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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�سِم اهلِل الرَّ

قال تعاىل: 

ي ِعلًْما }                                        )�سورة طه: 114( { َوقُْل رَّّبِ ِزْد�نِ

َ َعزِيٌز َغُفوٌر ٢٨} ْۗ إِنَّ ٱللَّ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ {إِنََّما َيَۡش ٱللَّ
)�سورة فاطر: 28(

 ُ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ َوٱللَّ
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ {يَۡرفَِع ٱللَّ

بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ ١١}                                                        )�سورة املجادلة: 11(



الإهداء

�إىل �ملعلم �لأول وخري �خللق �أجمعني �حلبيب �مل�سطفى حممد بن عبد �لله �سلى �لله عليه و�سلم.

�إىل من غر�سا يف نف�سي حّب �لعلم وحّب �خلري ، �أبي و�أمي رحمهما �لله تعاىل.

�إىل من وقفت بجانبي ومل تزل ت�سد من �أْزري وت�ساندين، زوجتي �لغالية.

�إىل �أولدي �أحبائي ، معاذ وعبادة وُعَمري وعمرو ومقد�د.

�إىل �إخوتي و�أخو�تي و�أبنائهم وبناتهم و�أحفادهم وجميع عائلتي.

�إىل �إخو�ين و�أحبائي و�أعز�ئي، وكل خمل�ض غيور عامل للخري و�لإ�سالح يف �ملجتمع.

�إىل �ملعلمني و�ملعلمات، �أ�سحاب مهنة �خلري، �لعاملني على �إن�ساء �أجيال �مل�ستقبل �لقادم.

�إىل كل �لأ�رسى �لقابعني خلف �لق�سبان يف فل�سطني وخارجها من �لعرب و�مل�سلمني �ملظلومني،  

وكل مظلوم على وجه �لب�سيطة، �سائال �لله لهم �لفرج �لقريب.

�إىل �أرو�ح كل �ل�سهد�ء �لتي �سعدت �إىل �لله ت�سكو له �سبحانه ظلم �لظاملني.

�إىل جموع �لأمة �لعربية و�لإ�سالمية �لتي بد�أت تر�سم مالمح غٍد م�رسق ز�هر باإذن �لله تعاىل.

الطالب 
جمال خليل م�سطفى حوا�س





�سكر وتقدير وعرفان

�حلمد لله تعاىل �أوًل و�آخرً� باأْن َمنَّ عليَّ �إمتام هذه �لدر��سة، ول ي�سعني يف هذ� �ملقام �إل �أن �أتقدم 
بجزيل �ل�سكر و�لعرفان للدكتور �لفا�سل حممد عو�ض �سعيبات، �لذي �أ�رسف على هذ� �لعمل، 
ومل يبخل علّي بجهد �أو ن�سيحة، حيث كان مثال للم�رسف �ملتو��سع �لذي ي�سعى مل�سلحة طالبه.

عابدين  عبد�لقادر  حممد  �لدكتور  �ل�ستاذ  وهما  �ملناق�سة  جلنة  لع�سوي  �ل�سكر  بجزيل  �أتقدم  كما 
ممثلة  �لقد�ض  جامعة  و�إىل  �لر�سالة،  هذه  مناق�سة  بقبول  لتف�سلهما  عبد�لرحمن  نائل  و�لدكتور 
�لرتبوية  �لإد�رة  برناجمّي  بالذكر  و�أخ�ض  �لرتبوية،  �لعلوم  كلية  يف  �لتدري�ض  هيئة  باأع�ساء 

و�أ�ساليب �لتدري�ض.

كما و�أتقدم بال�سكر �جلزيل لكل من �أ�سهم يف حتكيم �أد�ة �لدر��سة من د�خل �جلامعة وخارجها. 
وكذلك �ل�سكر مو�سول لكل من قّدم يل يد �لعون و�مل�ساعدة لإمتام هذه �لر�سالة �سو�ء كان ذلك 
بالأمور �لإد�رية من قبل مديرية �لرتبية و�لتعليم/ �لقد�ض �ل�رسيف، �أو بتعبئة �أد�ة �لدر��سة من 
جهودهم،  يف  وبارك  �جلز�ء  خري  عّني  �جلميع  �لله  فجزى  �لقد�ض،  حمافظة  ومعلمات  معلمي 
وجعل ذلك يف ميز�ن ح�سناتهم جميعًا، كما �أ�سكر يف هذ� �ملقام �لأ�ستاذ �لفا�سل غنام غنام �لذي 
مل ياأُل جهد� يف م�ساعدتي مبا ��ستطاع �إليه �سبيال، وكذلك �ل�سكر مو�سول �إىل كل من قدم يل يد 

�مل�ساعدة باأي �سورة من �ل�سور.

كما و�أخ�ض بالذكر كاًل من �لأخ �لدكتور �أ�سامة جويل�ض �لذي قدم يل كثريً� من �مل�ساعدة يف �ملجال 
�ل�ستاذة  لغويًا، وكذلك  �لر�سالة  بتدقيق  قام  �لذي  غالية  �أبو  �إبر�هيم  �لدكتور  �لرتبوي، و�لأخ 
فاطمة فتيحة مديرتي �ل�سابقة و�لتي كان لها �لف�سل يف توجهي نحو �لتحفيز �لإن�ساين ملا كانت متثله 
ملا قدمته يل من  فتياين  لبنى  �أي�سا لال�ستاذة  �لتدري�سي يف هذ� �لجتاه، و�ل�سكر مو�سول  للطاقم 
ن�سح و�إر�ساد يف جمال ر�سالتي، و�تقدم بال�سكر �أي�سا �إىل �لهيئة �لإد�رية و�لتدري�سية يف �لكلية 
�لإبر�هيمية بالقد�ض وخا�سة �ل�ستاذ �لفا�سل نبيل �لقي�سي، �لذي قدم كل جهد م�ستطاع مل�ساعدتي 

على �متام هذه �لدر��سة.

ب



ملخ�س الدرا�سة:

هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على درجة قيام مدير �ملدر�سة بتحفيز �ملعلمني يف �لقد�ض �ل�رسيف من 

وجهة نظر �ملعلمني، وتكّون جمتمع �لدر��سة من جميع معلمي �ملد�ر�ض �لو�قعة جغر�فيا �سمن منطقة 

�لقد�ض �ل�رسيف مبختلف جهاتها �مل�رسفة،  وقد بلغ عددهم )3011( معلما ومعلمة، حيث مت �ختيار عينة 

طبقية ع�سو�ئية بلغ عددها )467( معلما ومعلمة، وقد ��ستخدم �لباحث �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، و�لتي 

تطوير  جمال  �لإن�سانية،  �لعالقات  جمال  هي:  جمالت  �أربعة  على  موزعة  فقرة،   )59( من  تكونت 

�لأد�ء �ملهني، جمال �لر�سا �لوظيفي، جمال �لنتماء �لتنظيمي. وقد حتقق �لباحث من �سدق  �لأد�ة 

من خالل عر�سها على عدد من �ملحكمني، ومن ثباتها من خالل ح�ساب معامل �لثبات كرونباخ �ألفا.

وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن درجة قيام مدير �ملدر�سة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ض �لقد�ض �ل�رسيف من 

وجهة نظرهم جاءت عالية، حيث بلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأد�ة ككل )3.68(، �أما بالن�سبة ملجالت �لأد�ة 

 ،)3.77( بلغ  �لأوىل حيث ح�سل على متو�سط ح�سابي  �ملرتبة  �ملهني يف  �لأد�ء  فقد جاء جمال تطوير 

�لتنظيمي  �لنتماء  وجمال   ،)3.75( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  �لثانية  �ملرتبة  يف  �لإن�سانية  �لعالقات  وجمال 

�لر�بعة  �لوظيفي يف �ملرتبة  �لر�سا  �لثالثة مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.69(، يف حني جاء جمال  يف �ملرتبة 

مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.51(. كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  بني متو�سطات 

وجهات نظر �ملعلمني حول درجة قيام مدير �ملدر�سة بتحفيز �ملعلمني ُتعزى للجن�ض، �أو �ملوؤهل �لعلمي، 

�أو �لتخ�س�ض، �أو �سنو�ت �خلربة، بينما �أظهرت �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بينها ُتعزى 

للجهة �مل�رسفة ول�سالح �حلكومية )مدر��ض وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�سطينية(.

وعلى �سوء �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة، �أو�سى �لباحث بعدد من �لتو�سيات منها:

�رسورة �إيالء �لتحفيز �أهمية كربى يف جمال �لإد�رة �لرتبوية و�لتعليمية ملا له من �أثر و��سح يف زيادة 

فاعلية �ملعلمني. �رسورة �إعطاء �ملدير �سالحيات �أكرب يف جمال �لتحفيز لريفع بدرجات �أعلى من �ساأن 

مدر�سته ومعلميه وطلبته. �رسورة  �إدر�ج م�ساق م�ستقل ُيعنى بالتحفيز لتدري�سه يف جامعاتنا وخا�سة 

يف جمال �لرتبية ليكون �لطالب على در�ية بهذ� �لعلم �ملهم يف جمال �لإد�رة �لتعليمية.�رسورة �لقيام 

بدر��سات �أكرث يف جمال �لتحفيز، وخا�سة يف �لدر��سات �ملحلية لقلتها يف فل�سطني، ح�سب علم �لباحث.  
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The Degree of the Principals Fulfillment of their Role in Motivating 
the Teachers of the Schools of Al-Quds Al-sherif of Jerusalem as 
viewd by these teachers

Prepared by: Jamal K. M. Hawwas.
Supervised by: Dr. Mohammed A. Shuibat.

Abstract:

This study aimed at knowing the extent the degree of the principal,s fulfillment of 
his/ her role in motivating the teachers of the schools of Al-Quds Al-Sherif as viewed 
by these teachers. The study population consisted of all the teachers of these schools 
whose number was (3011) teachers. A stratified random sample consisted from (467) 
male and female teachers was chosen for the study. The researcher used aquestionnaire 
as a tool for this study. It consisted of (59) items which were distributed on four areas: 
human relationships,. professional development, job satisfaction, and organizational 
loyalty. The instrument was validated through referees feedback. Its reliability was 
tested by the application of Cronbach formula.

The study revealed that the degree of the principals motivation of the teachers of the
 schools of Al-Quds Al-Sherif was high (X = 3.68). As for the specific areas of the 
questionnaire, the area of the principal›s role in otivating the teachers showed the 
highest mean of (3.77). Next came the area of professional development with a mean 
of (3.75), organixational loyalty came third (X=3.69) an job stisfction ranked fourth 
with a mean of 3.51. Results also showed no significant differences in principl›s role 
in motiviting the teachers due to gender academic qualification, major or years of 
experience, while significant differences were shown in teacher motivation due to the 
supervising body and in favor of governametal schools.

In the light of the above results, the study recommended:
The principal should give more attention to the stimulation of teachers, that will result 
in better efficiency. Also, the principal should give mandate to his/her teachers, in the 
field if stimulation, as an incentive to them. Moreover, the study recommended to 
include a separate course in the universities, about incentives, specifically in the area 
of educational administration, so that the students will be familiar with this aspect.  
Conducting more studies in the area of teachers' motivation for it's very important role 
in increasing teachers efficancy, and thus fulfilling the aims of the teaching proces.
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الف�صل الأول
1. م�صكلة الدرا�صة واأهميتها

تناول هذ� �لف�ضل عر�ضا مل�ضكلة �لدر��ضة، و�أ�ضئلتها، وفر�ضياتها، و�أهميتها، و�أهد�فها، بالإ�ضافة �إىل 
حمدد�تها، و�أهم �مل�ضطلحات.

1.1 املقدمــة

و�ل�ضيا�ضية  �لرتبوية  �ملجالت  �ضتى  يف  و�لتقدم  �لتطور  يف  ت�ضارعا  �ليوم  �لب�رشية  �ملجتمعات  تعي�ش 

نظمنا  خمتلف  يف  �لدينامي  �لت�ضارع  هذ�  مع  �لتعامل  ويتطلب  وغريها.  و�لقت�ضادية  و�لجتماعية 

�لجتماعية �إد�رة متميزة يف �ملدخالت �لب�رشية لهذه �لنظم وكذلك يف مدخالتها �لأخرى كافة )�لطويل، 

.)2006

و�لدينمو  �ملدر�ضة  كيان  عليه  يقوم  �لذي  �لأ�ضا�ش  �لركن  هو  �ملدر�ضة  مدير  �أّن   )2001( �لبدري  و�أكد 

�ملحرك لطاقاتها و�إمكاناتها �لب�رشية و�ملادية، و�ملوجه و�ملن�ضق لهذه �لطاقات و�لإمكانات لبلوغ �لغايات 

�لرتبوية �لتي ت�ضعى �ملدر�ضة �إىل حتقيقها.

ُيعدُّ �ل�ضخ�ش �ملوؤثر يف فاعلية �لنظام �ملدر�ضي، حيث يقوم  �أّن مدير �ملدر�ضة  وذكر عيا�رشة )2006( 

بعدة �أدو�ر وم�ضوؤوليات د�خل نطاق مدر�ضته ويف �ملجتمع �ملحيط بها. كما �أّن مدير �ملدر�ضة يحتل مكانا 

بارز� ومرموقا بني مروؤو�ضيه، فعليه تقع م�ضوؤلية تنظيم �لآر�ء و�لأفكار  ونقلها وترجمتها من خارج 

مع  يعمل  مقيم  تربوي  قائد  �أّنه  �ملدر�ضة  مدير  بها  يقوم  �لتي  �لأدو�ر  �أهم  من  ولعل  �ملدر�ضة،  ود�خل 

�ملعلمني على ت�ضخي�ش �مل�ضكالت �لتي تو�جه �ملدر�ضة وو�ضع �حللول لها، وينبغي عليه �أن يطلق قدر�ت 

�لأفر�د �لعاملني معه على �لبتكار وت�ضجيع �لإبد�ع وتطوير �لرب�مج و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لتطوير 

�لعمل �لرتبوي ب�ضفة عامة.

