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  ممخص :ال

 األطفال رياضمرحمة  لمعممات عن العمل الرضا ىمستو  إلى فالتعر  البحث الحالي  يدفي      
 تأثير لو( والخبرة ،األكاديمي المؤىل: )كل من متغيري ومعرفة ما إذا كانت التعميمة، قنا إدارة بمدارس

 الرضا مقياس وتم استخدام الوصفي، المنيج الباحث استخدمحيث  ال، أم المعممات رضا عمى
 أطفال، رياضفي مرحمة  معممة ٓ٘ٔ الدراسة عينةوبمغ حجم  الجواد، عبد محمد الذي أعدَّه الوظيفي
 أن النتائج وبينت( الخبرة سنواتعدد  – األکاديمي المؤىل: )متغيراتل المقياس تبعاً  توزيع تمحيث 

 مستوى فقد كان لألبعاد وبالنسبة ،مرتفعاً  كان األطفال رياض لمعممات الوظيفي لمرضا العام المستوى
 النتائج توصمت کما المادية، والحوافز المکافآت، ُبعد باستثناء ،في كافة األبعاد مرتفعاً  الوظيفي الرضا
متغير  أو األکاديمي المؤىل لمتغير تبعاً  الدراسة عينةأفراد  بين دالة إحصائياً  فروق وجود عدم إلى

: منيا ،من المقترحات التي تم التوصل إلييا انتيى البحث بعدد  النتائج ضوء وفي الخبرة، سنوات
 المعممين لدى الوظيفي الرضا أسباب انخفاض مستوى بدراسة التعميمية اإلدارات اىتمام ضرورة

 رياض لمعممات المناسبة والمعنوية المادية المكافآت توفير ،إيجاد حمول ليا عمى والعمل والمعممات
 بين اإليجابي والتواصل التفاعل فرص زيادة لديين، الوظيفي الرضا مستوى من يرفع بما األطفال
 الرضا مستوى من ويزيد الدافعية ينمي األمر الذي األطفال رياضفي مرحمة  يالتعميم النظام عناصر
 . لديين الوظيفي

 )الرضا الوظيفي، مستوى االداء، النظام التعميمي(:المفتاحية الكممات
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Job satisfaction of the primary grade teacher and its 

impact on the level of performance 
Muhannad Mowaffaq Abdulhadi 

The General Directorate of Education in Anbar Province 

 

Abstract: 

The researcher aimed to identify the level of job satisfaction for kindergarten 

teachers in the schools of the administration of Qena Education, and whether 

the variables: (academic qualification, experience) have an impact on the 

satisfaction of teachers or not, and the researcher used the descriptive 

approach, and applied the job satisfaction scale of Dr.  The study sample in 

150 kindergarten teachers, distributed according to the variables: (academic 

qualification - years of experience). The results revealed that the total level of 

job satisfaction for kindergarten teachers was high, and for the axes, the level 

of job satisfaction was high in all of them, except for the axis of rewards and 

incentives.  The results also indicated that there were no differences in the 

responses of the study sample due to the variable of academic qualification or 

years of experience, and in light of the results the study made some 

recommendations, including:  Appropriate material and moral incentives for 

kindergarten teachers to increase their job satisfaction, increase opportunities 

for interaction and positive communication between the elements of the 

educational system in kindergartens in  It enhances motivation and increases 

their job satisfaction.  

Keywords: (job satisfaction, level of performance, educational system). 
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 الفصل االول

 طار العام لمبحثاإل

 مة قد  الم  

 كما ،وظائفيم في مينعم  المُ  نجاحالتي تؤدي إلى  عواملال أىم  من  عن العمل الرضا يعد  
 الوظيفي الرضاف ،تعميميةباعتبارىا منظمة تربوية و  المدرسة نجاح مؤشرات أىم   من عد  يُ 

في  عمميم نحو مونعم  المُ  يظيرىا التي المشاعر الموجبة و االتجاىات ةمجموعىو 
 .المدرسة

سواء كانت تربوية أو غير  منظمة أي في بكفاءتيم األفراد إحساس ويرتفع ىذا و 
 ،نحو مينتيم بالرضا يشعرون عندما والعمل إلنجازنحو ا يرتفع مستوى دافعيمو  ،تربوية
 وليس بحد ذاتو العمل ىو الرئيسي لو المصدر يكون عندما اإلحساس ىذا ويزدادُ 
 الميدان في احثينالبَ  اىتمامب عن العمل الرضا مفيوم حظي وقد. لممينة يالماد   المردودُ 

 التكّيف وتحقيق ،ةعنويَّ المَ  وحالر  مستوى  تحسين عمى يجابياإل هثر أل ،التعميمي والتربوي
 وانخفاض ،المينية كفاءتيم مستوى وازدياد ،لمعاممين في المجال التعميمي النفسي
 ضاالر   تعريفُ كما يمكن  ، ةبالبيئة المدرسيَّ  ذات الصمة النفسية المشكالت مستوى
 يشعر حيث م،عم  المُ  بو يقوم الذي العمل نحو إيجابي   جاهٍ ات  عبارة عن  :وبأنَّ  الوظيفي
 ذات الصمة واالقتصادية االجتماعية،و اإلدارية  و البيئية الظروف كافة عن بالرضا
 بمينتو.

 والميمةالضرورية واإليجابية  العواملأكثر  من مينعم  لممُ  الوظيفي ضاالر   ويعتبرىذا  
 ،المعممين أداء وتطوير تحسين نحو الجيد من مزيد بذلمين عمى عم  ساعد المُ التي تُ و 

 النظرياتوىناك العديد من  ،ةميَّ التعم   ةالتعميميَّ  العمميةب االرتقاءساىمة في المُ  من أجل
من ىذه النظريات و  و؛باتومسب   والعوامل المؤدية لو الوظيفة عن الرضا فسَّرت التي
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 (Fayol) وفايول ( Taylor) ،تايمور) ومن رواد ىذه النظرية العممية، اإلدارة ةُ نظريَّ 
 حيد الذياألكثر أىمية والوَ  الحافزىي  المادية المكافآت( الذين اعتبروا  Feber) وفيبر

ن ،الميني ضالر  ا قحق  يُ   كفاءة من يحس نمن شأنو أن  العديدة المادية المكافآت توفير وا 
ذا ،أكبر وبسرعة أكثر بإتقان عمموب يقومَ  وتساعده في أن لالعامِ   اإلدارة نتتمكَّ  لم وا 

 وما ةاإلنسانيَّ  بالنواحي عدم اىتماميا و ،لموظفييا الميني الرضا تحقيق التعميمية من
 . المينة ظروفِ  من بيا قُ يتعمَّ 

 كثيرة ولعوامل ،التعميمية معمميةل ةاألساسيَّ  باعتباره الركيزةُ  ملمعم  ا إلى ويمكن النظرُ  
 تمنعو من والتي ،السيطرة عمييا عمميمكن لممُ  ال التي العوامل بعض مثل مالمعم   يواجييا

التي  الَميام أداء عن بالعجز يؤدي إلى شعوره الذي األمر ال،فعَّ  بشكل عممو أداء
 اآلثارِ  إلى باإلضافةِ كذلك  ،القرارِ من قبل أصحاب  منو عتوقَّ المُ  وبالمستوى ،ُيكمَّف بيا
بعممية  عند قيامو بالعجز وتسبب شعوره ر في العممية التعميميةتؤث   التي رةوالمدم   السمبيةِ 
حيث يشير  لديو الرضا بانعدام عممالمُ  إلى إحساسِ  الظروف تمك تؤدي وقد ،التدريس

