجةمعنكيةعندمستكلالداللةa=(0.000)كمستكلالداللة

لممقرناتالبعيدةلمعرفةطبيعةالفركؽفيمستكياتالعمر.
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 خاتمة 

يعتبرالرضاالكظيفيكأثارهعمىاألداءالكظيفيمفأىـالمكاضيعالتيالبدمفدراستيامفحيفألخر،

لمالومفدكرأساسيفيتطكرالمؤسسة،ككفالرضاالكظيفييتضمفبعضالمتغيراتالمتعددة

لبلرتقاءباألداءلدلالمدراءمفجيةكالمؤسسةمفجيةأخرل،كيؤثرعمىالنمككالتطكركسياىـفي

كنظراألىميةىذاإعطاءتصكركاضحعفدرجةاالطمئناف،كالراحةالنفسيةكالمعنكيةلدلالمدراء،

معرفةالعبلقةالتيتربطالمكضكععمىالمديركالمؤسسةعمكماجاءتىذهالدراسةالكصفيةالتيتحاكؿ

لدلمدراءالمدارساالبتدائية،كبعدتحميؿكتفريغالبياناتالكظيفيكاألداءالكظيفيبيفالرضا

كتفسيرىاكعمىضكءماتـتكفيرمفدراساتسابقةكالجانبالنظرمتكصمتالدراسةإحصائياكمعالجتيا

رضاالكظيفيكاألداءالكظيفيلدلمدراءلمدارسالنتائجالتالية،تكجدعبلقةارتباطيةبيفالإلى

ىذايدؿعؿأفالمدراءيتمتعكفبدرجةعاليةمفالرضا.االبتدائية

التكجدفركؽدالةإحصائيافيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالجنسلدلمدراءالمدارساالبتدائية.

لدلمدراءالمدارسؿالعمميلمؤىتعزللمتغيراالتكجدفركؽدالةإحصائيافيالرضاالكظيفي

االبتدائية.

التكجدفركؽدالةإحصائيافياألداءتعزللمتغيرالسفلدلمدراءالمدارساالبتدائية.
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:االقتراحات

 تعزيزدرجةالرضاعفالعمؿلدلمدراءالمدارساالبتدائية.-

كتطكيرهمثؿدكراتفيالقيادةكالتغييرعقددكراتىادفةلمدراءالمدارستتعمؽبعمميـاإلدارم-

 كالتخطيطالتربكم.

كضعنظاـفعاؿلمحكافزكالمكفآتالماديةكالمعنكيةحيثينعكسايجابياعمىسمكؾمدير- -

 المدرسةكيمبيحجاتوكطمكحاتو.

مشاركةمدراءالمدارسفيالتخطيط،خاصةعندكضعخطةسنكيةكعندتعييفمعمميفجددكأف_

 تككفالعبلقةمعمديريةالتربيةكالتعميـقائمةعمىالتعاكفكالتشاكركتبادؿالرأمكالحكاراليادؼ.

 ةالتربكية.تشجيعمدراءالمدارسعمىتطكيرأنفسيـكمتابعةالدراسةالعميافيمجاؿاإلدار-

 .تخصيصجائزةسنكيةماديةكمعنكيةألفضؿمديرةمدرسةفيكؿمقاطعة-
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الصكرةالنيائيةلمقياسالرضاالكظيفي:71الممحق رقم 

استبياف

:سيدممدير)ة(

فيأطارتحضيرممذكرةتخرجلنيؿشيادةالماسترفيعمـالنفستخصصتعميميةالعمكـنضعبيف

يديكـىذاالمقياس،فالرجاءمنكـأفتقرأككؿعبارةمفالعباراتجيدا،فرأيكـييمناكثيراكيسيـفي

إغناءالبحثالعممي.

عرفةماتشعركفبومفصدؽكذلؾبكضعكأعممكـأنوالتكجدإجابةصحيحةكأخرلخاطئة،بؿأكدم

(أماـالجكابالمناسب.xعبلمة)

كنحيطكـعمماأفىذهالمعمكماتلفتستخدـإاللغرضالبحثالعمميفقط.

  البيانات الشخصية:

أنثىالجنس:ذكر

............................السف:

.............................الخبرةالعممية:

.................................المؤىؿالعممي:
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:الرضاالكظيفيمقياس األول

أبداأحيانادائماالفقرةالرقـ

أجدتقديرمفالمفتشيفإزاءالمياـاإلداريةالتيأقكـبيا1

المعمميفتتيحليكظيفتيإقامةعبلقاتاجتماعيةمع2

تكفرليكظيفتيالشعكربفاعميةاألداء3

يفيدنيتككينيأثناءالخدمةتعمـأساليبجديدة4

تكفرليكظيفتيفرصالتقدـكالترقي5

يتجاكبالمفتشيفاإلدارييفمعاقتراحاتي6

المفتشاإلدارمبمساعدتيعمىحؿالمشكبلتالتيتكاجيني7 يقـك

يسكدجكمفاالحتراـبينيكبيفالمعمميففيبيئةالعمؿ8

تضايقنيظركؼالعمؿالغيرالمبلئمةفيالمدرسة9

تتيحليكظيفتيفرصالمشاركةفيتككيفالمعمميف10

يتناسبراتبيمعحجـالعمؿالذمأبذلو11

احرصعمىالزياراتالصفية12

المفتشيفاإلدارييفعمىاالقتراحاتالتيأبدييايكافؽ13

ينظرالمعممكفلعممينظرةسمبية14

تقمقنيكثرةاألعماؿاإلدارية15

يكفرليعمميفرصاكتسابخبراتكمياراتجديدة16

أشعربعدالةفينظاـالترقية17
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يستفيدكاالمعممكفمفخبرتياإلشرافية18