عاتقه،  على  تقع  �لتي  �مل�ضوؤوليات  لكافة  كامال  تفّهما  �ملدر�ضة  مدير  يكت�ضب  �أَْن  يجب  ذلك  على  وبناء 

بالعاملني معه  �ملرتبط  �ملدر�ضي و�لعمل  تكّيفه مع جدوله  �ملدر�ضي، و�إعادة  ومعرفة كيفية ق�ضاء يومه 

)�لنوري، 1991(.
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�لنو�حي، ومن هنا ميكن  �ملدر�ضة من جميع  �لعمل يف  �لأول عن �ضري  �مل�ضوؤول  �ملدر�ضة  ويعترب مدير 

�أن ندرك كرب حجم �مل�ضوؤولية �مللقاة على عاتقه، ول �ضك �أن و�جبات مدير �ملدر�ضة متعددة ومتنوعة 

ومتد�خلة )�لعمايرة،2001(.

باملدر�ضة،  و�لعمل  �جلماعي،  �لعمل  تنظيم  عن  م�ضوؤول  �ملدر�ضة  مدير  �أّن   )2006( عيا�رشة  بنّي  كما 

�لتدري�ش،  لهيئة  بانت�ضابه  �لإح�ضا�ش  على  معلم  كل  ت�ضجيع  ذلك:  حتقيق  على  �مل�ضاعدة  �لعو�مل  ومن 

وتوفري �لثقة بني معلمي �ملدر�ضة و�لإد�رة، ومتكني جميع �لعاملني باملدر�ضة من �إبد�ء �آر�ئهم بحرية، 

لقدر�تهم  وفقا  �ملعلمني  على  �لال�ضفية  و�لأن�ضطة  �لتدري�ضية  �لأعباء  وتوزيع  للجميع  �ملعلومات  وتوفري 

�لقدوة  �ملدر�ضة  يعترب مدير  لذلك  �لنمو علميا ومهنيا.  �ملعلمني على  و��ضتعد�د�تهم وظروفهم وم�ضاعدة 

و�لأمنوذج للعاملني يف �ملدر�ضة، فعليه خلق �ملناخ �ملدر�ضي �ملنا�ضب على �أ�ضا�ش من �ل�ضتقر�ر و�لطماأنينة 

و�لثقة و�حلر�ش على �لتعاون و�ملودة و�لألفة، وت�ضجيع �لـُمِجّدين و�ملخل�ضني من �ملعلمني للعمل على 

حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية للمدر�ضة.

��ضتفادت من جتارب  كما  �أهمية خا�ضة،  و�أولتها  �لعاملني،  بدو�فع  �ملعا�رشة  �لإد�رة  �هتمت  وقد  هذ� 

�إىل  ذلك  يف  �ل�ضبب  ويعود  �لتنظيمي.  و�ل�ضلوك  و�ل�ضناعي  �لإد�ري  �لنف�ش  علم  ودر��ضات  وبحوث 

عالقتها  عن  ف�ضال  ثانية،  جهة  من  ود�فعيتهم  جهة،  من  �لعاملني  �إنتاجية  بني  �لقائمة  �ملبا�رشة  �لعالقة 

مبو�ضوع �لقيادة �لإد�رية . وبنّي �أي�ضا �أن �أهمية �لدو�فع تربز يف َتَكيُّف �لفرد مع مهنته �إذ يتاأثر �لتكّيف 

و�ل�ضتمر�ر  بالن�ضاط  ميتاز  �لدو�فع  عن  �لنا�ضىء  �ل�ضلوك  و�أن  وخرب�ته،  �أهد�فه  بني  �لتناق�ش  مبدى 

و�لتنّوع.)عيا�رشة، 2006(.

و�إدر�ك  متييز  يعني  معهم  �لعاملني  د�فعية  ببعد  �لإد�ريني  �هتمام  �أنَّ   ،)2006( �لطويل  �أو�ضح  كما 

�لطاقة �لد�خلية �لكامنة لدى �لعاملني من �لطاقة خارجية �ملن�ضاأ وهي �حلافز، وهو على عالقة �رتباطية 

و�ضيجة بالد�فع �إما �ضلبا �أو �يجابا. فاحلو�فز هي نوع �لإمكانات �لتي توفرها �لبيئة �ملحيطة بالفرد، وهذه 

�أو  مادية  �إما  فهي  �لأ�ضكال  متعددة  و�حلو�فز  حتجيمه،  �أو  �لد�فع  زيادة  على  تعمل  �أن  �إما  �لإمكانات 

معنوية �أو كالهما. 

وقد عّرف حمودة )2010( �حلو�فز بقوله: "�أّما �حلو�فز Incentive فاإنها متثل جمموعة �ملثري�ت �لتي 

ت�ضتخدم يف �إثارة �لدو�فع لدى �لفرد، وبالتايل يف حتديد حمتوى و�ضكل �ل�ضلوك �لذي ينهجه يف ��ضباع 

�حلاجات �لتي حترك لديه �لدو�فع")�ش121 (.
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وميكن تعريف �لتحفيز كما جاء يف �خلو�جا )2010(، �أي�ضا باأنه "تنمية �لرغبة يف بذل م�ضتوى �أعلى من 

�جلهود نحو حتقيق �أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة على �أن توؤدي هذه �جلهود �إىل �إ�ضباع بع�ش �حلاجات لدى �لأفر�د" 

)�ش85 (.

فاإذ� جعلنا �حلو�فز مرتبطة بزيادة �إنتاج �لعامل يف عمله و�لتز�مه مبتطلباته ز�د جمهود �لعامل مت�ضيا مع 

وقع �حلو�فز عليه وقدرة �حلو�فز على �إ�ضباع �حلاجات. ومّلا كانت حاجات �لإن�ضان ل تنتهي، �إذ تن�ضاأ 

�ملعنوية  �ل�ضلوك ي�ضتمر متدفقا. وهكذ� ترتفع �لروح  ��ضتمر�ر �حلفز يجعل  فاإن  �حلاجة عن �لأخرى، 

للعامل لأن حاجته �آخذة طريقها �إىل �لإ�ضباع، ويف �لوقت ذ�ته يزد�د مردود جهده عطاءً للموؤ�ض�ضة �لتي 

يعمل فيها )عريفج، 2004(.

�إّن �حلو�فز ميكن ��ضتخد�مها يف كافة �ملجالت �ملتعلقة باد�رة �ملو�رد �لب�رشية ملا لها من تاأثري و��ضح يف 

باأّن  �لإد�رة  يوؤكدون يف  �لباحثني و�ملخت�ضني  �لعديد من  �أن  هذه �ملجالت، فقد ذكر �لبدري )2001( 

جمال تنمية �لعالقات �لإن�ضانية بني �لعاملني يف �ملنظمة يعد وظيفة �أ�ضا�ضية من وظائف �لقائد �لإد�رية. 

و�أو�ضح حممد وعامر )2008( �أّن �لتطبيق �ل�ضليم للعالقات �لإن�ضانية يف جمال �لإد�رة ينبغي �أْن يهدف 

�إىل �إ�ضباع �حلاجات �لنف�ضية و�لجتماعية �لأ�ضا�ضية للعاملني مبا�رشة.

يف حني بنّي �ملخلويف )2001( �أن مو�ضوع �لنتماء �لتنظيمي يعّد �ملفتاح �لأ�ضا�ش لتفح�ش مدى �ن�ضجام 

�أفر�د �لتنظيم مع بع�ضهم ومدى �لن�ضجام �لقائم بني �لأفر�د ومنظماتهم، فكلما ز�د �لنتماء ز�د �ل�ضتعد�د 

لبذل �ملزيد من �جلهد، و�لتفاين يف �لعمل جتاه �ملنظمة.

كما �أو�ضح ماهر )2003( �أَنّ �ملديرين �هتمو� منذ زمن طويل بالر�ضا �لوظيفي للعاملني يف موؤ�ض�ضاتهم، 

باعتبار �أّن �لر�ضا �لوظيفي �لعايل ي�ضهم يف �لتز�م �لعاملني مبوؤ�ض�ضاتهم و�رتباطهم بعملهم.

كما �أّكد �لبدري )2008( �أي�ضا، �أّن من عو�مل رفع �لروح �ملعنوية للعاملني يف �إطار �لعمل �إتاحَة �لفر�ش 

�ملتكافئة للعاملني لتح�ضني �أو�ضاعهم �لعلمية و�لفنية و�ملهنية باحل�ضول على �لبعثات �لدر��ضية و�لزمالت 

و�لتفرغ �لعلمي و�لدور�ت �ملتخ�ض�ضة يف �لد�خل ويف �خلارج، وح�ضور �ملوؤمتر�ت و�حللقات �لدر��ضية 

و�ل�ضرت�ك يف �جلمعيات �لعاملية ذ�ت �لخت�ضا�ش و�للجان �لتي تخدم �لإن�ضانية.
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من خالل ما �ضبق، يوؤكد �لباحث �أن للمدير دور�ً فاعالً ومهماً يف حتفيز �لعاملني معه با�ضتخد�م جمالت 

�لتحفيز �ملختلفة، ومنها �لعالقات �لإن�ضانية وتطوير �لأد�ء �ملهني و�لر�ضا �لوظيفي و�لنتماء �لتنظيمي 

بينهم لرفع معنويات �لعاملني، وكذلك زيادة د�فعيتهم نحو و�جبهم  �لأ�ضا�ش يف �لعملية �لرتبوية لزيادة 

عطائهم و�نتمائهم وولئهم ملدر�ضتهم، حيث يقودهم بذلك نحو �لتطوير و�لإبد�ع و�لرتقاء. 

2.1  م�صكلة الدرا�صة: 

يعترب دور �ملدر�ضة دور� �أ�ضا�ضيا يف خمرجات �لعملية �لرتبوية يف خمتلف �أبعادها، وله �لدور �لبارز، 

�لذي يعترب من �لركائز �ملهمة يف �لعملية �لتعليمية، وكذلك لقيادته �ملدر�ضية  وعالقتها �ملبا�رشة بالعاملني 

�أهمية �لتحفيز من خالل نظرة �ملعلمني له  �أثر بالغ يف �لتوجيه و�لتحفيز. وتاأتي  حتت �ضلطته ملا لها من 

�لنف�ضية و�لعملية لديهم يف �ضتى �ملجالت ومنها  �لناحية  �للذين يظهر� جليا يف  من حيث �لأهمية و�لتاأثري 

�ملجال �لإن�ضاين وتطوير �لأد�ء �ملهني و�لر�ضا �لوظيفي و�لأنتماء �لتنظيمي. فقد ذكر عيا�رشة ) 2006(، 

�أّنه ُينظر للمعلم على �أّنه �أ�ضا�ش م�ضكالت �لرتبية وحلولها يف �لوقت نف�ضه، حيث يعترب �ملعلمون من �أهم 

�ملجموعات �ملهنية �لتي لها �لدور �لكبري يف بناء �مل�ضتقبل. 

ومن خالل عمل �لباحث يف مد�ر�ش �لقد�ش لحظ مر�عاة �لعديد من �ملديرين لأهمية �لتحفيز ودوره يف 

رفع �لروح �ملعنوية للعاملني، وكذلك وجود عقبات ومعيقات حتول دون قيام �ملدير بتحفيز معلميه، 

ودفعهم لتح�ضني �أد�ئهم و�لقيام بعملهم على �أكمل وجه من خالل ��ضتخد�مه ملجالت �لتحفيز �ملختلفة و�لتي 

�لباحث يف برنامج  �أن در��ضة  �لطلبة. كما  �لتعليمية و�ضالح  �لإد�رة  �ملعلمني و�ضالح  ت�ضّب يف �ضالح 

�لرتبوية ودور  �لإد�رة  �لتحفيز يف  �أهمية  �لقد�ش و�طالعه على  �لرتبوية يف جامعة  �لإد�رة  ماج�ضتري 

مدير �ملدر�ضة يف ��ضتخد�مه لإيجاد روح �لفريق بني معلميه. من هنا تولدت لدى �لباحث �لرغبة بدر��ضة 

و�قع ��ضتخد�م �ملدير للتحفيز.

با�ضتخد�م جمالت  �ملعلمني  �ملدر�ضة بتحفيز  قيام مدير  �لدر��ضة تكمن يف معرفة درجة  فاإن م�ضكلة  لهذ� 

�لتحفيز �ملختلفة و�لتي ترفع من م�ضتوى د�فعيتهم يف عملهم د�خل �ملدر�ضة ، وملا لهذه �ملجالت من تاأثري 

كبري يف تكوين روح �لفريق ورفع معنويات �لعاملني يف �ملدر�ضة مما يرتقي بالعملية �لتعليمية �لرتبوية 

ويدفعها لالأمام لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها. 
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3.1  اأ�صئلة الدرا�صة:

حاولت هذه �لدر��ضة �لإجابة عن �لأ�ضئلة �لآتية:

- ما درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم؟

�لدللة  )α ≤ 0.05(   بني متو�ضطات وجهات نظر  �إح�ضائية عند م�ضتوى  - هل توجد فروق ذ�ت دللة 

�ملعلمني حول درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف منطقة �لقد�ش �ل�رشيف باختالف متغري�ت �لدر��ضة 

وهي: )جن�ش �ملعلم، و�ملوؤهل �لعلمي، و�ضنو�ت �خلربة، و�لتخ�ض�ش، و�جلهة �مل�رشفة(؟ 

4.1  فر�صيات الدرا�صة:

لالإجابة عن �ضوؤ�ل �لدر��ضة �لثاين فقد مت حتويله �إىل فر�ضيات، كما ياأتي:

متو�ضطات وجهات  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   -  1

نظر�ملعلمني حول درجة  قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف ُتعزى جلن�ش 

�ملعلم.

وجهات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   -  2

نظر�ملعلمني حول درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف ُتعزى للموؤهل 

�لعلمي.

متو�ضطات وجهات  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   -  3

نظر�ملعلمني حول درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف ُتعزى للخربة.

وجهات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   -  4

نظر�ملعلمني حول درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف ُتعزى للتخ�ض�ش.