المعنوية  الفرد الحتياجات الوظيفة أو العمل قوق  يحُ  الذي اعاإلشبَ  إلى المصطمحىذا 
 . والمادية 

  ومسوغاتها: البحث   شكمة :ـ م   والً أ

 والتطّور التقدم ظل في (والفنية المادية) التربوية العممية عناصر أىم عممونالمُ  يعد  
ن ،كافة العممية ىذه لجوانب  ،رئيسية ىي ميمة والتحسين التقدم عمميات في ميمتيم وا 
المحافظة لمصفوف  مدارسفي  نو والعامم عموماً  العراق في العاممين نو عممالمُ  ويواجو

 بالنواحي يتصلىذا و  ،مينتيم بطبيعةِ  تتصل عديدة مشكالت خصوصًا، ولية األ
 وال بد من ،العممية التدريسيةالتي تواجو  والصعوبات ةوالتعميمي ةالتربوي ةوالفني ةاإلداري
 عند المدرسيّ  ميُ عممَ  نجاح المناسبة من أجل والظروف الشروطجميع  ليم توافر
كل  يحاول حيث ، ةيَّ التعميم العممية مركزمون الطمبة الذين يشكّ  مع باشرالمُ  يممِ تعامُ 
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 ،التدريسية ةالعمميّ  مخرجات أىممن يعّدون  لكونيم ،ُنموَّىم االىتمام بجوانب المعممين
 شروط عمل إيجاد كيفية خالل التعرف إلىمن  البحث الحالي مشكمة انطمقت من ىنا
 رفع في مباشر بشكل ساىمتُ  وبطريقة ،بعمميم عمى أكمل وجو المعممين لقيام مالئمة

 نظام ووجود منيا ونيعان التي الصعبة الظروف ظل في لدييم الميني الرضامستوى 
ي الذي ال المحم   والمجتمع الطالب جميعيم مع التعامل في الحرية ليم يتيح ال تربوي
 كثرة بسبب ةبحريَّ  وأفكارىم طموحاتيم عن عبيرالتَّ قادرين عمى  نو المعمم فيويكون 

 مشكمة دلذا تتجسَّ  ، العمل في تيمحريَّ  دتقي   التي من قبل االدارة التربوية التعميمات
 ـ:اآلتي التساؤل عن اإلجابة في الدراسة

 مينعم  المُ  ىلد الوظيفي الرضا في التي تؤّثر العوامل مستوىىو  ما - ٔ

 لية وَّ فوف األحافظة لدى الص  المُ  بمدارس العاممين

 أساس؟ الجودة بمدارس عممينالمُ  لدى الوظيفي ضاالر   في تؤثر يالت العوامل ما.ٕ

 أساس؟ الجودة بمدارس عممينالمُ  أداء وتحسين الوظيفي ضاالرّ  بين العالقة ما.ٓ
  :البحث ة  همي  أ:ـ  ثانيا

 العوامل والدوافع  أحد يمثل ألنو عن العمل، ضامر  ل الدور الميمّ  من البحث أىمية تنبع
 الوظيفيّ  ضاالر   نَّ أ كما ، من أجل الوصول إلى أعمى درجة من األداء لممعممين ةيمَّ المُ 
 وانبجَ  في نجاحوعمى  ودليالً  ،لممعممين االجتماعيالتكي ف و  النفسي التكي ف أساس يعد  

 .والتعميمية التربوية لواجباتو هوأداء وحياتِ ل المختمفة

 :النقاط اآلتية في الدراسة ىذه أىمية ىوتتجمَّ 

مختمف في  مونعم  المُ  يواجييا التي والمعوقات الشروطمختمف  ىعم الضوء إلقاء- ٔ
 .ليا إيجاد حل   أجل من المدارس
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 ىلد العملنحو القيام ب دافعيةال عمى اوأثرى ةالمدرسيَّ  الشروط البيئية ف إلىالتعر  – ٕ
 .عممينالمُ 

 الحقيقيةعممين المُ  احتياجات الكشف عن في أن تساىم ىذه الدراسة من المحتمل– ٖ
 .وتطويرىا تحسينيا أجل من

 من مينعم  المُ  بأداء قتعم  المُ  واالنفعالي النفسيطبيعة المناخ  معرفة في اإلسيام- ٗ
 .تجويده أجل

 .مينعم  لممُ  إدارة المدارس توفرىا التي ماتدَ الخَ  مختمف أشكال معرفة- ٘

 أخرىوأبحاث  دراساتل انطالقةً  أن تكونَ  ة فيالحاليَّ  الدراسةِ  يمكن أن تساىم نتائجُ – ٙ
 .وتنمية كفاءاتيم. المدرسين عمى اختالف اختصاصاتيم بمينة ترتبط جديدة

 : حدود البحث ثالثاً 

 :باآلتي الدراسة حدود تتمثل

يتم قياسيا عن طريق  التيعن العمل  ضاالر   عواملَ  وتشملُ  :ةُ وعيَّ موضُ الَ  حدودُ ال -أ
 ..األداة الُمعّدة ليذا الغرض

 :ةُ زمانيَّ المكانيَُّة وال حدودُ ال -ب

 ولية لدى المدارس في العراق .فوف األالص  عممي مُ ىذا البحث عمى  قُ يطبت تمَّ 

 : البحث منهج:ـ رابعاً 

 الحالية أىداف الدراسة يتالءم معكونو ل الوصفي   المنيجُ  الباحثُ  استخدم
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 الفصل الثاني 

 دبيات البحث والدراسات السابقةأ

 والعوامل المؤثرة فيهمفهوم الرضا الوظيفي :ـ والً أ

عن العمل بالرغم من اختالف االتجاىات ووجيات النظر إال أن موضوع الرضا 
 بحيث ، نالسموكييّ  النفس مماءعُ  قبل من كبيرٍ  اىتمامٍ  حصل عمىقد  )الرضا الوظيفي(

 انفعالية حالة فيو يعب ر عن ،موضاً غُ  اإلدارة عممفي ميدان   مواضيعال أكثر من يعد
الكثير من الباحثين إلى  وضمُ الغُ ىذا  وقد دفع ،يافيمُ  ومن الصعب بالعامل تتعمق

 سموك في ريؤث   ستقالً مُ  اً ر تغي  مُ  عّدهُ  من فمنيم ،أبحاثيم ودراساتيممحور جعمو دراستو و 
 اً تابع اً ر تغي  مُ  اعتبروه وآخرون ،الغياُب عن العمل العمل، دوران األداء، :مثل الموظفين

 القرارات اتخاذ ونظام المكافآت والحوافز و ،واألجور الشيرية الرواتبب ريتأثَّ 

 تعريف الرضا الوظيفيـ 

 ةسموكيَّ  ةنفسيَّ  حالة فيو ،بيم وغير واضحمفيوم مُ ىو  عن الوظيفة الرضا إنَّ مفيوم
العديد من  لديو و دةعقَّ مُ  ةنفسيَّ  طبيعةٍ ب سم يتَّ  الذي الفرد داخل أعماق تتواجد

تعريفات  تنوَّعتلذا فقد  خر،آلا بين الحين و تغيرةمُ الو  المختمفة والدوافع االحتياجات
 من ىذه التعريفات ما يأتي:؛ و احثينَ باختالف وجيات نظر البَ واختمفت الرضا الوظيفي 