تحرصمديريةالتربيةكالتعميـعمىإطبلعيعمىالمستجداتالتربكية19

عبلقتيمعالمعمميفتتسـبالتفاىـكاالنسجاـ20

يضايقنيعددالتبلميذفيالمدرسة21

أشعربالحاجةإلىالمزيدمفالتككيفكالنمكالميني22

أقكـبوأشعربأىميةالعمؿاإلشرافيالذم23

أرتاحألنظمةكالقكانيفالسائدةفيمديريةالتربيةكالتعميـ24

أتيحفرصةلممعمميفلممشاركةفيصنعالقرار25

إعدادملمينةاإلدارةالمدرسيةكافية26

أضطرلمزاكلةعمؿإضافيخارجالمدرسة27

المتعمقةبحؿمشكبلتيستفيدكاالمعممكفمفارشداتيكتكجيياتي28

التبلميذ



يحرصالمفتشاإلدارمعمىالتعامؿمعيبالكضكحكالشفافية29

عبلقاتيمعالمعمميفتتسـبركحالفريؽالكاحد30

أشعربسعادةأثناءتأديةعممي31

راتبييكفرليحياةكريمة32

ببناءأسئمةاالختباريستجيبكالمعممكفإلىتكجيياتيالمتعمقة33
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األداءالكظيفيالمقياس الثاني:

أبداأحيانادائماالفقرةالرقـ

أنظـباستمراراجتماعاتمعأكلياءالتبلميذ1

أشجعالمعمميفعمىتكظيؼالمياراتالمكتسبةفيالتدريس2

المدرسةمعالمعمميففياالجتماعاتالرسميةأناقشأىداؼ3

أعمؿعمىمتابعةأمكرالصيانةالبلزمةلممدرسة4

أقكـبكضعجدكؿمدرسيالمعمميفمعمراعاةالعذؿكالمكضكعية5

أقكـبزياراتمفاجئةكقصيةلؤلقساـبشكؿمنتظـ6

معالمعمميفأركزعمىفعاليةالمدرسةفيلقاءاتيالفردية7

أتأكدمفحضكرجميعالعامميففيالمدرسة8

أجدصعكبةفيإطبلعاألسرةالمدرسيةعمىجديدبمايخصالمدرسة9

أخصصكقتالمناقشةقضاياالتدريسمعالمعمميفبشكؿفردم10

الصفيةأناقشمحتكلاألنشطةالدراسيةمعالمعمـعندلقائوبعدالزيارات11

أتأكدمفكضكحاألىداؼاألكاديميةلدلجميعمعمميفالمدرسة12

المدرسيةفيالكقتالمناسب13 أعمؿعمىتكفيرالمكاـز

أتابعاألنشطةالمدرسيةلمتأكدمفامتبلؾالمدرسيفالمياراتالمطمكبة14

أطمعأكلياءاألمكرعمىأىداؼاألكاديميةلممدرسة15

أسجؿيكمياالبريدالصادركالبريدالكارد16

احتراـالقانكفالداخميلممدرسة17
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اطمعالمعمميفعمىالفرصالمتاحةلنمكىـالميني18

أمؤلسجؿالقيدلمتبلميذكمعمميفكعماؿالمدرسة19

أشجعمبادراتالعامميفلتطكيرالعمؿالمدرسي20

أسرعمىعدـالدخكؿالغيرمعنييففيالمؤسسة21
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ترخيصإلجراءالتربصالميداني:72الممحق رقم 
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أسماءالمحكميفكمؤسساتيـاألصمية.:3ممحق رقم 

 ميةصالمؤسسة األ الرتبة االسم والمقب

جامعةعبدالحميدبفباديسأستاذةجامعيةعميمكسىليمى

جامعةعبدالحميدبفباديسأستاذجامعيكركجةالشارؼ

جامعةعبدالحميدبفباديسأستاذةجامعيةبمعباسنادية

جامعةعبدالحميدبفباديسأستاذةجامعيةزىيةحمزاكم

الحميدبفباديسجامعةعبدأستاذجامعيمسكيفعبداهلل

الحميدبفباديسجامعةعبدأستاذجامعيغبرينيمصطفى

جامعةعبدالحميدبفباديسأستاذةجامعيةعميمشفمة
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المتعمقةبالنتائجالخاصةبالفرضياتالدراسةspssمخرجاتبرنامج: 4 الممحق رقم

  :األولى النتائج الخاصة بالفرضية

Correlations 

 أ ر ع

Pearson Correlation 1 ,561 ر
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

Pearson Correlation ,561 أ
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 : الثانية الجزئيةنتائج الخاصة بالفرضية 

 

 

Group Statistics 

 

 
 .N Mean Std الجنس

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 36839, 3,43613 74,5632 87 ذكر الرضا الوظٌفً

 98309, 3,54459 75,6923 13 أنثى

 

 

 

 :لثالثةالجزئية اة نتائج الخاص بالفرضي

 

 

Group Statistics 

 

 

 
 .N Mean Std المؤهل العلمً

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 70168, 3,77867 75,2759 29 ثانوي الرضا الوظٌفً

 39807, 3,33052 74,4571 70 جامعً
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 :لرابعةالجزئية انتائج الخاصة بالفرضية 

 

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,431 2 1,716 ,258 ,773 

Within Groups 645,559 97 6,655   

Total 648,990 99    

 

 