متو�ضطات وجهات  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   -  5

للجهة  ُتعزى  �ل�رشيف  �لقد�ش  �ملعلمني يف مد�ر�ش  بتحفيز  �ملدر�ضة  قيام مدير  نظر�ملعلمني حول درجة 

�مل�رشفة.



7

5.1  اأهداف الدرا�صة: 

هدفت هذه �لدر��ضة �إىل حتقيق �لآتي:

با�ضتخد�م  �لعاملني  وتاأثريه حلفز  �ملدر�ضة  بتحفيز معلميه يف  �ملدر�ضة  قيام مدير  �لتعّرف على درجة   -

�لعالقات �لإن�ضانية فيما بينهم من وجهة نظر �ملعلمني �أنف�ضهم.

د�خل  �ملهني يف عملهم  �أد�ئهم  لتطوير  �ملعلمني  بتحفري  �ملدر�ضة  مدير  قيام  �لتعّرف على على درجة   -

�ملدر�ضة من وجهة نظر �ملعلمني.

- �لتعّرف على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية، وما لها من دور يف رفع 

�لروح �ملعنوية من خالل عمله لزيادة �لولء �لتنطيمي لدى �ملعلمني يف �ملدر�ضة ومن وجهة نظرهم.

- �لتعّرف على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني للو�ضول بهم �إىل �لر�ضا �لوظيفي  �لذي ي�ضبو 

�إليه كل معلم يف مدر�ضته وحياته �ليومية من وجهة نظر �ملعلمني.

6.1  اأهمية الدرا�صة:

�إليه وهو درجة قيام مدير �ملدر�ضة   �أهمية �ملو�ضوع �لذي تطرقت  �أهمية هذه �لدر��ضة من خالل  تكمن 

)�لقائد( بتحفيزه للمعلمني يف �ملجالت �ملختلفة �لتي تت�ضل بهم من خالل جمالت �لدر��ضة وهي ��ضتخد�مه 

�لنو�حي �لإن�ضانية و�لتطوير �ملهني و�لر�ضا �لوظيفي و�لنتماء �لتنظيمي من وجهة نظر �ملعلمني ملا لها 

من �أهمية بالغة من �لناحيتني �لعملية و�لنظرية.

فمن �لناحية �لعملية فاإن �أهمية �لدر��ضة تكمن يف رفع �لروح �ملعنوية للمعلمينودفعهم نحو �إعطاء �لولء 

دور  من  �ملجالت  لهذه  وملا  بينهم،  فيما  �ملتبادل  و�لحرت�م  و�لأخوة  �ملحبة  ثقافة  ن�رش  وكذلك  لعملهم 

للمو�د  للمعلمني وثقتهم بهم و�عتبارهم قدوة لهم، وبالتايل يزيد حّب �لطالب  يف زيادة حّب �لطالب 

�لدر��ضية ويوؤدي �إىل زيادة حت�ضيلهم �لدر��ضي.

�لتو�ضيات  من  لعدد  ��ضتجابة  تاأتي  �أنها  يف  تكمن  �لنظرية  �لناحية  من  �لدر��ضة  هذه  �أهمية  �أن  حني  يف 

�لتحفيز  ل�ضتخد�م  دعت  حيث  �ملختلفة،  باأ�ضكاله  �لتحفيز  جمال  يف  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  بها  �أو�ضت  �لتي 

يف جمال �لرتبية و�لتعليم لدوره �ملهم يف ذلك، و�ل�ضعي لتحقيق �أهد�ف �لتعليم �ملن�ضود. كما تاأتي �أهمية 
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هذه �لدر��ضة يف �أّنها ت�ضاهم يف توجيه �هتمام �ملدر�ء نحو ��ضتخد�م �لتحفيز يف تعاملهم د�خل مد�ر�ضهم مع 

�لعاملني وخا�ضة �ملعلمني مما قد ي�ضاعد يف حت�ضني �لأد�ء �ملدر�ضي ككل، كما تاأتي �أهمية هذه �لدر��ضة يف 

�إثر�ء �ملكتبات بهذه �لدر��ضة، وذلك لقلة �لدر��ضات يف هذ� �ملجال �حليوي ح�ضب علم �لباحث.

7.1  حدود الدرا�صة:

تتحدد نتائج هذه �لدر��ضة مبجموعة من �ملحدد�ت، منها:

�ملحدد �لزماين: حددت هذه �لدر��ضة زمنيا بالف�ضل �لدر��ضي �لأول للعام 2012/ 2013م.

�ملحدد �ملكاين: جرت هذه �لدر��ضة يف حمافظة �لقد�ش يف فل�ضطني.

�ملحدد �لب�رشي: �قت�رشت هذه �لدر��ضة على معلمي ومعلمات مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف.

بالأدو�ت  �لدر��ضة  هذه  نتائج  فيها. وحددت  �لو�ردة  و�ملفاهيم  بامل�ضطلحات  �لدر��ضة  هذه  كما حددت 

�مل�ضتخدمة فيها.

8.1  م�صطلحات الدرا�صة: 

�لتحفيز: وقد عّرف �مل�رشي )1985(، �حلافز باأّنه »قوة خارجية عن �ل�ضخ�ش قد تكون مادية �أ ومعنوية، 

�أو يف �ضكل عو�مل موجودة يف �لبيئة �ملحيطة بالفرد، تدفعه �أو حتّثه على �لرتفاع مب�ضتوى �أد�ئه �لإن�ضاين 

�إىل م�ضتوى �أعلى بهدف �حل�ضول على مز�يا جديدة«. �أو هو »�لقوة �أو �ل�ضيء �خلارجي )�ملادي �أو �ملعنوي( 

�لذي يعمل على توجيه �ضلوك �لفرد لإجناز عمل معني �أو حتقيق هدف حمّدد«)�ش62 - �ش63(.

وقد ت�ضمن �لتحفيز �ملجالت �لأربعة �لآتية: �لعالقات �لإن�ضانية، تطوير �لأد�ء �ملهني، �لر�ضا �لوظيفي، 

�لنتماء �لتنظيمي.

�لقد�ش �ل�رشيف:  ويعرفها �لباحث �إجر�ئيا باأنها تلك �ملنطقة د�خل حدود �ضور �لف�ضل �لعن�رشي �لذي 

�أقامته "�إ�رش�ئيل" �إ�ضافة �إىل منطقة عناتا وخميم �ضعفاط خارجه. �أّما مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف فهي تلك 

�ملد�ر�ش �لتي تقع �ضمن �لتعريف �ل�ضابق ملنطقة �لقد�ش �ل�رشيف باختالف جهاتها �مل�رشفة عليها.



9

 

الف�صل الثاين

    
الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة



10

الف�صل الثاين

2. الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة

تناول هذ� �لف�ضل عر�ضا ملا ورد يف بع�ش �لأدبيات �ملتعلقة بالتحفيز، وتناول �أي�ضا �لدر��ضات �ل�ضابقة - 

�لعربية و�لأجنبية - �ملتعلقة مبو�ضوع �لدر��ضة.

1.2  الإطار الّنظرّي:

1.1.2  مقدمة:

لقد �حتل مو�ضوع �حلو�فز مكاناً بارز�ً منذ بدء �لهتمام ِبحّث �لأفر�د على �لعمل بكفاءة، مما يوؤدي �إىل 

حتقيق �لإجناز �ملطلوب لأهد�ف �أي منظمة �أو موؤ�ض�ضة، وهنا تظهر �أهمية �لإد�رة �جليدة و�لفاعلة من 

خالل قدرتها على توفري �ملناخ �لوظيفي �ملنا�ضب و�لهادف لزيادة كفاءة �أد�ء �لأفر�د، ويكون ذلك من 

خالل �لتعرف على حو�فز �لعمل.  

�أو  �ملوظفني  �إىل  �لتقرب  بحيث ل ميكن  �حلديثة ميّثل عن�رش�ً حيوياً،  �لعمل  بيئة  �ملوظف يف  �أَّن  ومبا 

م�ضتوى  �إىل  �لرتقاء  حتى  �أو  �لنتاجية  زيادة  �أو  �لبتكار�ت  مو��ضلة  �أو  للخدمات  �مل�ضتمر  �لتح�ضني 

�ملناف�ضة �إل �إذ� تو�ضلت �لهيئات �إىل طرق جديدة لتحفيز �ملوظفني. )�ضميث، 2002(.

وبالتايل فاإّن من �ملهام �لأ�ضا�ضية للم�ضوؤول هو �ضمان ��ضتمر�ر �لأد�ء باأعلى قدر من �لكفاءة و�لفعالية، 

ولكي يتحقق ذلك فاإّنه يجب عليه فهم دو�فع وت�رشفات و�أمناط �ضلوك �لعاملني ومد�خل �لتاأثري عليها، 

وبالتايل كيفية حتفيز �لأفر�د ودفعهم  بطريقة فعالة يرتتب عليها حتقيق �أهد�ف �ملنظمة و�أهد�فهم �لذ�تية. 

)عبا�ش، 2011(.

وعليه، فاإّن �لتعّمق يف فهم طبيعة �لإن�ضان يتطلب بذل جهد مق�ضود يف حماولة �لتعرف على ما يدفعه 

2006(. وبذلك ميكن �لقول باأن �حلو�فز تعترب مدخالً  ويحفزه على �لقيام بن�ضاطات معينة )�لطويل، 

مهما �إذ ميكن لالإد�رة عن طريق هذه �حلو�فز زيادة �لكفاءة لالأفر�د و�إثارة �لرغبة لديهم للقيام بعملهم 

على نحو �أف�ضل. 
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2.1.2  ماهية احلوافز:

ذكر و�ضيلة )2004(، �أّن �لبع�ش �عترب �لتحفيز مبثابة �لأد�ء �ملتميز، لرتباطه باأد�ء �لفرد لعمله. وعلى 

هذ� �لأ�ضا�ش مت �لرتكيز على نظام تقـيـيم �لأد�ء. ويرتبط حتفيز �لعمال بعدة عنا�رش مهمة توؤثر مبا�رشة 

على فاعلية �ملنظمة :

�أ - �لتحكم بعنا�رش �ملحيط �لتنظيمي �لد�خلي: مثل زيادة �أهمية �لعمل و �إثر�ئه و تنظيمه و ت�ضجيع �أنو�ع 

�لتحفيز �لآتية من �لوظيفة نف�ضها.

ب - �لتعرف على نظام �لقيم لكل عامل: لي�ش فقط بدر��ضة �خل�ضائ�ش �ملهنية و لكن كذلك باعتبار حياته 

خارج �لعمل.

وت�رشفاتهم  �ملنظمة،  يف  وو�ضعيتهم  لالأمور  �إدر�كهم  عرب  منظماتهم،  من  �لعمال  ينتظره  ما  ويحدد 

و�ضلوكهم يف �لعمل.

وت�ضتند �ملعاجلة �لعلمية ملو�ضوع �حلو�فز يف �أ�ضا�ضها �إىل بحوث علم �لنف�ش و�لنتائج �مل�ضتمدة منها، وكذلك 

�لتجارب �لتي �أُجريت يف ميد�ن �لإد�رة. وقد �هتم رجال �لإد�رة بزيادة م�ضتوى �لأد�ء لدى �لأفر�د 

وزيادة معدل �لنتاج عندهم، م�ضتخدمني �حلو�فز كو�ضائل فعالة يف هذ� �ل�ضبيل. ويرتبط �حلافز باجلز�ء 

�ضو�ء �أكان عقاباً �أو ثو�باً. )�لنوري، 1991(

3.1.2   تعريف احلوافز

عّرف كمرير، و ويندم )2003(، �حلافز باأّنه »�أّي ثو�ب �أو عقاب مق�ضود �أو غري مق�ضود وله �أثر يف 

تعديل �ل�ضلوك«)�ش14(.

ميكنه  و�لتي  بالفرد  �ملحيطة  �لبيئة  توفرها  �لتي  �ملتاحة  »�لإمكانات  باأنه   ،)2005( �لبدري  عّرفه  كما 

�حل�ضول عليها و��ضتخد�مها لتحويل دو�فعه نحو �ضلوك معني و�أد�ئه لن�ضاط �أو جمموعة ن�ضاطات معينة 

بال�ضكل �أو �لأ�ضلوب �لذي يتبع رغباته �أو حاجاته �أو توقعاته ويحقق �أهد�فه«)�ش 135(.

�إثارة �لدو�فع لدى �لفرد وبالتايل  وعّرفه حمودة )2010(، باأّنه »جمموعة �ملوؤثر�ت �لتي ت�ضتخدم يف 

يف حتديد حمتوى و�ضكل �ل�ضلوك �لذي ينهجه يف ��ضباع �حلاجات �لتي حترك لديه �لدو�فع«)�ش121(.
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يف حني عّرفه �خلو�جا )2010(، باأّنه »تنمية �لرغبة يف بذل م�ضتوى �أعلى من �جلهود نحو حتقيق �أهد�ف 

�ملوؤ�ض�ضة على �أن توؤدي هذه �جلهود �إىل �إ�ضباع بع�ش �لحتياجات لدى �لأفر�د«)�ش85(.

�أم  مادية  كانت  �ضو�ء  متنوعة  خارجية  موؤثر�ت  هي  �حلو�فز  �أّن  يتبنّي  �ل�ضابقة  �لتعريفات  خالل  من 

معنوية، وت�ضمل كل ما تقوم �لإد�رة بتقدميه  لالأفر�د للتاأثري يف �ضلوكهم، وذلك ل�ضباع حاجاتهم من 

�نتمائهم  لديهم وبالتايل رفع كفاءتهم وتنمية مهار�تهم، وزيادة  �ملعنوية  �لروح  �لعمل على رفع  �أجل 

للمنظمة، وزيادة ر�ضاهم عن �لعمل �لذي يقومون به، لتحقيق �أهد�فها �ملرجوة بفاعلية وكفاءة.