 الفرد تقييم عن ناجمة إيجابية انفعالية حالةعبارة عن  :وُ بأنَّ  ظيفيالوَ  ضاالر   يعرف
 يحدث الوظيفي ضاالر   فإنَّ  التعريفووفقًا ليذا  ،المينةىذه  من يكسبو ما أو لمينتو

قام بإىمال  وُ أنَّ ىذا التعريف  ويؤخذ عمى ،إيجابي   بشكلٍ عندما يقوم العامل بتقييم مينتو 
 .(ٔ)اتقييمي يتم الجوانب التي يجب أن

 ويصبح عممو، وأ مينتو مع العامل فييا يتكاملُ  حالةً  وبأنَّ  الوظيفي ضاالر   فُ عرَّ يُ  كذلك
 في ورغبتو آمالو الوظيفية بوساطة معيا ويتفاعلُ  ،المينة مندمجًا بكميَّتو مع شخصاً 
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 الظروف إلى لم ُيشر التعريف ىذالكن  أىدافو، إلى تحقيقوالوصول  التقدمتحقيق 
 راءِ ثْ باالفقط  اىتم بل  الوظيفي ضاالر   عمى تأثيرىامدى و  نفسو بالعمل المحيطة

  ( ظيفيالوَ 

 التي مينتو نحو مفردل يجابي  اإل جاهُ ت  اال وأنَّ عمى  الوظيفي الرضا فُ يعرَّ من ناحية أخرى 
يتطرَّق  لم أن ىذا التعريف إالَّ  عممو،تجاه  العامليمتمكو  يجابي  إ شعورٌ  وىو ا،يمارسي

 (ٕ) . الوظيفي الرضا عناصر إلى

 الشعور ىذا ويعكس ،مينتو تجاهَ  الموظف ما يشعره بأنو الوظيفي الرضا يعرف كذلك
ن يتبيَّ  التعريف ىذا خالل ومن ،والمنظمة والمينة العامل خصائص بينَ  فاعلِ التَّ  مستوى
 :(ٖ)  يتكاآل ىي الوظيفي لرضايّتصف بيا ا رئيسة خصائص ثالث وجود

أو عن ذاتو  رضاال يكون أن يمكن ،داخمي  ذاتي  لمموظف شعورٌ  ىو ظيفيالوَ  ضاالر  .ٔ
 .آخر شخص عن

 العامل التي يحصل عمييا الحقيقية المكاسب تطاُبق عند قُ يتحقّ  ظيفيالوَ  ضاالر  . ٕ
 .جانبو من عةتوقَّ والمُ 

والتي  الفرد يمارسيا التي لمينةا الرضا عن و التقب ل من حالةٌ  ىو الوظيفي ضاالر  .ٖ
 .مينتو بيئة في ودوافعو حاجاتو كافة إشباعُ  ييدف من خالليا

 الميام نحو إيجابي جاهات  :  ىو التربوي والتعميمي في الميدان الوظيفي الرضامفيوم و  
االجتماعية  الظروف كافة عن بالرضا الشعوريتكّون لديو  حيث عمم،المُ  ينجزىا التي

 بعممو، التي تتعمق الوظيفية والنواحي اإلدارية الجوانب و االقتصادية والشؤون البيئية،و 
حساسو ابي كويتمسَّ  وظيفتو لُ يتقبَّ  تجعموو   ذلكتأثير مدى و  ،ممارستوعند  بالسعادة وا 

 عممينالمُ  لدى ظيفيالوَ  ضاالر   كذلك فإنَّ . ةالشخصيَّ  حياتومختمف جوانب و  أدائو عمى
يعب ر عن  فيو ،تعميمية تربوية كمنظمة المدرسة نجاحمؤشر من مؤشرات  أىم منيعد  
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 رُ ويذكُ . درسةِ المَ في  عمميم تجاه عممونالمُ  يكّونيا التي ةاإليجابيَّ  جاىاتاالت   كل  
 تساىم في تحقيقالتي  األسباب واألمور من عدد كبير المتخصصون في ميدان التربية

 لِ تحم  القدرة عمى و  ،باإلنجاز الموظف إحساس :منيا ،عممينالمُ  لدى الوظيفي ضاالر  
 تعمقةالمُ  القرارات اتخاذعممية  في والتشارك والتطور، الترقية رصفُ  فراوتو  ة،وليَّ ؤ سالمَ 

 يموميارات يمومؤىالتمين عم  المُ  دراتبقُ  تتعمق ذاتية عوامل توجد كما. بالتدريس والتعميم
 بمختمف ظروف بيئةِ  تتصلُ  ةتنظيميَّ  عوامل توجدُ و  ، ون بياالتي يتمتعَّ  كفاياتال و

 العمل في طبيعة رتؤث   يالت البيئية بالظروف تتصل بيئية  أخرى عواملىناك و  ،العمل
ىذا العمماء الباحثون في  لتوصَّ  وقد. العمل في األفراد مع التفاعلدرة عمى القُ و  م،عم  والمُ 

الوظيفي  ضار  ال في تؤثر بشكل مباشرالتي  العوامل من عدد كبير إلى المجال
 بشكل الترقية فرص رفُ اتو  ة،الشيريَّ  جوراألُ  الديمقراطية، القيادةأنماط  :وىي ،مينعم  ممُ ل

لمجتمع ا إدراك  ،اإلنجازِ التي تشّجع عمى  حوافزال رتوافُ  ،يحقق العدالة لمجميع
 ( ٗ)ظيفيالوَ  األمنِ دوره في تحقيق و  ينعممالمُ  بأىمية التربويينوالمسؤولين 

 جلُ الرَّ  مفيوم كان بدايةً  ، الوظيفي ضاالر   مفيوم قديماً  التربويون الباحثون فّسر
أحد   تايمور فريدريك والتي يعتبر ةالكالسيكيَّ  درسةُ المَ  بحث فيو الذيو  االقتصادي  

 طويمة، لفترة ىو المفيوم المسيطربقي  المفيومفإن ىذا  قادتيا، ووفقًا ليذه المدرسة
مستوى  ارتفاع في العامل األساسي ىي ةالماديَّ  العوائد أنَّ إلى  فيومالمَ  ىذا يشير حيث
 ،مايو لتونوقائدىا أ اإلنسانيةِ  العالقاِت  سةمدرَ  ذلك جاء بعد ثم ،عن العمل ضاالر  

 ،ورغبتيم في العمل الموظفين دافعيةتثير  جديدة عواملأنَّ ىناك  إلى انتيت والتي
 اإلنسانية،االجتماعية و  العالقات تكوينل وجود رغبة لمموظف بـ:ىذه العوامل تتمثل و 

 في لمعاممين الوظيفي ضاالر  مفيوم  تفسيرَ  حاولت عديدةٍ  رياتٍ نظَ  ظيرت ذلكوبعد 
 .المنظمات
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 ماسمو نظرية وفق البشرية الحاجات تدرج يوضح(ٔ) رقم الشكل

 ُتشَبع بو ذيالَّ  بالقَدر وبالَمدى يتحقق الوظيفي ضاالر   أنَّ ابق السَّ  كلالشَّ  من يتبين
 االحتياجات إشباعمدى  عمى فيتوقَّ ىذا و ،  ممارستو لمعمل في أثناء العامل احتياجات
 ازداد ماكمَّ الحاجات  في ىرمِ  عمىألممستوى ال العامل انتقل ماكمَّ  أي. األخرى الخمس

 .صحيحٌ  والعكُس  لديو نحو العمل ضار  ستوى المُ 

 الرضا الوظيفي عمىالعوامل المؤثرة ثانيا :ـ 

 إلى تقسيميايمكن  حيث وتختمف الوظيفي الرضا في تؤثر التي العواملتتباين 
 : ىي مجموعات

 عناصر شكل عمى والتي تكون جماليةاإل عواملأ( ال 

 :ـ  (٘)سيأتي ما العوامل ىذه أىم ومن فرعيةال عواملب(ال

 المادية الحاجات إلشباع ضرورية وسيمة األجر يعدحيث : واألجور الرواتب – ٔ
 مستوى بين طردية عالقة وجود الدراسات من العديد بينت وقد لمعاممين، واالجتماعية
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مستوى الرضا  زاد العاممين دخل مستوى زاد فكمما العمل، عن الرضامستوى و  الدخل
 .صحيح والعكس لدييم الوظيفي

 أىمية كبيرة بالنسبة لمفرد نظرًا لما العمل محتوىل إن:  الميام عوتنو   العمل محتوى -ٕ
 بأىميتو الفرد يشعر حيث ، الميمات في التعدد ودرجة وصالحية مسؤولية من يتضمنو
 وىذا يؤدي إلى ،ما ىو مطموب منو إنجازتساعده في  صالحيات يتم منحو عندما
 عمى التأثير يمكن الوظائف تصميم خالل ومن. العمل عن رضاه مستوىفي  ازدياد

 .لدييم الرضا مستويات

مكاناتو– ٖ  في الرغبة متغيري عمى أداء الفرد يتوقف: بالعمل ومعرفتو قدرات الفرد وا 
نو  ،وقدراتو ومعرفتو العمل مستوى  مع تتناسب وظائف أو أعمالب تكميف العاممين ا 
الوظيفي  الرضامستوى  عمى ينعكس وىذا ،أدائيم زيادة مستوى إلى يؤدي  قدراتيم
قدرات  تحسين مستوى من أجل  والمينية التدريبيةرامج الب إعداد فإنَّ  ولذلك. عندىم

 التي يعممون بيا المؤسسة في بأىميتيم شعورىم في يساىم مياراتيموزيادة  الموظفين
 .لدييم الوظيفي رضاالمستوى  في ارتفاع ذلك عن وينجم

 فرص ألفرادىا تعطي التي المنظمة إن: لمشخص المتاحة والتحسنالترقية  فرص-ٗ
 ،لدى أفرادىا الوظيفي الرضا تحقيق في فإنيا بذلك تسيم ،كل  حسب كفاءتو  االرتقاء

 الحاجات يعد ميما لألفراد من أجل إشباع )النمو والتطور( الدنيا الحاجات إشباع أن إذ
 .العميا

 فالنمط ، الموظفين عن العمل ورضا القيادة نمط بين عالقة توجد: القيادة نمط-٘
 المينة نحو لمعاممين يجابيةاإل مشاعرال تنمية إلى يؤدي ةالديمقراطيالذي يتسم ب القيادي

مدير  اىتمام محور بأنيم يشعرون والمؤسسة التي يعممون بيا، فيذا النمط يجعميم 
 البيروقراطي مؤسسة يسودىا النظامفعندما يعمل األفراد في  صحيح والعكس ،العمل

 .الرضا وعدم سمبية مشاعر نشوء إلى يؤدي فإنَّ ىذا النمط من القيادة
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درجة  تيوية،ال مثل) المادية العمل ظروف تؤثر: لعملالمحيطة با البيئية الظروف- ٙ
 العمل، بيئةمع   الفرد تكيف درجة في (ضوضاءالو  رطوبة،مستوى ال ضاءة،اإل ،حرارةال
 .العمل ظروف عن رضاشعور األفراد بال إلى تؤدي المناسبة البيئية الظروف فإنَّ  لذا

 قياساً  المستممة عوائده بين مستوى يقارن الفرد نَّ أ إلى (آدمز) توصل: العائد عدالة- ٖ
 األفراد عوائد مستوى مع (إلخ.... خبراتوي، تعميمال اهمستو  ،مياراتو  قدراتو، ) بمدخالتو
 معدل عن الفرد يحصمو ما معدل نقص ن وا   ،بمدخالتيم قياساً  معو العامميناآلخرين 

 وعدم المشاعر السمبية النتيجة تكونبالتالي و  والمساواة العدالة بعدم يجعمو يشعر غيره
 .(ٙ)الرضا

 داء والرضا الوظيفيالعالقة بين مستوى الثالثا :ـ 

االستغناء عنيا، فيي  مؤسسة ألي وال يمكن ضرورية عممية العاممين أداء قياسيعّدث 
حدىو  األداء تقييم عمميةعبارة عن  حيث  ، البشرية الموارد إلدارة الثانوية الوظائف ا 

 ثم ومن العاممين، شؤون إدارة مجال في قراراتالعديد من ال العممية ىذه عمى يترتب
 لمترقية، ماستحقاقيالحصول عمى و  العمل، في من أجل استمرارىم الموظفين كفاءة تقييم

 تقييم مفيوم عمى الضوء تسميط سيتمالحالي  البحث وخالل ،ومستوياتيم أجورىم ودراسة
 و.وأساليب األداء

 ومراحل التقييم  العاممين أداءتعريف مستوى  

 نتائجو من االستفادةمن أىم المفاىيم في عمم اإلدارة كما يمكن  األداء تقييم يعد مفيوم
عبارة  بأنوفبعضيم عرفو  ،في مجاالت عديدة من ىنا فقد تنوعت واختمفت تعريفاتو 

كم  بين نسبية عالقة  يكون عمى ىيئة وعمى كمًا وكيفاً  موضوعية قياس عمميةعن 
  نجازهإل مطموببما ىو  اه مقارنةومستو  اإلنجاز
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 في يموسموك الموظفين  أداء عمى األحكام إصدار عممية أنو كما تم تعريفو عمى  
 االحتفاظموضوعات ب تتعمق قرارات ىذه العممية عمى ويترتب العمل،أثناء تواجدىم ب

 تدريبيم أو ، ترقيتيم أو خارجيا أو المنظمة داخل آخر عمل إلى نقميم أو بالعاممين
  (ٚ) عنيم واالستغناء من العمل فصميم أو معاقبتيم عمى أخطائيم أو ،وتطوير مياراتيم

يمكن  األداء تقييم عممية أنب عالوة عمى ما سبق ذكره من تعريفات يمكن القول  
 معينة زمنية مدة خالل العاممين، من عامل كل أداء تحديدتساعد عمى  عمميةاعتبارىا 
 عممية من العاممين، أي ىي عبارة عن ونوعية أداء كل فرد مستوى تقديرمن أجل 

 الموارد شؤون لتسيير وميمة مستمرةوىي عممية  ،ويتم التخطيط ليا مسبقاً  منظمة
  .البشرية

من  يتم التي العممية” بأنو المعمم أداء تقويم فيعر ا في المجال التعميمي فقد تم تأمّ 
 المدراء من كل ويقوم. المينية الجوانب من المدرس أداء حول أحكام إصدار خالليا

 تحقيق المعمم لمتقدم من لتأكدمن أجل ا  العممية ىذه بإجراء والموجيين والمعممين
 (ٛ) “واالستمرار فيو الميني

 عمى الحكم” بشكل خاص بأنو التدريسي األداء تقويم من جانب آخر يعرف مفيوم
 المياراتعبارة عن و  ، وكذلك ىو المعمم المعارف والمعمومات التي يمتمكيا مستوى