4.1.2  دور احلافز:

بنّي �لطبيب )1999(، �أن �حلو�فز �لإيجابية مبا فيها من حو�فز مادية وحو�فز معنوية تعترب �أف�ضل �أنو�ع 

�حلو�فز و�أن لها �أثر� فعال على �لأفر�د، �إل �ن �حلو�فز �ملادية لقيت �هتماما كبري� من طرف د�ر�ضي 

�لإد�رة وممار�ضيها، كما �أن للحو�فز �ملعنوية �أثر� كبري� على �لإن�ضان يت�ضح من توجه �ضلوكه و�لتحكم 

فيه عن طريق حاجاته لأن ��ضباع �حلاجات عملية �رشورية لالإن�ضان وعدم �إ�ضباعها يحدث توتر�ً نف�ضياً 

وقلقاً وعدم �تز�ن بني �لفرد و�لبيئة �لتي يعي�ش فيها، و�أي�ضا فاإّن �لإن�ضان موجود معنىً وروحاً �أكرث من 

وجوده كمادة.

و�لقيام  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �مل�ضاركة يف  �لأفر�د عى  ت�ضجيع  يتمثل يف  �حلافز  �أّن   ،)2002( �ضميث  وذكر 

�جليدة  �لأفكار  تقدمي  على  �لقدرة  لإظهار  �لفر�ضة  منحهم  ويف  عملهم،  على  تاأثري  لها  �لتي  بالأن�ضطة 

و�ملهار�ت �لالزمة لتطبيق هذه �لأفكار عمليا. ويجمع مفهوم حتفيز �لأفر�د ما بني ت�ضجيع �لأفر�د على 

�لعمل،  طريقة  لتح�ضني  �مل�ضوؤولية  حتمل  يف  �لعمل  فريق  و��ضرت�ك  �لعمل  يف  فاعلية  �أكرث  بدور  �لقيام 

ومتكني �لأفر�د من �تخاذ قر�ر�ت �ضديدة �لأهمية دون �حلاجة للرجوع للم�ضوؤولني.

و�لأهد�ف،  �جلهود،  بذل  عنا�رش:  بثالثة  تتعلق  عملية  هو  �حلافز  �أّن   ،)2010( �خلو�جا  يبنّي  كما 

فاإنه يكون م�ضتعد� لبذل �ملزيد من �جلهد، ولكن هذ� �جلهد  �لفرد،  فاإذ� مّت حتفيز  و�حتياجات �لأفر�د. 

ل يكون �إيجابياً وفعالً �إل �إذ� مت توجيهه كماً وكيفاً خلدمة �أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة، و�أخري� فلكي ت�ضتمر عملية 

�لتحفيز يجب �أْن ترتبط باإ�ضباع بع�ش �حلاجات لدى �لفرد. 
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5.1.2  اأهمية احلافز:

�إّن �حلو�فز تت�ضم باأهمية �أ�ضا�ضية يف توجيه �ضلوك �لفرد و�جلماعة نحو حتقيق �أهد�ف �ملنظمات �لإن�ضانية 

ولكون �ملدير ميار�ش وظيفة �لتحفيز )�لد�فعية( لغر�ش توجيه جهود �ملروؤو�ضني نحو حتقيق �لأهد�ف 

بَّ �لرتكيز على �أهمية �لدو�فع يف جمالت �لعمل ل على ما يقابلها من حو�فز �أو  بكفاءة وفاعلية، وقد �ن�ضَ

مكافاآت قادرة على �إثارة �لنو�زع �لذ�تية للفرد يف نطاق عمله، بل �متدت هذه �لتطلعات ملعرفة كو�من 

�لر�ضا عن �لعمل و�ضبل تعزيز رغبة �لفرد يف حتقيق �لجناز �لفعال يف هذ� �ملجال. )حمودة، 2010(

وبنّي �لطويل )2006(، �أن �حلو�فز هذه �لدعامة �لتي ت�ضكل ��ضتمر�ر �حلافز �أو توقفه، ولذلك فا�ضتخد�م 

�حلو�فز بع�ضو�ئية وبناء �أحكام مز�جية �ضي�رش باملوؤ�ض�ضة ول ينفعها.

�أّن �حلو�فز هي عو�مل  خارجية، ت�ضري �إىل �ملكافاآت �لتي يتوقعها �لفرد من  وذكر عابدين )2001(، 

قيامه باأد�ء عمل معني، �أي �أنها �لعو�ئد �لتي من خاللها تتّم ��ضتثارة �لدو�فع وحتريكها.

كما �أّن �حلو�فز �لإن�ضانية عبارة عن �ضلوك �إن�ضاين جتاه ن�ضاطات خمتلفة يقوم بها �لفرد يف حياته لي�ضبع 

حاجاته ويحقق �أهد�فه، وميتاز هذ� �ل�ضلوك باأنه م�ضبب وهادف ومدفوع، مبعنى �أنه ل يظهر من �لعدم، 

لكن يكون هناك د�ئما �ضبب يوؤدي �إىل ت�ضابه، كما �أنه موجه للهدف �أو �أهد�ف معينة ور�ءه دو�فع متثل 

يف �لرغبات و�حلاجات. )�لبدري، 2005(.

5.1.2  �رشوط التحفيز:

وبنّي �لطويل )2006(، �أّن هناك �رشوطاً رئي�ضة يجب �أْن ياأخذها �لإد�ري بعني �لعتبار يف تعامله مع 

�حلو�فز هي:

1 - �رتباط �حلو�فز باأهد�ف �لعاملني و�لإد�رة معا.

2 - �يجاد �ضلة وثيقة بني �حلافز و�لهدف.

3 - �ختيار �لوقت �ملالئم لتقدمي �حلو�فز وبخا�ضة �ملادية.

4 - �ضمان ��ضتمر�رية �حلو�فز وخلق �ضعور بالأمن و�لطماأنينة لدى �لأفر�د با�ضتمر�ريتها.

5 - �إيفاء �ملوؤ�ض�ضة بالتز�ماتها �لتي تقررها �حلو�فز.
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6 - تقدمي �حلو�فز بناء على �لعدل و�مل�ضاو�ة و�لكفاءة.

7 - تعريف �لأفر�د �إىل �ل�ضيا�ضة �لتي يتم مبوجبها تنظيم �حلو�فز.

8 - تنا�ضب �حلو�فز طرديا مع �جلهد �ملبذول لتنمية روح �لبتكار و�لإبد�ع لدى �لعاملني.

9 - �إقناع �لعاملني بالعالقة �لع�ضوية بني �لأد�ء �جليد و�حل�ضول على �حلافز.

10 - تنا�ضب �حلافز مع �لد�فع لدى �لفرد.

كما ذكر �لديب )2005(، �أّن هناك �أمور� يجب مر�عاتها للو�ضول �إىل �حلو�فز �ملطلوبة لتحقيق �لإيجابية 

�ملطلوبة من �لعاملني، وهي كالآتي:

1 - معرفة دو�فع �لأفر�د معرفة جيدة وترتيبها ح�ضب �لأولويات.

2 - توفري حو�فز م�ضتقبلية لتغطية دو�فع وحاجات �لأفر�د مع �لهتمام بالوفاء بها.

3 - �لتنوع يف توفري �أكرب عدد ممكن من �حلو�فز بحيث تتكامل فيما بينها لإ�ضباع حاجات �لعاملني.

4 - مر�عاة عن�رش �لزمن بالوفاء باحلو�فز ويف �لأوقات �ملنا�ضبة وعند حاجة �لعاملني �إليها.

5 - �لقرب من �لعاملني وحت�ض�ش م�ضاكلهم و�لعمل �جلاد حلل هذه �مل�ضكالت قدر �لإمكان.

�ضا�ضية لبد من �أخذها يف �لعتبـار لـ�ضمان �ل�ضتفادة  و�أو�ضح )زويلف، 1994( �لعديد من �ل�رشوط �لأ

نتاجية وزيادة مردودها ومنها : من �حلو�فز يف �إنجاح �لعملية �لإ

د�رة معاً . 1 - �أن ترتبط �حلو�فز باأهد�ف �لعاملني و�لإ

ن�ضان لتحقيق رغباته.  2 - �إيجاد �ضلة وثيقة بين �حلافز و�لهدف �لذي يدفع �لإ

3 - �ختيار �لوقت �ملالئم �لذي ت�ضتخدم به �حلو�فز ، وخا�ضة �حلو�فز �ملادية منها ، ويف�ضل �أن  تكون 

متقاربة.

فر�د ، بتوقـع �نتظـام تلقـي  �حلو�فز .  4 - �ضمان ��ضتمر�رية �حلو�فز و�إيجاد �ضعور �لطماأنينة لدى �لأ

5 - يجب �أن تت�ضف �ل�ضيا�ضة �لتي تنظم �حلو�فز بالعد�لة و�مل�ضاو�ة و�لكفاءة.

د�ء �جليد و�حل�ضول على �حلافز . 6 - �أن تنمى يف ذهن �لعامل �لعالقة �لع�ضوية بين �لأ

7 - �أن يكون �حلافز متنا�ضباً مع �أد�ء �لفرد.

فر�د بال�ضيا�ضة �لتي بموجبها تنظم وتمنح �حلو�فز . 8 - �إدر�ك ومعرفة �لأ



15

6.1.2  قوانني وقواعد التحفيز:

ذكر ديني )2010(، �أن هناك قو�نني وقو�عد للتحفيز هي:

- �أن يكون �لتحفيز �ضمة، وكذلك وجود �لهدف.

- ��ضتمر�رية �لتحفيز حتى يتم تر�ضيخ تاأثريه يف �لنف�ش، ويظهر تاأثريه على د�فعية �لأفر�د.

- �لتقدير لالآخرين مهم يف عملية �لتحفيز، وكذلك �لنتماء �إىل �ملجموعة.

- �لتحفيز يتطلب �مل�ضاركة،  و�ل�ضعي للتطور و�لتقدم.

- وجود �لتحدي و�ملناف�ضة تزيد�ن �لتحفيز.

- وجود �لقيادة �لذكية و�مللهمة.

�أن تاأخذها بعني �لعتبار عند قيامها بتحفيز �لأفر�د  وهناك �لعديد من �لقو�عد �لتي يجب على �لإد�رة 

ومن هذه �لقو�عد:

- وجود عالقة و��ضحة بني نوع �ملبادلت و�جلهد �ملبذول من ناحية وبني �لأد�ء و�لإنتاج من ناحية 

�أخرى.

- يجب �أن تكون �لنتائج �لنهائية لالأد�ء �ضو�ء على �مل�ضتوى �لفردي �أو �جلماعي قابال للقيا�ش.

- يجب �أن يكون �لتحفيز مقبول من جهة نظر �لأفر�د حتى يكون فعال.

-  يجب �أن يكون �لتحفيز هادفا �أي حتقق �ملوؤ�ض�ضة من ور�ئه �أرباحا و تقلل من تكاليفه.

-  �إ�رش�ك �لأفر�د يف حتديد �حلو�فز وتطبيقها. )زريق، 2001(

ويرى )مرعي، 2003(، �أّن من �أهم �لأ�ض�ش لقيام نظام حو�فز فعال ما ياأتي :

د�رية �لنافذة على �جلميع. 1 - �أن يكون عادل ويطبق وفقاً للقو�نني و�للو�ئح �لإ

2 - �أن يكون منا�ضباً ملا يبذله �ل�ضخ�ش من جهود يف �لعمل.

3 - �أن يكون متو�فقاً مع �ملعدلت �ملحددة لالأد�ء.

ن�ضانية و�لجتماعية و�لنف�ضية. 4 - �أن يكون م�ضبعاً للحاجات �لإ
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7.1.2  نظام احلوافز

ذكر �لنوري )1991(، يف تعريفه �أّن نظام �حلو�فز هو »جمموعة من �لعنا�رش �ملنتظمة، و�ملتد�خلة، 

و�ملتبادلة �لتي تت�ضكل يف حمتوى و�حد«)�ش617(.

�ل�ضلوك وموؤ�رش�ت لجناز  لالأد�ء و  �أن نظام �حلو�فز يرتكز على عدة معايري   ،)2001( يرى ماهر 

�لأهد�ف �ملطلوبة، ومن �أهمها ما يلي:

بع�ش  �لبع�ش،ويف  لدى  �لأوحد  رمبا  و  �لأ�ضا�ضي  �ملعيار  �لأد�ء  يف  �لتميز  يعترب  �لأد�ء:  -1معيار 

�حلالت.و هو يعني ما يزيد عن �ملعدل �لنمطي لالأد�ء �ضو�ء كان ذلك يف �لكمية،�أو �جلودة �أو �لوفرة 

يف وقت �لعمل �أو وفرة يف �لتكاليف �أو وفرة يف �أي مورد �أخر.و يعترب �لأد�ء فوق �لعادي �أو �لناجت 

�لنهائي للعمل �أهم �ملعايري على �لإطالق حل�ضاب �حلو�فز.

2 – معيار �ملجهود : ي�ضعب �أحيانا قيا�ش ناجت �لعمل، و ذلك لأنه غري ملمو�ش وو��ضح، كما يف �أد�ء 

وظائف �خلدمات، و �لأعمال �حلكومية، �أو لن �لناجت �ضيء �حتمايل �حلدوث،مثل فوز بعر�ش يف 

�إحدى �ملناق�ضات �أو �مل�ضابقات.وبالتايل فان �لعربة �أحيانا باملحاولة و لي�ش بالنتيجة .�أو قد ميكن �لأخذ يف 

�حل�ضبان و مكافاأة �ملجهود �أو �لأ�ضلوب، �أو �لو�ضيلة �لتي ��ضتخدمها �لفرد لكي ي�ضل �إىل �لناجت و�لأد�ء.و 

يجب �لعرت�ف بان هذ� �ملعيار �قل �أهمية كثري� من معيار �لأد�ء )�أو �لناجت �لنهائي(ل�ضعوبة قيا�ضه و عدم 

مو�ضوعية يف كثري من �لأحيان.

3 - معيار �لأقدمية : ويق�ضد بها طول �لفرتة �لتي ق�ضاها �لفرد يف �لعمل، و هي ت�ضري �إىل حد ما �ىل 

ملكافاأة  �لغالب،  يف  عالو�ت  �ضكل  يف  تاأتي  هي  ما.و  ب�ضكل  مكافاأته  يجب  و�لذي  �لنتماء،  و  �لولء 

�لأقدمية ،و تظهر �أهمية عالو�ت �لأقدمية يف �حلكومة ب�ضكل �أكرب من عمل �خلا�ش .