 درس،أي  أىداف تحقيق من أجلالصف  حجرة داخل ميامو ألداء الالزمة واالتجاىات
 (ٜ) “إلنجازاتىو ا فرىااتو مدى  وما يدل عمى

 تنفيذىا عمى القائمين من تتطمب ومركبة و ليست سيمة عممية األداء تقويم ةعممي تعد  
 تحقيقمن أجل  متسمسمة خطوات موضوعية وفق قواعد عمى مبنياً و  صحيحاً  تخطيطاً 
 :ـ  (ٓٔ)كما سيأتي:  المراحل تمك إلى التعرف يمكن ومن ىنا ،الغايات

 األداء توقعات تحديد.ٔ
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خالليا  يتم حيث ،المعممينلدى  داءاأل تقييم عممية وة فيخط أول وىذه المرحمة ىي
 أداء توقعات تحديد من أجل والمعممين التربوية المؤسسةكل من  بين تعاونحدوث 
 لكل منيما المطموبة الميمات تحديد حولفيما بينيم  االتفاقيتم  لذا يجب أن ،المعممين
 .تحقيقيا يجب التيالمتوقعة و  واألىداف

 األداء في مالتقدّ  مراقبة.ٕ

 المعايير وفق المعمم بو يعمل الذي األسموب كشف مجال في المرحمة ىذه تتواجد
 .بشكل مسبق الموضوعة

 األداء تقييم. ٖ

 أدائيم مستويات وتوضيح المدرسة في جميعيم المعممين أداء تقييم المرحمة ىذهفي  يتم  
 .القراراتالعديد من  اتخاذ عممية في استغاللياأن يتم  يمكن والتي

 العكسية التغذية. ٗ

 يمارسيا التي الوظيفة ىومستو  أدائو ىمستو ب أن يكون عمى عمم معمم كل يجب عمى
 قبلمن  الموضوعة ممعاييرل استناداً  األداء في تطوره مستوى معرفة من يتمكن لكي

 .اإلدارة

 اإلدارية القرارات اتخاذ.٘

وحتى والنقل  و والتعيين، بالترقية،، يرتبط ما فيناك وتتنوع  اإلدارية القراراتتتعدد  و 
 .اإلدارية القرارات من الكثير وغيرىا من الوظيفة الفصل

 األداء تطوير خطط وضع. ٙ

 الخطط إعداد خاللياويتم  ،األداء تقييم مراحل من مرحمةآخر  الخطوة ىذه وتمثل
خاصة عمى ما يمتمكو  األداء تقييم عمى إيجابي بشكل تنعكسس بدورىا التي التطويرية
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 .(ٔٔ) والقيم معارفو  قابمياتو  قدراتو  ميارات المعمم من
 

 داءالعالقة بين  الرضا الوظيفي ومستوى الـ 

 السموك مجال في الباحثينقبل  من كبير اىتمامحظي عمى  الوظيفي الرضا مفيوم
امتالكو ب يتصف األخير ىذا البشري، بالعنصر يرتبط وأنو خاصة اإلدارة و التنظيمي
وكذلك  ا الفرديؤديي التي الوظيفة بمتغيرات تتأثر التياألحاسيس  من مجموعة
 يعرف كما. أدائو والتي تؤثر في لمكان العمل والخارجية الداخمية ةيالبيئ بالظروف

 الميمات أو دوره دراكا  و  باإلمكانات تبدأ التي الفرد لجيود النيائي األثر أنوعمى  األداء
 ابينيم العالقة  تناولت التي االتجاىات بعض يأتي وفيما الفرد، لعمل المكونة

 :(ٕٔ) بينيما العالقة طبيعة تحديد في حدثت التي واالختالفات

 الموظفين أداء مستوىارتفاع  إلى ؤديت الوظيفة عن الرضا أنَّ  يفترض: األول االتجاه
 .صحيح والعكس

 عن رضاىم ارتفاع مستوى إلى يؤدي الذي ىو العاممين أداء أن يفترض: الثاني االتجاه
 .صحيح والعكس عمميم

 الوظيفي رضاالو  العاممين أداء بين أي عالقة يوجد ال أنو يفترض: الثالث االتجاه
 : االتجاىات ويوضح الشكل اآلتي ىذه .لدييم



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 

 

 
 

1055 

 باألداء  الوظيفي الرضا عالقة  اتجاىات يحدد نموذج(ٕ) رقم الشكل

 :أن يتضح الشكل ىذا خالل ومن

 :والعكس الموظفين أداء زيادة إلى يؤدي العمل عن الرضا-ٔ

 يوف العاممين أداء أما مستقل، متغير ىو الوظيفي الرضا أنإلى  االتجاه ىذا ويشير
 يزداد مينتو عن رضاهمستوى  يرتفع الذي العامل أنَّ  مبدأ عمى ويقوم لو، تابع متغير
 فترتفع ومنظمتو، لوظيفتو وامتناناه واتجاىاتو معنوياتومستوى  رتفعيو  لمعمل دافعيتو معو
 أي صحيح، والعكس السابق، الشكل من مربعأول  يبينو ما وىذا وأداؤه،. إنتاجيتو بذلك
 ،(ٖٔ)الوظيفة عن رضاهمستوى  ينخفض الذي الفرد أن
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 أداؤه، وبالتالي ينخفض  ،لمينتو االمتنان مشاعر وتفترالعمل  دافعو نحو ينخفض 
  الرابع المربعالشكل السابق في  يتوضح من ما وىذا

 :والعكس عمميم عنالوظيفي  رضا زيادة إلى يؤدي الموظفين أداء ازدياد مستوى-ٕ

 الرضا بينما يعتبر ستقلمُ  رتغي  مُ  عبارة عن ىو العاممين أداء أنَّ  االتجاه ىذا يفترض 
 الوظيفي الرضا عناصرلكافة  تحقيقو أنَّ  الموظف شعر إذا أي ، تابع رتغي  مُ  الوظيفي
وىذا  ،األداء من محدد مستوى تحقيق بأىمية فيي تتعمق ،واألجر الشيري الترقية،مثل: 

إلى أن يصل إلى مرحمة الحصول  داءاأل الوصول إلى مستوى عاٍل من  سيؤدي إلى
العامل عن مستوى  رضافي تحقيق  تساىم والتي ،عاليةالمكافآت ال الحوافز وعمى 
 وىذا الوظيفي الرضاتحقيق  في العامل الرئيس  ىو األداءَ  أي يمكن القول بأنَّ . أدائو
 .األول المربع يتوضح من الشكل السابق في ما

حصولو عمى كم يؤدي إلى  فإنَّ ىذا ،بينما عندما يكون مستوى أداء الفرد منخفضًا 
العميا مما  وىذا ما يجعمو غير قادر عمى إشباع حاجاتو ، مكافآتوال حوافزال قميل من

ذلك في  الرابع المربع ويوضح ، الرضامستوى مناسب من تحقيق  وصولو إلى يعيق
 .الشكل السابق

 ،بورتر) نموذجُ  ىذا وقد اتفقت العديد من الدراسات واألبحاث مع ىذا االتجاه ويعد  
 :ذلك عمى مثالٍ خير  (ولولر
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 العاممين بأداء الوظيفي الرضا عالقة ( ٖ) رقم لشكلا

 