�أعلى،�أو  4 -معيار �ملهارة: بع�ش �ملنظمات تعو�ش و تكافئ �لفرد على ما يح�ضل عليه من �ضهاد�ت 

�ملعيار �لأخري  �إجاز�ت،�أو دور�ت تدريبني.و كما تالحظ فان ن�ضيب ها  �أو  �أو بر�ء�ت،  رخ�ش ، 

حمدود جد�، و ل ي�ضاهم �إل بقدر �ضئيل يف ح�ضاب حو�فز لعاملني.

�أنه يجب �أن يتم هيكلة نظام �حلو�فز �ضمن تركيبة �ملعايري  ولذلك �أو�ضح كمرير، و ويندم )2003(، 

�مل�ضرتكة بني �جلماعة  و�لنظام، ويجب �أْن يحاول نظام �حلو�فز هذ� �ن يخلق حالة من �لتما�ضك د�خل 

�جلماعة، و�أن يدعم ويعزز هذ� �لتما�ضك، كما �إن قيم �جلماعة و�لأ�ضكال �لتي ت�ضجع بها هذه �جلماعة 

تلك �لقيم بني �أع�ضائها هي حمدد�ت للكيفية �لتي يجب بها ت�ضميم وتنفيذ نظام �حلو�فز، و�أنّ �أي تركيب 
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لنظام �حلو�فز د�خل �لنظام �أو �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية يجب �أن يوؤدي �إىل تفريد نظام �ملكافاآت و�لعقوبات، 

وعليه، فاإن تفريد �حلو�فز يعرتف بوجود تباين د�خل جمموعة من �لأفر�د وبالتايل �لإبقاء على �لتو�زن 

�ل�ضحيح بينه وبني �ملعايري �لنوعية و�حلو�فز �لقابلة للتكيف وبني متا�ضك �جلماعة. يف حني �أن �لت�ضغيل 

�لفعال لنظام �حلو�فز يتطلب توحيد �ضور �لتنوع و�لتي يجب ت�ضمينها على نحو �رشيح �ضمن تركيبة 

كنتيجة  معايريها  على  و�لتاأكيد  وتربيرها،  بها  و�لرتقاء  ومر�قبتها  �لعد�لة  حتديد  يجب  كما  �حلو�فز. 

لعملية �مل�ضاهمة يف �حلو�فز.

د�رة  هد�ف �ملتوقعة منها، يجب �أن تر�عي �لإ وقد بنّي عبد�لوهاب )2000(، �أّنه لكي حتقق �حلو�فز �لأ

تية: �ل�رشوط �لآ

فر�د. 1 -  �تفاق �أهد�ف �لعمل، و�أهد�ف �لأ

2 - تو�فق �لوظيفة مع ميول �لفرد وقدر�ته.

3 - �جلمع بني �جلانبني �ملادي و�ملعنوي.

4 - تنا�ضب �حلافز مع �جلهد �ملطلوب.

5 -  مر�عاة عن�رش �لتكاليف.

6 -  �رتباط �حلافز بال�ضلوك �ملطلوب وفورية �لتطبيق.

7 - عد�لة �حلافزو�ضعور�لعاملني بذلك.

8 - و�ضوح �حلو�فزو�أ�ض�ضها و�رشوط �حل�ضول عليها.

9 - توجيه �حلو�فز لالأد�ء �جليد وتنمية �ل�ضلوك �ملرغوب.

10 - �إ�رش�ك �لأفر�د يف و�ضع خطة �حلافز.

11 - تنا�ضق �حلو�فز،و�لتغلب على تناق�ش �أجز�ئها.

12 - جتديدفعالية �حلو�فز باإعالنها وتاأكيد�أهد�فهاو�رشح �أ�ض�ضها.

13 - توفري �لقدوة �حل�ضنة، �إذ �أّنها �أ�ضا�ش جناح نظام �حلو�فز.

فر�د،و��ضتطالع �آر�ئهم جتاه �حلو�فز 14 - �لتعرف على رد فعل �لأ

جز�ء. فر�د، يجب �أن يتنا�ضق مع بقية �لأ 15 - �عتبار�حلو�فز جزء�ً من �إد�رة �لأ

16 - تقومي نظام �حلو�فزوتطويره.

وذكر كمرير، و ويندم )2003(، �أي�ضا  �أّن �مل�ضاهمة يف ت�ضميم وتنفيذ نظام معني للحو�فز يجب ت�ضجيعها 

بني �أولئك �لذين نريد �أن نعّدل من �ضلوكهم، وكذلك يجب على نظام �حلو�فز �أن يوؤكد على �ل�ضيا�ضات 



18

�أي�ضا �أن يعالج نقاط  �لو��ضحة وتكر�ر �لتقومي و�حلو�فز �ملنا�ضبة �ملتكررة، ويجب على نظام �حلو�فز 

نظام  �أيِّ  يف  جوهرية  قيمة  تكون  �أن  يجب  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �حلاجات  �أولوية  على  و�لتعرف  �ل�ضعف، 

نظام  يوؤتي  �أمر�ن مطلوبان حتى  �ل�ضلوك و�لأد�ء وكفايتها  باأمناط  �رتباط �حلو�فز  �أن  للحو�فز، كما 

�حلو�فز ثماره،  و�أي تركيب لنظام �حلو�فز د�خل �لنظام �أو �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية يجب �أن يوؤدي �إىل تفريد 

نظام �ملكافاآت و�لعقوبات، و�أن يكون و��ضحا يف �أهد�فه و�ضيا�ضاته ومر�قبته �ملتكررة لل�ضلوك، كما يجب 

�أْن يكون جيد�ً على نحو ما تكون �أهد�فه، ويكون فعالً على نحو ما تكون فعالية �لقائمني على تنفيذه. 

فاحلو�فز بنف�ضها حيادية، �إذ ميكن ��ضتخد�مها يف تعزيز �أي �ضلوك من �أي نوع موجبا كان �أم �ضلبا. 

�لأفر�د من  �أخرجه  �لنظام هي جزء من ح�ضيلة ما  �لتي يعطيها  �أّن �حلو�فز  �لنوري )1991(  وز�رد 

زيادة يف �لنتائج، �أو م�ضاركة بني �ملن�ضاأة و�لعمال مقابل م�ضاهمة كل منهما يف حت�ضني �لأد�ء وجتويده، 

�أهد�فها. و�إذ� مل يحتكم �لنظام �إىل قو�عد عملية مدرو�ضة فقد يوؤّدي �إىل  وزيادة فاعلية �ملن�ضاأة وحتقيق 

خ�ضائر �أي �أّنه �ضالح ذو حّدين.

8.1.2  نظريات التحفيز: 

هناك �لعديد من �لنظريات �لتي حتدثت عن �لتحفيز، ولكن �لباحث �رتاأى �أن يتحدث عن بع�ش هذه 

�لنظريات، �ملتعلقة بالتحفيز وخا�ضة تلك �لتي لها عالقته بالإد�رة.

ذكر حمودة ) 2010(، �إّن نظريات دو�فع �لعمل و�لتحفيز مل تكن حديثة �لعهد، بل �إّنها مرت خالل مر�حل 

متعاقبة من �لتطوير و�لتجديد. فقد �قرتن �أول ظهور لهذه �لنظريات من خالل �نت�ضار حركة �لإد�رة �لعلمية

 Scientivic Management Movement �لتي �قرتنت منذ ظهورها باأبي �لإد�رة �لعملية فردريك 

تايلر  The Father of Scientific Management Movement ، وتعد �أول حماولة علمية جادة 

لإر�ضاء نظرية د�فعية �لعمل ذلك �حلني، وقد تلتها من حيث �لتطور حينئذ حركة �لعالقات �لإن�ضانية �لتي 

هيمنت على �لفكر �لإد�ري منذ در��ضات )هوثورن( من خالل �ملفكر )�لتون مايو( وجماعته يف جامعة 

فقد  �لعمل  لدو�فع  �حلديثة  �لنظريات  �أما  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثالثينيات  خالل  لالأعمال  )هارفرد( 

ت�ضدرتها �لعديد من �لدر��ضات و�لبحوث و�أقدمها من حيث �لربوز نظرية )ما�ضلو Maslow(  للحاجات 

)هريزبرغ(  ودر��ضات   ،)Y( و   )X( بنظرية  مكريكور(  )دوغال�ش  در��ضات  �أعقبتها  وقد  �لإن�ضانية 

وغريها من �لدر��ضات و�لبحوث �لتي كانت ح�ضيلة علمية جلهود �ملفكرين و�لباحثني و�لخت�ضا�ضيني 
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يف حقل در��ضات دو�فع �لعمل و�لتحفيز وما ز�لت �جلهود �لإن�ضانية �ملختلفة جارية يف جمالت �لتحديث 

و�لتطوير ب�ضكل كبري.

يف حني بنّي عابدين )2001(، �أّن نظريات �لتحفيز مت ت�ضنيفها يف ثالثة �أنو�ع على �لنحو �لآتي:

مكيالند  نظرية  )ما�ضلو(،  لـ  �حلاجات  �ضّلم  نظرية  وت�ضمل:  تن�ضيطها  �أو  �لدو�فع  حتريك  نظريات   )1

للحاجات، نظرية �ملتغريين )�لعاملني( لـ )هريزبرغ(.

2( �لنظريات �ملوّجهة لل�ضلوك، وت�ضمل: نظرية �لتوقعات لـ )فروم(، نظرية )بورتر ولولر(.

3( نظريات �ملحافظة على �ل�ضلوك، وت�ضمل: نظرية �لتعزيز لـ )�ضكرن(، نظرية ت�ضميم �لوظيفة للدو�فع، 

منوذج )هكمان( خل�ضائ�ش �لعمل. 

كما قام حمودة )2010(، بتق�ضيم نظريات دو�فع �لعمل و�لتحفيز �إىل ثالثة �أق�ضام هي كالآتي:

�أقدم  من  �لكال�ضيكية  �لنظريات  تعترب   :  Clasical Theories )�لتقليدية(  �لكال�ضيكية  �لنظريات  �أول: 

خالل  من  �لجتاه  هذ�  لظهور  �لفكرية  �لأبعاد  متثلت  وقد  و�لتحفيز  �لعمل  دو�فع  لدر��ضة  �ملحاولت 

فردريك تايلر �لذي �أر�ضى قو�عد �ملنهاج �لعملي يف �لعمل. وتعترب هذه �لنظرية �متد�د� طبيعيا للمفكر 

 ،Economic Men �قت�ضادي بطبعه  �لعامل هو  �لإن�ضان  �أن  �لذي �عترب  )�آدم �ضميث(،  �لقت�ضادي 

ولذ� فهذه �لنظرية تقوم على �فرت��ش �أن �لدو�فع �لأ�ضا�ضية للفرد و�لعامل هي دو�فع �قت�ضادية )مادية 

�قت�ضادياً  �لإن�ضان  لكون  �لفرد، ونظر�  ي�ضتهدفه  �لذي  �لوحيد  �لعائد  �لأجر  ويعد  بالأ�ضا�ش،  مالية(  �أو 

بطبعه، فاإنه ي�ضلك يف هذ� �ملجال �ل�ضلوك �لعقالين �لر�ضيد �لذي يحقق من خالله �أكرب �لعو�ئد �ملادية �أو 

�لهدف  و�عتربها  �لنتاجية  زيادة  كبري على  ب�ضكل  تايلر  �ملمكنة من خالل عمله. يف حني ركز  �ملالية 

�لأ�ضا�ضي �لذي ت�ضعى �ملنظمة لتحقيقه من خالل �قرت�ن �لأجر )�حلافز �ملادي( لعاملني، و�ضعى لتحقيق 

هذ� �لجتاه من خالل در��ضة �لوقت و�حلركة Time And Motion Study لكي يتم من خالل ذلك 

�قرت�ن �لأجور �ملدفوعة للعاملني بالنتاجية �ملر�د حتقيقها من قبلهم، فكان �ل�ضبيل �لأمثل خللق د�فعية 

لدى �لعاملني نحو حتققق �لنتاجية �لعالية للمنظمة هو �لتحفيز �ملادي �ملتمثل بالأجور �ملمنوحة للعاملني 

لقاء جهودهم �لفكرية و�لع�ضلية يف �إجناز �ملهام �ملناطة باأد�ئهم للعمل.

�لذي  �لباحثني،  فريق  ركز  وقد   :  Human Relation Theories ثانيا: نظرية �لعالقات �لإن�ضانية 

يقوده )مايو(، على در��ضة ظروف �لعمل �ملادية و�آثارها وقد تو�ضل من خالل در��ضتها �إىل جمموعة 

عام  �ملن�ضور  �ل�ضناعية(  للح�ضارة  �لإن�ضانية  )�مل�ضاكل  �ملر�ضوم  كتابه  ت�ضمنتها  �لتي  �ل�ضتنتاجات  من 

1933، حيث �أ�ضار فيه )مايو( �إىل �أن معاملة �لعاملني كالآلت جعلهم ينظرون للعمل كمبادلة بني �جلهد 
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�ملبذول من قبلهم و�لعو�ئد �ملادية �ملتمثلة بالأجر �ملدفوع، وهذ� من وجهة نظره مبثابة جتاهل و��ضح من 

�لإد�رة لطبيعة �لإن�ضان وطموحاته وحتقيق  ذ�ته، ولذ� فاإن �لنظر للحاجات �لإن�ضانية وطبيعة �لعاملني 

وما يرتبط بالأبعاد �لجتماعية مهمة ذ�ت �أثر فعال يف حت�ضني �لإنتاج وزيادة �لإنتاجية، ولذ� فاإن �لنتائج 

�لتي �أفرزتها جتارب )�لهوثورن( �أ�ضافت �أبعاد�ً فكرية لطبيعة �لعمل و�رشورة عدم جتاهل �حلاجات 

�لإن�ضانية �لأخرى ولي�ش �لفكر �ملادي هو�لهدف �لأ�ضا�ضي للفرد، و�إمنا يجب �أن ل يتجاهل �لبعد �ملعنوي 

)�لإن�ضاين( للعاملني وينظر له بروح �لتو�زن �لبّناء لتحقيق �أهد�ف �ملنظمة.