 :لدييم الوظيفي مستوى الرضا و العاممين أداء بين محدد ارتباط يوجد ال- ٖ

 أحد رتغي   ولكن موجود العاممين وأداء الوظيفي الرضا بين العالقة أنَّ  جاهاالت   ىذا يرى
 مناقض أو مشابو رتغي  حدوث  إلى غالباً  يؤدي محدد اتجاه نحو المتغيرينىذين 

 تتبمور ة،وسيطي عوامل مجموعة فيي عبارة عن عالقة ارتباطية بين . خراآل رتغي  لممُ 
 مرتبطة خصائص ،بالمينة مرتبطة خصائص ،بالعامل خاصة ذاتية خصائص في
 أن فمن المحتمل .ةالخارجيَّ  بيئةبظروف ال مرتبطة ؛وخصائص الداخميةالعمل  بيئةب

ارتفاع  إلى يؤد  ي ذلك قد ال ولكنَّ  ،الوظيفي الرضا من ذوو مستوى عالٍ  العامل يكونَ 
، وفي بعض (ٕ)رقم الشكل من الثالث المربع وىذا يبينو عن عممو، أدائو مستوى
أو غير ديمقراطية من  سمبية من خالل اتباع أساليب العامل أداءمستوى  يرتفع األحيان

  أما مستوى الرضا الوظيفي ،في مستوى مرتفع اؤهأدَ  يصبح بالتاليو قبل المدراء، 
السابق  الشكل من الثاني المربع ما يبينو ُمنخفض، ويتضح ىذا من خالل فسيكون

 (ٗٔ)نفسو
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  السابقة رابعا :ـ الدارسات

 مشروع الوظيفي، رضاىم نحو اإلداريين اتجاىات بعنوان(ٕٛٓٓ) وجاسر األقرع دراسة
 تيدف ىذه الدراسة ،فمسطين -قمقيمية المفتوحة، القدس جامعة منشور، غير بكالوريوس

 المفتوحة القدس امعةِ جَ  في لمعاممين اإلداريين الوظيفي الرضا مستوى الكشف عن إلى
 الجنس، الخبرة، العمر، العممي، المؤىل( الديمغرافية المتغيرات وأثر فمسطين، شمال في

 المنيجُ  راسةالد   وقد اتبعت الوظيفي، رضاىم نحو اتجاىاتيم عمى) االجتماعية الحالة
موجية لإلداريين  استبانة أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد اتم االعتماد عمى  ،الوصفي  

ما  الدراسة نتائج وأظيرت( فردًا، ٘ٔٔ) من عينةال تكونتكما . عةِ الجامِ  العاممين في
 يأتي:

 النمط ، اإلشراف) عمميم ىي: ظروف عن أفراد عينة الدراسة رضا مستوىإنَّ .ٔ
 رتفعًا.مُ  زمالء العمل( كان مع وطبيعة العالقات القيادي

 األجر الشيري من لكل   توسطمُ كان  لدييم الوظيفي ضاالر   ستوىمُ  تبين أنَّ  بينما
 .رقياتوالتَّ 

 .عينةأفراد ال إجابات في ةيمغرافيَّ الد   تغيراتلممُ  دالة إحصائيًا تبعاً  فروق ال توجد. ٕ

 وتختمف الوظيفي، لمرضا تناوليا في الحالية الدراسة مع الدراسة ىذه في الشبو وجو
 مجال فى اإلداريين عمى وأثره الوظيفي الرضا درجة معرفة تناولت انيا فى عنيا

 .المعممين أداء تحسين عمى واثره الرضا الحالية الدراسة تناولت بينما التعميم،

 اليةُ فعَّ  طويرُ تَ  و الوظيفي   ضاالر   واملُ عَ بعنوان  (ٕ٘ٓٓ) :شوانونَ  ،اجزِ العَ  دراسةُ  ـ:ٕ
تيدف  ،فمسطين – األقصى القدس جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة مين،عم  المُ  أداءِ 

 ليةِ فعاَّ  وتطويرِ  ،الوظيفي   ضاالر   عواملِ  بين العالقة الكشف عن طبيعةِ  ىذه الد راسة إلى
والمنيج المتبع في  غزة،في  وليةالد   الغوثِ  وكالةالتابعة ل مدارسفي ال مينعم  المُ  أداءِ 
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 وبمغ حجم ،لمدراسة كأداة االستبانة عمى واعتمدت ،الوصفي   المنيجُ  الدراسة الحالية ىو
 أما بالنسبة لمنتائج فيي كاآلتي: مة،عم  ومُ  عمممُ  (ٕٖٓ)  البحث عينة

 الجدول في الوظيفية مينعم  المُ  حاجات مراعاةومدى  ،ظامالن   سالمة إنَّ عوامل ). ٔ
والحريَّ   الديمقراطيةشروط األمان واالطمئنان و  توفيرو  ،المدرسي   واالنضباطُ  المدرسي،
( كميا تعد  من أكثر التربوي اإلشرافِ  في وحديثة مرنة أنماط قيادية واتباع ،لممعممين
 .التي ليا دور في تحقيق الرضا الوظيفي لممعممين وتطوير مستوى أدائيمالعوامل 

 الرضا عوامل و المدرسي المعممين أداء فعالية تطوير بين يوجد فرق دال  إحصائياً . ٕ
 أما بالنسبة لمتغير كور،الذ   لصالححيث كانت الفروق  لجنسا تبعًا لمتغيرات: الوظيفي

. مياالعُ العممية  الشيادات ذويو  ،التعميم اإلعدادي مرحمة لصالح العممي فقد كان للمؤى  ا
 واثره الوظيفي لمرضا تناوليا في الحالية الدراسة مع الدراسة ىذه بين الشبو وجوويتمثل 

 األساس، مرحمة معممين عمى اجريت الدراسة نأ في عنيا وتختمف المعممين، أداء عمى
 معممين أداء تحسين عمى واثره الرضا الحالية الدراسة تناولت بينما والثانوي، اإلعدادي

 .فقط اإلساس مرحمة

 وانتشارُ  الميني الرضا العمل، ضغوط بعنوان2004 (:  Peltzer) دراسة ـ:ٖ
 .فريقياإ جنوبِ في  المعممين لدى العمل اتبضغوط ذات الصمة األمراضِ 

 الرضاومستوى  الذاتية، العمل اتضغوط بين التعرف إلى العالقة الدراسةىذه  ىدفت
 واستخدمت مين،عم  المُ  لدى العمل اتبضغوط المتعمقة األمراضِ  انتشارُ مدى و  الميني
 وتم القيام بيذه الدراسةِ  ؛لمدراسة كأداة االستبانة عمى واعتمدت الوصفي، المنيج الدراسة

 منفردًا (ٖ٘ٗ) حوالي  عينةال حيث بمغ حجم فريقيا،أ جنوبب الحكومية المدارس في
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: الحكومية دارسِ المَ  ميمعم  
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كما بينت  ،وبشكل واضح وكبير مينعم  المُ  بين القمق والتَّوتر ىناك ازدياد في مستوى.ٔ
 غالبية مع الوظيفي الرضا وانعدام ،العمل اتضغوط بين النتائج أن ىناك عالقة

 استخدام اساءةو  القمب أمراض: ىيوىذه األمراض  اتبالضغوط التي ترتبط األمراض
  النفسية والمشكالت الدم ضغط رتفاع، وا المعدة وقرحة. والكحول التبغ

 .مالدَّ  ضغطِ  رتفاعإ ارتبطت بأمراض التدريس أساليب ضغوط. ٕ

 بأمراض: الوظيفي فرص التطّور غيابِ وَ  الوظيفي   األمنِ ب عدم اإلحساس ارتبطبينما .ٖ
 الدراسة و الدراسة ىذه بين الشبو وجوويتمثل . ةالعقمي اتاالضطراب و ،عدةالمَ  قرحة