ثالثا: �ملفاهيم �ملعا�رشة لدو�فع �لعمل: لقد كانت لنتائج �لدر��ضات و�لبحوث �لتي حفلت بها دو�فع �لعمل 

�إىل بروز �لعديد من �لنظريات �لفكرية �ملعا�رشة و�لتي متثلت مبا يلي:

�أ - نظرية ما�ضلو للحاجات �لإن�ضانية.

.)Y( و  )X( حيث و�ضع نظريتي ،Douglas McGrgor ب - نظرية دوغال�ش ماكجروجر

. Herzbergs's Two Factors Theory ج - نظرية �لعاملني لهريزبرغ

�أما �لنظريات �لفكرية �ملعا�رشة و�لأكرث حد�ثة يف تناول دو�فع �لعمل و�لتحفيز فاإنها تتمثل بالنظريات 

�لآتية:

. Three-needs Theory 1 - نظرية �حلاجات �لثالثة

.Goal-setting Theory 2 - نظرية �جتاه �لهدف

. Expectancy Theory 3 - نظرية �لتوقع

4 - نظرية ت�ضميم د�فعية �لعمل Designing Motivating Jobs . وترتكز هذه �لنظرية على �لرغبة 

�لتي ي�ضعى �ملديرون عادة لتحقيقها يف �جناز �لأهد�ف  من خالل �لتفكري جليا ب�ضبل ت�ضميم �لأعمال يف 

منظماتهم مبا يحقق لهم �أعلى �لجناز�ت �مل�ضتهدفة لالأد�ء، لذلك فاإن هذ� �لجتاه يركز على جانبني هما:

�أ�ضلوب تو�ضيع �لعمل Job Enlargement: حيث يركز هذ� �لتوجه يف ت�ضميم �لعمل على �إ�ضافة  �أ - 

مهام و�أن�ضطة �أخرى لالأعمال �لأ�ضا�ضية �لتي يقوم باأد�ئها �لفرد �ملعني.

تو�ضعا  �لعاملني  �إعطاء  على  �ل�ضلوب  هذ�  ويركز   :  Job Enrichment �لعمل   �إثر�ء  �أ�ضلوب   - ب 

عموديا يف �لأد�ء من خالل �لتخطيط و�لتنظيم ومر�قبة �لأعمال. 

5 - نظرية �لعد�لة Equity Theory . وفيما يلي عر�ش لبع�ش هذه �لنظريات ب�ضيء من �لتف�ضيل:

1( نظرية ماكيالند MaClelland ، عام )1953(:

با�ضم  ُتعرف  MaClelland ، عام )1953(: و�لتي  �أّن نظرية ماكيالند   )1991 �لنوري،)   و�أو�ضح 
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نظرية )د�فع �لإجناز( حيث يعترب هذ� �لد�فع �أهّم �لدو�فع �لب�رشية. وتتلخ�ش هذه �لنظرية يف �أن هناك 

نوعني من �حلاجات �لتي يلزم �إ�ضباعهما وهما:

�أ - �حلاجة �إىل �لإجناز: وتنبع هذه �حلاجة من �ضميم جمهود �ل�ضخ�ش ذ�ته يف ظل �لتنظيم �ملعقد.

ب - �حلاجة �إىل �لقوة: وهي �لتي حتددها قوة �لآخرين، �لتي تفوق قوة �لفرد وحريته يف �لت�رّشف.

وتقول هذه �لنظرية - �أي�ضا - �إّن كّل �إن�ضان ي�ضع لنف�ضه م�ضتويني لل�ضلوك �ملحفز هما: �لطموح، و�لو�قعي 

)�لفعلي(، فاإذ� �رتفع �مل�ضتوى �لأول عن �مل�ضتوى �لثاين لدى �لإن�ضان �ملحفز �ضيتو�جد فارق gap �ضّماه 

)ماكليالند( بد�فع �لإجناز. لذ� فالإن�ضان �ملحفز ي�ضعى د�ئما �إىل ملء هذ� �لفارق، ولكنه متى حتقق له 

ذلك، فاإنه �ضيخلق لنف�ضه م�ضتوى �آخر، وهكذ� �ضيتجدد لديه هذ� �مل�ضتوى ب�ضفة م�ضتمرة.

وبنّي كمرير، و ويندم )2003(، �أن ماكيالند �أعاد ترتيب �حلاجات �لفردية �إىل جمموعات ثالث متثل 

حاجات �لإجناز �لتي ترتبط بالرغبة يف �أد�ء مهمة �أو عمل معني بفاعلية �أكرث، وحاجات �لنتماء �لتي 

تعك�ش رغبة بع�ش �لأفر�د لإقامة عالقات زمالة و�رتباط و�ضد�قة مع زمالء �لعمل، وحاجات �لقوة 

�لتي ت�ضري �إىل رغبة �لفرد يف �لتحكم و�ل�ضيطرة على �لآخرين. وقد قام ماكيالند من خالل بحوثه بتحديد 

�أّن �ملديرين �لذين يتمتعون بوجود  �لقوة �لن�ضبية ملثل هذه �حلاجات �لثالث لدى �ملديرين، و�نتهى �إىل 

حاجة قوية �إىل �لقوة وحاجة منخف�ضة �إىل �لنتماء هم �لأكرث جناحا. �إّل �أّن قابلية هذه �لفكرة �لنهائية �لتي 

خل�ش �إليها ماكيالند لال�ضتفادة منها يف جمال علمي ت�ضاهمي مثل جمال �لرتبية لي�ش �أمر�ً و��ضحاً، غري 

�أن عمل ماكيالند رّكز على �أهمية �لدو�فع �ل�ضلوكية �لتي ميكن �لتعرف عليها مع وجود حو�فز �ضحيحة 

ومالئمة حتى ميكن تعديلها.

  Achievement Motivation Theory �لإجناز  �إىل  �حلاجة  نظرية  �أن   ،)2006( عيا�رشة  وذكر 

ملاكليالند Mc Clelland، ترى �أن هناك ثالث حاجات موجودة لدى كل �لأفر�د وبدرجات متفاوتة، 

Need For Achiev -  للها تاأثري كبري يف حتريك �ضلوك �لعاملني يف �ملنظمة وهي: �حلاجة �إىل �لإجناز

. Need For Affiliation حلاجة �إىل �لنتماء� ، Need For Power حلاجة �إىل �لقوة� ، ment

�ما �خلو�جا )2010(،فقد �أو�ضح �أن ماكيالند McCelland  ق�ضم �لأفر�د �إىل ثالثة �أق�ضام رئي�ضة ح�ضب 

�حياجاتهم هم: �لأفر�د ذوو �لرغبة يف �لإجناز، و�لرغبة يف �لنفوذ و�لقوة، و�لرغبة يف �لنتماء. حيث 

�عترب ماكيالند �أن �لفر�د ذوي �لرغبة يف �لإجناز ي�ضعدون بالإجناز �أكرث من �ضعادتهم بالعائد �ملتوقع 

�ملهام  ي�ضعون لأد�ء  �مل�ضئولية، ول  لتحمل  �أف�ضل، وي�ضعون  �لأ�ضياء ب�ضورة  �أد�ء  منه، ويرغبون يف 
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�ل�ضهلة، وكذلك �ملهام �ضديدة �ل�ضعوبة لأّنها ل يرجح �أن جتلب لهم �ل�ضعور بالإجناز، وهم م�ضتعدون 

�أن يكون مبنياً على جهودهم. و�إجمال فاإنهم يف�ضلون م�ضتوى متو�ضطاً  �أو �لف�ضل ب�رشط  لتقبل �لنجاح 

م�ضوؤوليات  مع  فورية،  مرتدة  معلومات  لهم  ت�ضمن  ووظائف  �ملخاطرة،  من  �ملتو�ضط  من  �أعلى  �أو 

عالية ...و�أّنه ميكن حتفيزهم عن طريق زيادة �لعالقات و�لرو�بط و�لأن�ضطة �لجتماعية، وممار�ضة 

�لوظائف ذ�ت �لعالقة باجلماهري.

2( درا�صات بورتر Portar ، عام 1961:

وي�ضيف �لبدري )2005(، �أّن در��ضات بورتر 1961 �لتي �عتمد فيها على مفهوم نظرية �إبر�هام ما�ضلو 
للحاجات �لإن�ضانية وقد ركز على �مل�ضتويات �لتنظيمية �لآتية: 

1 - �مل�ضتوى �لإد�ري يف �لتنظيم )تنفيذ(.
2 - نوع �لعمل �لإد�ري )ننفيذي وظيفي ��ضت�ضاري(.

3 - حجم �لتنظيم.
وقد �ضّنف �حلاجات �إىل �لأق�ضام �خلم�ضة �لتالية: حاجات �ل�ضتقر�ر، حاجات �جتماعية، حاجات �حرت�م 

�لذ�ت، حاجات �ل�ضتقالل، حاجات حتقيق �لذ�ت.
وتو�ضل بورتر �إىل �لنتائج �لتالية لدر��ضاته:

1 - �إن �مل�ضتوى �لإد�ري يف �لتنظيم له دوره يف درجة �إر�ضاء �لعاملني.
2 - كلما �رتفع م�ضتوى �ملدير يف �إد�رته ز�د �إ�ضباعه حلاجات حتقيق �لذ�ت و�لحرت�م.

3 - يتمتع �ملديرون �لتنفيذيون بدرجة �إ�ضباع �أكرب حلاجاتهم باملقارنة مع �ملديرين �ل�ضت�ضاريني.
4 - ينظر �ملدير �ل�ضت�ضاري �إىل �حلاجة �إىل �ل�ضتقالل على �أّنها �أكرث �أهمية.

5 - لي�ش هناك عالقة ما بني حجم �ملوؤ�ض�ضة وبني �لأهمية للحاجات كما يدركها �ملديرون.

3( نظرية فردريك هريزبرغ  F. Herzberg، عام )1957(:

�إن نظرية فردريك هريزبرغ  F. Herzberg، عام )1957(، تقوم على �فرت��ضني �ثنني هما: 

�لتي  �لعو�مل  �لر�ضا. و�أن  ت�ضبب عدم  �لعامل عن عمله ل  �إىل ر�ضا  توؤّدي  �لتي  �لعو�مل  �إن  �لأول: 

ت�ضبب عدم �لر�ضا ل ت�ضبب �لر�ضا. ولقد �أطلق )هريزبرغ( على �لعو�مل �لتي ت�ضبب �لر�ضا )عو�مل 

حافزة( و�لعو�مل �لتي ل ت�ضبب �لر�ضا بالعو�مل �لوقائية )�ل�ضحية(. حيث �لعو�مل �حلافزة هي �لنا�ضئة 

عن طبيعة �لعمل نف�ضه، وهي �لإجناز و�لتقدير، و�لرتقية، و�لتنمية �لذ�تية، و�مل�ضوؤولية، و�ل�ضلطة. �أما 

�لعو�مل �لوقائية فتتمثل يف �أ�ضلوب �لإ�رش�ف، و�لأجور و�ملرتبات و�ضيا�ضات �ملن�ضاأة، و�لعالقات بني 
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�لروؤ�ضاء و�ملروؤو�ضني، و�لزمالء، وظروف �لعمل و�حلالة �لجتماعية.

من  لي�ضت  �لوقائية  �لعو�مل  ويرى  �لعمل،  عن  �لر�ضا  عدم  عك�ش  لي�ش  �لعمل  عن  �لر�ضا  �إن  �لثاين: 

وقدر�تهم  ثقافتهم،  باختالف  �لأفر�د  يظل  �أن  �مل�ضتبعد  ومن  �ملحفوز  �لإن�ضان  يوجد  ول  �لعمل  حو�فز 

وخرب�تهم و�جتاهاتهم، وم�ضتوياتهم �لعلمية، حمفوزين بنف�ش هذه �لعو�مل �حلفزية. )�لنوري، 1991(

وبنّي كمرير و ويندم )2003(، �إن �أعظم �إ�ضهام لهريزبرغ يكمن يف �لتمييز �لذي و�ضعه بني �ملوؤثر�ت 

hygience factors. فالدو�فع ت�ضمل  �ل�ضلوكية مثل �لدو�فع Motivators  يف مقابل عو�مل �ل�ضحة 

�أو عدمه. وهذه  �ل�ضعور بالر�ضا عن مهنته  �إىل  �لد�خلية ملحتوى �لوظيفة و�لتي حتدو باملوظف  �لآثار 

�أكرث حالت �لعمل �لد�خلية للتحدي و�لنجاح. �أما �ل�ضياق �لوظيفي �أو عو�مل �ل�ضحة فت�ضمل �ملوؤثر�ت 

�ملفهومة �أكرث من ِقَبل �لعامة، و�لتي تتعلق بالأجور و�لأرباح وظروف �لعمل �ملادية و�لأمن �لوظيفي. 

وقد �أو�ضحت �لدر��ضات �أن عو�مل حمتوى �لوظيفة كانت مهمة يف بع�ش �ملهن �ملعينة ول �ضيما يف جمال 

�لتعليم.ولكن لي�ضت بهذه �لأهمية يف غياب عو�مل �ل�ضياق �لوظيفي.

4( نظرية )الثواب والعقاب( لـ ماكجروجر Douglas McGrger ، عام )1960(:

و�لتي   ،)1960( عام   ،  Douglas McGrger ماكجروجر  نظرية  �أن   ،)1991( �لنوري  ذكر  لقد 

ُتعرف بنظرية �لثو�ب و�لعقاب،�أو نظرية )X & Y(، تقوم على �فرت��ضني �ثنني هما:

�أ - �لعامل بطبيعته ك�ضول ل يود �لعمل ول يعمل �إل قليال، ويلزم رقابته و�ل�ضغط عليه وتهديده بالعقاب 

لكي يعمل. وهو �إن�ضان غري طموح ويكره �مل�ضوؤولية، ومنغلق على نف�ضه.