 ألثر تناوليا في عنيا وتختمف التعميم، قطاع في الوظيفي لمرضا تناوليا في الحالية
 الحالية الدراسة تناولت بينما المعممين، صحة عمى الوظيفي رضا وعدم العمل ضغوط
 يمنالزَّ  دىالمَ  يف االختالف يظير كما المعممين أداء تحسين عمى واثره الرضا

 .واألىداف

 الخاتمة 

  :ـ االستنتاجات والً أ

 نعمميمُ ال لدى الوظيفي األداء ستوىومُ  عن العمل ضاالر  مستوى  بين العالقة  نَّ إ:ـ ٔ
 ،ومرتفعة إيجابية ىي عالقة أساس الجودة مدارسالعاممين في  عمماتمُ الو 

 الشعور عن رُ عب  يُ  ذاتي   مفيومٍ  عبارة عن  ىو عن العمل ضاالر   يمكن القول بأنّ  ـٕ
 ،الوظيفة مضمون ، مثل: )الرواتب  بوِ  المرتبطة ولمعوامل نحو عممو، ممعممل الموجب
 .الوظيفة ظروفِ و  ،العملِ  زمالء ،القيادي نمطال ،الترفيع فرص

فمن  ، وكفاءتو خبرتو ونشاطو كل  حسب عممينلممُ  والمعنوية المادية المكافآت منح ـٖ
 اتباع أساليب بيتطمَّ فيذا األمر  لمدرسة،إلى ا نتمائيمإب المعممون أجل أن يحس  
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يجابية تعميمية  تعميمية بيئةوالتي تعمل عمى توفير  التربوية اإلدارة بلقِ  من محددة وا 
 . في العمل أدائيم ويتالءم مع مستوى تربوي جيد ناخومَ مناسبة 

 لذا فيم  ةالتعميميَّ التربوية  ةالعمميَّ  نجاح وعواملمن أىم عناصر  ونالمعمم يعتبر ـٗ
والعمل  عمميم تعوق الي العوامل وتحديد والعناية، االىتمام من الكثير ىإل يحتاجون

 الماديةاالحتياجات المعنوية و  وتأمين اإليجابية وتعزيز االتجاىات عمى تجنبيا وعالجيا
 كفاءتيم وزيادة ىمأداءَ  تطوير ىعم ىموتساعد ، التعميمي من أدائيم تحّسن التيو 

 التدريسية

والمسؤولين عن اإلشراف  دارسالمَ  لمدراء ة متطورةقياد وأساليب كفاءات تأمين ـ٘
 اتباع من خالل المدرسين، وذلك  مع من أجل تواصميم اإليجابي والفعَّال التربوي

واألخذ بعين  عممية تقييم أداء المعممين، في جديدة و منّوعة إشراف طرائق وأنماط
 اجتماعية عالقات إقامة عن طريق لممعممين واالجتماعية االنفعالية روفِ ظ  ال تبارِ االعْ 
بالعممية التعميمية  المرتبطة القراراتمختمف  خاذات  عممية  في ومشاركتيم ،َمعيم ُمثمرة

 عمميةطرق قديمة في  اتباع عن بعيداً  ،واتجاىاتيم وأفكارىم آرائيم وتقبل ،والتربوية
 وىذا ، ومعاقبتيم عمييا مينعم  المُ  اءِ طَ أخْ مالحظة  عمى كانت ترّكز التيو  اإلشراف

 في الرغبة عدم كذلك لدييم ويوِجد ، مالتعم   ةعمميَّ  نحو اتجاىات سالبة لدييم يخمق
 وتحسينو التعميمي أدائيم تطوير

 التوصيات.:ـ  ثانياً 

 :الباحث بما يأتي يوصي النظري، والجانب العممية الدراسة نتائج ضوء في

التي تتسم  األنماطواتباع  المدارس، دى مدراءل لقيادةا نماطا العمل عمى تحديث– ٔ
 العممية وكفاءاتيم وقدراتيم المعممين واحتياجات مستوياتكافة  تراعيو  الديمقراطيةب
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بشكل  سينعكس الذيو  عن العمل لدييم رضاال تحسين مستوى أجل من،  والعممية
  والوظيفي. الميني وتقدميم أدائيم ىعم إيجابي

 المادية الجوانب من والمكافآت والترقيات الحوافز نظامب االرتقاء نحو األفضل– ٕ
 ،والعممية المينية التربوية لممعمم وقدراتو كفاياتال لذا يجب أن يتم مراعاة ة،والمعنويَّ 
 األمر الذي والتميز فيو العملتحسين  في االستمرار ىعم المعممين المتميزين وتشجيع
 .التعميمي أدائيم تحسين في سيساعد

 داءويتناسب مع أ ونلمعمما ومادي يالئم معنوي تنظيمي   ناخٍ مَ  توفيرالعمل عمى – ٖ
 موضوعية عالقاتبناء و  ،ةالمدرسيَّ  البيئة نظام تطوير عن طريق لدييم المدرسي العمل
 في المساىمة ويجب عمى المعممين ،المدرسةفي  االنضباطالحفاظ عمى و  ،المجتمع مع

في  القراراتاتخاذ  في شاركةوالمُ  عاونالتَّ  عن طريق النظام الحفاظ عمى عمميات
، وتحسين لمعممينلدى ا عن العمل ضاالر  مستوى  تحسين أجل من ذلككل   ،المدرسة
 .العمل نحو تيمدافعيَّ  مستوى

 ياراتالز   عمى االقتصار وعدم وتعددىا، التربوي اإلشراف أنماط تطوير وتحديث -ٗ
لمتدريس ودافعيتيم  دافعيتيم وتقمل من ،عممينلممُ  واالرتباك التوتر بُ تسب   التيو  فيةالصَّ 
 أي ؛المعممينو  التربويين المشرفين بين التعاون وانعدام ،فورالن   بوتسب   العمل، نحو

 اإلشراف نحوسمبية   اتجاىاتيم وتجعل لممعممين الميني الرضا تخفض من مستوى
 .التربوي

صعوبات  مواجية من منييمك   بما ين،لممعمم واالجتماعي المادي المستوىتحسين  -٘
 .أكثر عمموب يستطيع االىتمام حتى الحياة ومشكالت

 قديرالتَّ  من عالي مستوى والوصول إلى التدريس مينةنحو  المجتمع تحسين اتجاه – ٙ
 .التدريس مينة ةأىميَّ  نفس لو والذي في المجتمع
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 داخل المدرسة ألن ذلك لمعممينا لطيف ومرغوب لدى جو توفيرالعمل عمى -ٚ
 التدريسعممية  في أن يركزوا عمى المدرسين ويساعد عميمالتَّ عممية  تطوير إلى يؤديس

يجابي بشكل فعال بيا والقيام  .وا 

ىدفيا  األخرى المحافظات فيواألبحاث  دراساتال العمل عمى إجراء المزيد من– ٛ
والمدرسات في كافة المحافظات  المدرسين لدى الميني الرضا مستوى إلى لتعرفا

 وعالقتو بمتغيرات جديدة

 المصادر 

 :ـ الكتب والً أ

 المنظمة، في العاممين أداء عمى وتأثيرىا العمل ضغوط ة،ساميّ  طالب ابن .ٔ
 ،ٕٓٔٓ،.الجزائر بومرداس، جامعة االقتصادية، العموم في ماجستير رسالة

 أداء فعالية وتطوير الوظيفي الرضا عوامل  األفندي، دمحمّ  اسماعيل .ٕ
 ،ٕٕٔٓفمسطين، المفتوحة، القدس جامعة ماجستير، رسالة المعممين،

 في لمعاممين التنظيمي والوالء الوظيفي ضاالرّ  األحمدي، الرحيم عبد حنان .ٖ
 المجمد اإلدارية، لمعموم العربية المجمة عودية،السّ  في األولية الصحية الرعاية

 ،ٕٙٓٓ الكويت، جامعة( ٖ) العدد ٜٓ
 بالسعودية، الجامعية المكتبات في لمعاممين الوظيفي الرضا محمد، سالم المالسّ  .ٗ

 ،ٜٜٚٔ.الرياض الوطنية، فيد الممك مكتبة مطبوعات
 المجمة ،"مقترح نموذج" الوظيفي لمرضا اإلسالمي النموذج دراسة .سالم سوسن .٘

 ٜٚٚٔ، ٖٔ العدد لمبنات، األزىر جامعة فرع التجارة بكمية العربية
 البشرية لمموارد الوظيفي ضاالرّ  عمى العمل ضغوط أثر شفيق، شاطر .ٙ

 بومرداس، جامعة التسيير، عموم في ماجيستر رسالة الصناعية، بالمؤسسة
 .ٕٓٔٓ الجزائر،
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 دار والعشرين، الواحد القرن في البشرية الموارد إدارة ة،درّ  إبراىيم الباري عبد .ٚ
 ٕٔ٘،ص ٕٛٓٓ عمان، لمنشر، وائل

 المؤتمر المعمم أداء تقويم في المعاصرة جاىاتاالتّ  آلغا، رمضان المعطي عبد .ٛ
 دار التدريس، وطرق لممناىج المصرية الجمعية (.المعمم تكوين) عشر السادس
 ٕٗٓٓشمس، عين جامعة الضيافة

 دار العاممين، األفراد أداء وتقييم المعاصرة التدريب اتجاىات عيش، بن عمار .ٜ
 ٕٕٔٓ عمان، والتوزيع، لمنشر اسامة

 ومعممات معممي لدى الميني ضاالرّ  الشوامرة ،مستوى  عيسى خميل دمحمّ .ٓٔ
 رسالة". بيتوني بمدة في التطبيقية اليدى نور مدارس في الخاصة المدارس
 ٜٛ،ص ٖٕٓٓالقدس، جامعة منشورة، غير ماجستير

 كميات يف المعممين الطالب داءأ تقويم الخزندار، نجيب ونائمة رسكّ  رجب ناجيـ ٔٔ
 العممية التربية مجمة المستقبل، ملمعمّ  الالزمة كفايات ضوء في األقصى بجامعة التربية

 التربية كمية الرابع، العدد ، الثامن المجمد العممية، لمتربية المصرية الجمعية تصدرىا
 ٙ٘ ص ،ٕ٘ٓٓشمس، عين جامعة

 الهوامش
                                                           

 عودية،بالس   الجامعية المكتبات في لمعاممين الوظيفي ضاد، الر  محمَّ  سالم المذَ الس (ٔ)
 ٕٓٗ، صٜٜٚٔ.الرياض الوطنية، فيد الممك مكتبة مطبوعات

 سةبالمؤسّ  ةالبشريّ  لمموارد الوظيفي ضاالرّ  عمى العمل ضغوط أثر شفيق،، شاطر (ٕ)
، ٕٓٔٓ، الجزائر بومرداس، جامعة التسيير، عموم في ماجيستر رسالة الصناعية،

 ٘ٗص
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 عايةالرّ  في لمعاممين التنظيمي والوالء الوظيفي ضاالرّ  األحمدي، الرحيم عبد حنان (ٖ)
( ٖ) العدد ٜٓ المجمد اإلدارية، لمعموم العربية المجمة عودية،السّ  في ليةاألوّ  حيةالصّ 

 ٚٛ، صٕٙٓٓالكويت،  جامعة
، األردنية السوسنة مجمة المعمم، لدى الوظيفي الرضا تحسين الصقور، عويد. (ٗ)

 ٙ٘، صٕٕٔٓ
 المجمة ،"مقترح نموذج" الوظيفي لمرضا اإلسالمي النموذج دراسة سالم سوسن (٘)

 ٚٛ، ص ٜٚٚٔ ،ٖٔ العدد لمبنات، األزىر جامعة فرع التجارة بكمية العربية
 ماتومعمّ  معممي لدى الميني ضاالرّ  مستوى ، الشوامرة  عيسى خميل دمحمّ  (ٙ)

 ماجستير رسالة". بيتوني بمدة في التطبيقية اليدى نور مدارس في ةالخاصّ  المدارس
 ٜٛ ،صٖٕٓٓالقدس، جامعة منشورة، غير

 ٜٓ،مصدر سابق، ص  الشوامرة  عيسى خميل دمحمّ  (ٚ)
 وائل دار والعشرين، الواحد القرن في البشرية الموارد إدارة ة،درّ  إبراىيم الباري عبد (ٛ)

 ٕٔ٘،ص ٕٛٓٓان، عمّ  لمنشر،
 المؤتمر المعمم أداء تقويم في المعاصرة جاىاتاالتّ  لغا،إ رمضان المعطي عبد (ٜ)

 يافةالضّ  دار التدريس، وطرق لممناىج المصرية الجمعية ،)المعمم تكوين) عشر ادسالسّ 
 ٘ٛٔ، صٕٗٓٓشمس،  عين جامعة

 كميات فى المعممين الطالب داءأ تقويم الخزندار، نجيب ونائمة رسكّ  رجب ناجي (ٓٔ)
 العممية التربية مجمة المستقبل، لمعمم الزمة كفايات ضوء في األقصى بجامعة التربية

 التربية كمية الرابع، العدد ، الثامن المجمد العممية، لمتربية المصرية الجمعية تصدرىا
 ٙ٘، ص ٕ٘ٓٓشمس، عين جامعة

 دار العاممين، األفراد أداء وتقييم المعاصرة التدريب جاىاتاتّ  عيش، بن ارعمّ  (ٔٔ)
 ٜٛ، ص ٕٕٔٓعمان،  لمنشروالتوزيع، اسامة

، مصدر العاممين األفراد أداء وتقييم المعاصرة التدريب جاىاتاتّ  عيش، بن ارعمّ  (ٕٔ)
 ٛٚسابق ، ص 
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 الشركة في اإلطارات أداء عمى تأثيرىا و الوظيفي ضاوالرّ  الدافعية كريمة، طويل (ٖٔ)
 جامعة والتنظيم، العمل نفس عمم في ماجستير رسالة الصناعية، لمسيارات الوطنية
 ٜٛ، ص ٕٛٔٓ، الجزائر

 رسالة مة،المنظّ  في العاممين أداء عمى وتأثيرىا العمل ة، ضغوطساميّ  طالب ابن (ٗٔ)
 ٚٛ، صٕٓٔٓ،.الجزائر بومرداس، جامعة االقتصادية، العموم في ماجستير

 المعممين، أداء فعالية وتطوير الوظيفي ضاالرّ  عوامل  األفندي، دمحمّ  اسماعيل. (٘ٔ)
 ٜٛ، صٕٕٔٓ،فمسطين المفتوحة، القدس جامعة ماجستير، رسالة