ب - �لعامل بطبيعته �إن�ضان كفء قادر على �لعمل ور�غب فيه وقادر على حتمل �مل�ضوؤولية، ويتحم�ش 

للعمل، وم�ضتعد لتحقيق �أهد�ف �ملن�ضاأة وميكن �لعتماد عليه.

وبنّي �خلو�جا  )2010(، �أّن مـاكجروجـر، يرى �ن هناك نوعني من �لقادة )X & Y(، وذلك بح�ضب 

طريقة تعامل كل منهم مع �لأفر�د، وهذ� �لتق�ضيم مبني على بع�ش �لفرت��ضات لدى كل من �لنوعني، 

فالنوع X يفرت�ش �أن �لأفر�د يكرهون �لعمل، و�ضيعملون جهدهم على جتنب �لقيام به، ولهذ� فاإن على 

�أنهم يتجنبون �مل�ضئولية،  �أّنه يرى  �لقائد رقابتهم وتوجيههم وتهديدهم وعقابهم لدفعهم �ىل �لعمل، كما 

�ملادي. وعلى  �لأمان  �لأمان وخا�ضة  �إىل  فقط  �لعمل  من  يحتاجون  و�أنهم  لديهم طموح،  لي�ش  و�أنه 

�ضيمار�ضون  و�أنهم  لالإن�ضان،  طبيعية  �رشورة  �لعمل  �ن  يرون  �لأفر�د  �أن  يفرت�ش   Y فاإن  �لعك�ش، 

�إذ� كانو� مقتنعني وملتزمني بالعمل، و�أن �لفرد �لعادي ميكن تعليمه وتدريبه  توجيها ورقابة ذ�تيني، 
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على تقبل �مل�ضوؤولية و�ل�ضعي �إىل حتملها، و�أن �لقدرة على �لتطوير و�لبتكار موجودة لدى �جلميع ولي�ش 

�لقائد �أو �ملدير وحده. يرى ماك جريجور �أن �لأغلبية تكون من �لنوع Y ، ولهذ� فاإن حتفيز �لعاملني 

من وجهة نظره يكون عن طريق �مل�ضاركة يف �مل�ضوؤولية، وزيادة �مل�ضوؤوليات و�لتحدي يف �لأهد�ف 

�لوظيفية، وتقوية �لعالقات و�لرو�بط بني �أفر�د �لفريق.

5( نظرية ليكارت R. Likert ، عام )1961(:

ومن نظريات �حلو�فز نظرية ليكارت R. Likert ، عام )1961(، حيث تقول هذه �لنظرية باأنه ور�ء 

�لنتاج �ملتز�يد قدر�ت غري عادية من �لأفر�د �لقائمني به. ويجب على �لإد�رة ��ضتغالل تلك �لقدر�ت 

يف �لجتاه �ل�ضلمي للحفز على �لعمل. وقد تو�ضل )ليكارت( �إىل نظريته هذه من در��ضته ملجموعتني من 

�أو غري  مفيدة  قدر�ت غري  �لنافعة، و�لأخرى من ذوي  �لقدر�ت  �لأوىل خمتارة من ذوي  �لفر�د، 

بارزة وطلب منه �إبد�ء �لر�أي يف �أ�ضلوب �لإ�رش�ف. ومدى تدخل �مل�رشفني يف �أد�ئهم و�ضلوكهم، و�أّثر 

ذلك على ر�ضائهم عن �لعمل و�لرد على هذ� �لر�أي �لذي تو�ضل �إليه )ليكارت( يتمثل يف �أن �لر�ضا عن 

�لعمل ميكن معرفته من موؤ�رش�ت �أخرى غري�أ�ضلوب �لإ�رش�ف، مثل �لتغيب �أو معدل دور�ن �لعمل 

وغريها. )�لنوري، 1991(

: Paretro›s Criterion 6( معيار باريتو

»�لإن�ضان  و�يجاد  �حلفز  قوة  قيا�ش  يف  عليه  ي�ضتند  معيار�  و�ضع  )باريتو(  �أّن   ،)1991( �لنوري  ذكر 

�أكرث �نتاجية. ويرتكز هذ�  �إىل �ضلوك  �ملحفوز« �لذي يعمل بقوة �لإد�رة وقدرتها على حتريك �ضلوكه 

�ملعيار على �إيجاد عالقة بيانية بني قوة �لعمل من ناحية،و�لإد�رة من ناحية �أخرى، وربط تلك �لعالقة 

باإحد�ثني متغريين هما �ل�ضيا�ضات �لإد�رية، �لفو�ئد �ملحققة لكل من �لعمال و�لإد�رة. ويعرف هذ� �ملعيار 

با�ضم »معيار باريتو« للحلول �ملثلى، فهو قائم على فكرة �ن حاجات �أي فرد، �أو قوة �لإد�رة، ميكن �ن 

تتحقق لأق�ضى حد ممكن دون �لتاأثري على درجة حتقيق غايات �لأفر�د �أو �لقوى �لأخرى.

7( نظرية اأرجرييز Chris Argyris ، عام )1957(:

�أو�ضح �لنوري )1991(، �أن هذه �لنظرية ُتعرف با�ضم »نظرية عدم �لن�ضوج« �أي عدم �عرت�ف �لإد�رة 
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بقدرة �لفرد على �إ�ضافة حت�ضينات على �لأد�ء من تلقاء نف�ضه. ولذ� فهي تهتم بتنمية عنا�رش �ل�ضخ�ضية لدى 

�لفرد وتعطية قدر� من �حلرية يف �ضلوكه حتى وجدت بع�ش �لقدر�ت �خلاّلقة لدى �لأفر�د ��ضتغلتها يف 

حتقيق زيادة يف �لنتاجية. ويفرت�ش )�أرجرييز( �أنه كلما كانت �لرقابة �أكرث حتّكما وتخ�ض�ضا، و�لقيادة 

�أ�ضد �رش�مة، كلما مال �لعامل - �أكرث من ذي قبل - �إىل خلق ت�رشفات عك�ضية مناه�ضة لالإد�رة.

8( النموذج الياباين يف احلوافز:

ذكر �لبدري )2005(، �أّن جناح �لإد�رة �ليابانية يعود �إىل �هتمامها مبهار�ت �لعاملني و�أهد�فهم وكذلك 

بتطبيق مبادىء �لعالقات �لإن�ضانية �ل�ضليمة يف �أ�ضلوب �لإد�رة. على �لعتبار�ت �لتالية:

1 - �لع�ضو �لعامل: من حيث تكوين �ل�ضخ�ضية وو�ضفه �لجتماعي.

2 - �أ�ضلوب �لأد�رة: وهو كيفية �ضلوك �لإد�ريني لتحقيق �أهد�ف �ملنظمة.

3 - �ملهار�ت: وهي �لقدر�ت �ملميزة لالأفر�د.

�ضو�ء  حد  على  �ملنظمة  و�أهد�ف  �لعاملني  �لأفر�د  �أهد�ف  بتحقيق  يعود  مما  �ملروؤو�ضني:  �أهد�ف   -  4

و�لتي تتمثل يف �لأمور �لآتية: زيادة �لثقة و�ملودة و�لتعامل يف �لعمل، زيادة �لر�ضى �لوظيفي، زيادة 

�ل�ضتقالل و�حلرية للعاملني، زيادة �لنتاجية و�لفعالية.

كما بنّي عيا�رشة )2006(، �أن نظرية )Z( �ليابانية تعترب من �أهم �لنظريات �ملعا�رشة يف �لد�فعية. وت�ضتند 

هذه �لنظرية على �أ�ض�ش معينة لتحقيق �لد�فعية من �أهّمها �لتوظيف ملدى �حلياة، و�مل�ضاركة �جلماعية يف 

�لرتقي  و�ضمان  �جلماعية،  و�مل�ضوؤولية  للعامل  �لكلي  و�لعتبار  �ل�ضمنية،  و�لرقابة  �لقر�ر�ت،  �تخاذ 

�لعادل من خالل �لتقييم �لبطيء وغري ذلك.�إن �لرتكيز يف هذه �لنظرية يكون على �لتن�ضيق بني �لعاملني 

�لأهد�ف وهذ�  �لإنتاجية وحتقيق  �لتح�ضن يف  �أجل  �لتكنولوجيا ، وذلك من  و�جلهود �جلماعية بدلمن 

�أوت�ضي  قام وليم  �لد�فعية. وقد  �أجل حتقيق  �إليها من  �مل�ضار  �ل�ضابقة  �لأ�ض�ش  �لرتكيز على جميع  يتطلب 

بتطوير منوذجا �إد�ريا �أطلق عليه نظرية )Z Theory ( ،ويوؤكد هذ� �لنموذج على �لهتمامات �لإن�ضانية 

لالأفر�د يف �لنظم. ومن خ�ضائ�ضها: �لعائلية، �ل�ضتخد�م طويل �لأجل، جماعية �ضنع �لقر�ر، �ضمولية 

و�ضنع  �لنظام  �إد�رة  يف  �لفريق  وروح  �جلماعية،  �مل�ضاركة  �لجتماعية،  �مل�ضوؤولية  بالفرد،  �لهتمام 

قر�ر�ته.
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:Stacy Adams 9( نظرية العدالة وامل�صاواة �صتي�صي اآدمز

روجو�  �لذين  �لباحثني  �أبرز  �أحد  تعترب    Stacy Adams �آدمز  �ضتي�ضي  �أن   ،)2006( عيا�رشة  ذكر 

نظرية  بينها:  من  م�ضميات  �لنظرية عدة  هذه  �طلق على  وقد  �لعد�لة.  نظرية  عليها  تقوم  �لتي  لالأفكار 

 ،Exchange Theory نظرية �لتبادل و�ملبادلة ، Social Comparison Teory ملقارنة �لجتماعية�

بّينت  Distributive justice Theory . وقد  �لعد�لة  Equity Theory ، نظرية  �مل�ضاو�ة  ونظرية 

�أن �لفرد فيها مدفوع يف �ضلوكه �إىل حتقيق �ل�ضعور بالعد�لة وهو �ضعور وجد�ين عقلي يتم �لتو�ضل �إليه 

من خالل جمموعة من �لعمليات �لعقلية و�لتمثيل �لذهني للم�ضاعر �لد�لة على�لعد�لة من عدمه. فالعد�لة 

و�مل�ضاو�ة هما �لفكرة �لأ�ضا�ضية �لتي قامت عليها �لنظرية. وجوهر نظرية �مل�ضاو�ة كما و�ضفتها �آدمز هو 

�ن م�ضتوى ر�ضا �ل�ضخ�ش يتحدد مبدى �عتقاده باأنه يعامل بعد�لة باملقارنة مع �لآخرين. وقد بنيت هذه 

 Others و�لأ�ضخا�ش �لآخرين ، Outcome و�لعائد ،Inputs لنظرية على ثالث عنا�رش: �ملدخالت�

للمقارنة. وقد عّرف �آدمز �مل�ضاو�ة باأنها "�لإدر�ك باأن ن�ضبة �لعو�ئد �إىل �ملدخالت ل�ضخ�ش ما ت�ضاوي 

تلك �لن�ضبة �خلا�ضة بال�ضخ�ش �ملقارن به".
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وفيما يلي جدول يحوي ملخ�ضا لأهم نظريات �لتحفيز )عبا�ش، 2011، �ش170(
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9.1.2  اأنواع احلوافز

لحظ �لباحث من خالل �ملادة �لنظرية للحو�فز  �أّنها تق�ضم �إىل عدة �أق�ضام كالآتي:

�أ - من حيث �لأثر: �أيجابية و�ضلبية.

ب - من حيث طبيعتها: مادية ومعنوية.

ج - من حيث �مل�ضتفيدون: فردية وجماعية.

د - من حيث �لهدف: �لأد�ء �جليد و�لأد�ء �ملمتاز.

وقد �ختار �لباحث ق�ضمني منها، وهما من حيث �أثر �حلو�فز، ومن حيث طبيعتها ملا لها من تاأثري كبري 

على �لأفر�د وملنا�ضبتها لدر��ضته ح�ضب ر�أيه. وفيما يلي تف�ضيل ذلك:

اأول: احلوافز من حيث الأثر:  

ذكر �لطبيب )1999(، �أن �حلافز يرتبط باجلز�ء �ضو�ء كان عقاباً �أم ثو�باً، وعليه فاإن هناك نوعني من 

�حلو�فز:

1 - �حلو�فز �لإيجابية، وهي �لتي �أ�ضا�ضها �لرتغيب و�لتحبيب و�لثو�ب.

2 - �حلو�فز �ل�ضلبية وهي �لتي تقوم على �أ�ضا�ش �لرتهيب و�لتخويف و�لعقاب.

وكال �لنوعني من �حلو�فز �ل�ضلبية �أو �لإيجابية ينق�ضم بدوره �إىل حو�فز مادية وحو�فز معنوية �أو �أدبية، 

غري �أنه بالن�ضبة للحو�فز �لإيجابية يعترب �ملال �أهم باعث على �لعمل و�لن�ضاط وزيادة �ملبذول من �لطاقة 

�لكامنة لدى �لأفر�د، يف حني �أّن �حلو�فز �ل�ضلبية تاأخذ �ضور �لعقاب مبا يحوي من �أ�ضاليب خمتلفة مادية 

كانت �أو معنوية.

ثانيا: احلوافز من حيث طبيعتها:

وذكر �لنوري )1991(، �أّن �حلو�فز تنق�ضم �إىل نوعني: مادية وغري مادية، فاحلو�فز �ملادية لقيت �هتماما 

كبري� من در��ضي �لإد�رة ومن ممار�ضيها يف �ل�رشكات و�ملوؤ�ض�ضات �لتجارية و�ل�ضناعية،ويرجع ذلك 

بالطبع �إىل �أهمية زيادة معدلت �لنتاج بالن�ضبة لهذه �ل�رشكات و�ملوؤ�ض�ضات من ناحية و�إىل  �أهمية �ملادة 

�أو �ملال يف حياتنا �ملعا�رشة كو�ضيلة هامة �رشورية يف حتقيق مطالبنا وحاجاتنا �ملعي�ضية من ناحية �أخرى.  
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كما بنّي مر�ضي )2001(، �أّن هناك �أمور تقلل من �أهمية هذ� �حلافز �ملادي منها:

�أُجريت على قطاع �لعمال. فقد ك�ضفت عن �أهمية �حلافز �ملادي على م�ضتوى  1 - نتائج �لأبحاث �لتي 

�حلد �لأدنى لالأجر فقط، �أما �إذ� ز�د �لأجر عن هذ� �مل�ضتوى �لذي يكفي �حلاجات �لأ�ضا�ضية فاإن �أهمية 

�حلافز �ملادي تقل وتزد�د بالتايل �أهمية �حلو�فز �لأخرى غري �ملادية.

�لتي  و�لجتماعية  �ملالية  �لإعانات  قيمة  �أجرهم عن  قل  ولو  للعمل حتى  �ملتعطلني  �لعمال  تف�ضيل   -  2

يتلقونها من �حلكومة يف �أثناء تعطلهم عن �لعمل.

كبار  �ملتقاعدين من  �ملال، ومنهم  �إىل  ما�ضة  كانو� يف غري حاجة  �لعمل حتى ولو  �إىل  �لنا�ش  ميل   - 3

�ل�ضّن - �أى �لذين �أُحيلو� �إىل �ملعا�ش - فهم ي�ضعون �إىل �لعمل ب�رشف �لنظر عن �لعائد �ملادي.

�أهمية.  �أهميته لي�ش هو كل �ضيء، و�أن هناك من �حلو�فز �لأخرى ما ل يقل  و�أن �حلافز �ملادي على 

وهذه �خلال�ضة �لب�ضيطة تقود للحديث عن �لنوع �لآخر من �حلو�فز و�أهميتها �لن�ضبية.

�أّنه يق�ضد باحلو�فز غري �ملادية هنا كل �أنو�ع  �أما يف �حلو�فز غري �ملادية فقد �أو�ضح �لنوري )1991(، 

�حلو�فز �لأخرى غري �ملالية، وترتبط هذه �لأنو�ع من �حلو�فز �أي�ضا �رتباطا  مبا�رش� باحلاجات �لنف�ضية 

و�ملعنوية لدى �لإن�ضان، وتق�ضم هذه �حلاجات عادة �إىل نوعني:

�أ - حاجات �أولية: وهي �حلاجات �لبيولوجية و�لف�ضيولوجية مثل �حلاجة �إىل �لطعام و�ل�رش�ب و�لتنف�ش 

و�لر�حة وهي فطرية طبيعية يولد �لإن�ضان مزود�ً بها وتت�ضل برتكيب �جل�ضم وم�ضاعدته على �أد�ء وظائفه.

ب - حاجات ثانوية:  وهي مكت�ضبة ولي�ضت فطرية و�إمنا يتعلمها �لإن�ضان خالل منوه و�حتكاكه بالبيئة 

و�لو�ضط �لجتماعي، �لذي يعي�ش فيه مثل �حلاجة �إىل �لحرت�م و�حلاجة �إىل �لتقدير و�حلاجة �إىل �ملكانة 

�لجتماعية و�حلاجة �إىل �لنتماء و�حلاجة �إىل �لتقبل �لجتماعي، وتلعب هذه �حلاجات �لنف�ضية و�ملعنوية 

لدى �لإن�ضان لتن�ضيطه وحتفزه على �لعمل و�أد�ء �ل�ضلوك �ملرغوب.

و�أ�ضار مر�ضي )2001(، �إىل �أن للحو�فز �ملعنوية و�لنف�ضية �أي غري �ملادية �أثر�ً كبري�ً على توجيه �ضلوك 

�لإن�ضان، �أي �أن �حلو�فز �مل�ضار �إليها تلعب دور�ً هاماً يف ��ضتغالل هذه �حلاجات لرفع م�ضتوى �لأد�ء؛ 

�إ�ضباعها قلق �لإن�ضان  �إ�ضباع هذه �حلاجات مهم لالإن�ضان حلفظ تو�زنه وكيانه،ويرتتب على عدم  لأّن 

�إ�ضباع �حلاجات  يفوق  قد  �لنف�ضية و�ملعنوية  فاإ�ضباع �حلاجات  �لبيئة. وعليه  �ضخ�ضيته مع  �تز�ن  وعدم 

�ملادية.
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10.1.2   احلوافز والروح املعنوية:

تر�بط  من  وغريها  �لر�ضمية  �لتنظيمات  يف  �لأفر�د  جمموعات  على  ي�ضيطر  ما  �ملعنوية  بالروح  يق�ضد 

فيما بينها و�ن�ضجامها وتكاملها يف �لأغر��ش �لعامة �أو �لأهد�ف �لتي ت�ضعى لتحقيقها �ملنظمات و�لهيئات 

�لتي يعملون فيها. فالروح �ملعنوية �إذن من م�ضتلزمات �جلامعة �لتي يعمل �أفر�دها مع بع�ضهم �لبع�ش، 

وهي �أي�ضا من م�ضتلزمات �جلماعة يف تكاتفها وتعاطفها وتوحدها ومتا�ضكها. وتلعب �حلو�فز �لإيجابية 

�لتعليمية.  �لإد�رة  يف  وتقدمها  �ملعنوية  �لروح  رفع  يف  هاماً  دور�ً  و�ملعنوية  �ملادية  �ملختلفة  باأنو�عها 

)�لبدري، 2005(

كما �أو�ضح �لطبيب )1999(، �أّن �حلو�فز �ضو�ء كانت مادية �أو معنوية ترتبط بالروح �ملعنوية �رتباطاً 

كبري�ً وتكون �حلو�فز موؤثر�ً كبري�ً على معنويات �لأفر�د، وكلما كانت �حلو�فز م�ضبعة حلاجات �لفر�د 

كانت �ملعنويات �أكرث �رتفاعا، وكلما �رتفعت �لروح �ملعنوية كلما �أدى �لأفر�د و�جباتهم على �أكمل وجه، 

بل قد يدفعهم ذلك �إىل م�ضاعفة �جلهد وحب �لعمل و�لتفاين فيه. و�لروح �ملعنوية بهذ� تعني �أن ي�ضود 

�لأفر�د �أثناء �لعمل يف �ملنظمات و�ملوؤ�ض�ضات وغريها �لرت�بُط و�لن�ضجاُم و�لتكامل و�لتعاون و�لتاآخي، 

�ملعنوية بني  �لروح  �إليها، ويتوقف �رتفاع  للو�ضول  ت�ضعى موؤ�ض�ضاتهم  �لتي  �لأهد�ف  لتحقيق  و�ل�ضعي 

�لأفر�د �أو �نخفا�ضها على �لدرجة �لتي ي�ضل �إليها فريق �لعمل �أو �جلماعة من �لتعاطف و�لتكامل ومدى 

�إح�ضا�ش كل فرد بانتمائه للجماعة �لتي يعمل فيها وحر�ضه على مت�ضكه بها. ومن مظاهر �رتفاع �لروح 

�ملعنوية ��ضتمر�ر �لقوى �لعاملة وعدم �لف�ضل و�لتغيري و�لنقل وقلة �لتظلمات و�ل�ضكاوي.  

11.1.2  احلوافز والعالقات الإن�صانية:

مفهوم  على  كبرية  �أهمية  يعّلقون  د�ر�ضيها  �أو  وممار�ضيها  �لإد�رة  رجال  �أّن   ،)2005( �لبدري  ذكر   

�لعالقات �لإن�ضانية و�أهميته يف تهيئة �جلو �أو �ملناخ �ل�ضحي �ملنا�ضب لنجاح �لعمل يف �ملنظمات �لر�ضمية 

ناحية  ومن  �لتعليم،  ميد�ن  بينها  ومن  �ملختلفة  �خلدمات  �أو  بالنتاج  خا�ضة  �ملنظمات  هذه  كانت  �ضو�ء 

�أخرى تلعب �حلو�فز �لأيجابية ل �ضيما �ملعنوية منها دور� هاما يف حتقيق �لن�ضجام و�لتز�ن يف �لعالقات 

و�لتقدير  و�لمتد�ح  و�ل�ضتح�ضان  و�لت�ضجيع  �ملتبادلة  �لطيبة  فالكلمات  �ملجموعة.  �أفر�د  بني  �لإن�ضانية 

يف  وحمفوز�  حافز�  �ل�ضلمية  �لإن�ضانية  �لعالقات  قو�عد  �إر�ضاء  يف  هامة  و�ضائل  كلها  �ملجاملة  وعبار�ت 

�أنها هي نف�ضها حافز �إيجابي وهي يف نف�ش �لوقت تنمو وتطرد باحلو�فز �لإيجابية  نف�ش �لوقت، مبعنى 

�لأخرى.
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ولهذ� فقد بنّي حجي  )2005(، �أّن على �ملدير �أن يتعامل مع كل �لقوى �لب�رشية د�خل �ملدر�ضة وخارجها، 

باإد�رته عن طريق  ثقتهم  يتطلب  بينهم جميعا، وذلك  عالية  معنوية  �ملعلمني ليجاد روح  فيتعامل مع 

حت�ضني ظروف �لعمل و�إ�ضعارهم بالأمان و�لحرت�م وتقدير عملهم �لذين يقومون به، وجتنب �لتوبيخ 

�أول خطاأ، ويبني لهم ما يقوم به لتح�ضني ظروف  �لعقوبات من  �إىل  �للجوء  و�لإهانات و�لبتعاد عن 

عملهم حتى ي�ضعرو� باأنه يهتم بهم، وكذلك �لعمل على حل م�ضكالتهم وت�ضجيعهم على �للجوء �إليه لبذل 

ق�ضارى جهده يف م�ضاعدتهم.

وبنّي عطوي )2009(، �أن تعدد �لأ�ضاليب �مل�ضتخدمة يف �ملوؤ�ض�ضات لتحقيق �لعالقات �لإن�ضانية وتطورها 

وخللق جو ي�ضوده �لوئام و�لثقة و�لولء للموؤ�ض�ضة، ومن هذه �لأ�ضاليب: توفري �لت�ضال �لفعال، �أ�ضلوب 

�أ�ضلوب  �لنف�ضية و�لجتماعية،  �للجان، �لهتمام بالنو�حي  �أ�ضلوب  �لت�ضاور،  عمل �لفريق، �مل�ضاركة، 

�ل�ضتفتاء�ت و�لبيانات.

كما �أو�ضح �لطبيب )1999(، �أن �لعالقات �لإن�ضانية تعترب بالن�ضبة لالإد�رة �لتعليمية حو�فز معنوية لها 

�أثرها ودورها يف �ضري �لعمل �لإد�ري، فاإذ� كانت �لعالقات �لإن�ضانية فعالة يف �ملنظمات �لر�ضمية �ضو�ء 

�لعمود  متثل  لأنها  �أكرب  يكون  �لتعليمية  �ملنظمات  يف  دورها  فاإن  �خلدمات،  �أو  بالإنتاج  خا�ضة  كانت 

�لفقري لالإد�رة �لتعليمية، و�أن دورها يعترب �لأ�ضا�ضي لبناء �لن�شء وت�ضيري �لإد�رة وخماطبة كل ح�ضب 

�لفعال يف  تلعب دورها  معنوية  �لن�ضانية كحو�فز  �لعالقات  فاإن  هنا  �جتاهاته وميوله ورغباته. ومن 

حتقيق �لن�ضجام بني �أفر�د �ملجموعة، فالكلمة �لطيبة و�ملعاملة �حل�ضنة و�لن�ضجام و�لت�ضجيع و�لمتد�ح، 

و�ملنظمات  �ملوؤ�ض�ضات  د�خل  �لأفر�د  بني  �لإن�ضانية  �لعالقات  �إر�ضاء  يف  �لفعال  دورها  لها  و�ضائل  كلها 

�لتعليمية.

12.1.2  احلوافز والتطوير املهني:

فاحلو�فز لها �أثرها يف ت�ضجيع �ملوظفني على تطوير م�ضتوى �لأد�ء و�ملباد�أة و�لتجديد وبذل مزيد من �جلهد 

يف �لإجناز و�لإبد�ع، وزيادة �لطالقة �لفكرية و�لإنتاجية. حيث يعترب غياب �ملكافاأة �ملادية �أو �ملعنوية 

�أو  تو�جههم  �لتي  للم�ضكالت  �لإبد�عية  �لأفكار و�حللول  �لعاملني على طرح  �لأفر�د  لت�ضجيع  و�ملنا�ضبة 

تو�جه �ملنظمات �لتي يعملون فيها كاأحد معوقات �لإبد�ع �لإد�ري. )هيجان، 1999(  
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13.1.2  احلوافز والر�صا الوظيفي:

يعمل �لفرد د�خل موؤ�ض�ضته بني جماعة �لعمل، و�لتي يتحدد فيها �لدور �لذي يقوم به،حيث يعمل من 

خالل جمموعة من �مل�ضاعر �لد�خلية لهذ� �لفرد تعطي �ضورة و��ضحة عن �لر�ضا عن �لعمل �لذي يقوم 

به، و�لر�ضا هذ� هو ناجت جمموعة �جتاهات خمتلفة يحملها �لفرد نحو مهنته. ومن هنا فالر�ضا �لوظيفي 

�لأد�ء  فالتحفيز وم�ضتوى  �لعامل،  �إنتاجية  �لتاأثري على  �لعظمى يف  �لأهمية  لها من  ثالثة  مكونات  �أحد 

يكمالن �لثالثية كما �أن لهذه �لثالثة �لأثر �لو��ضح يف تنظيم �ل�ضلوك و�للتز�م �لتنظيمي د�خل �ملوؤ�ض�ضة.

)فليه، وعبد�ملجيد، 2005(.

14.1.2  احلوافز والنتماء التنظيمي:

وذكر عطوي )2009(، �أن تقدير �ملدير جلهود �لعاملني ومالحظتهم ومكافاأتهم يعزز فيهم �لنتماء �إىل 

�لعمل ويو�ضلهم �إىل مرحلة متقدمة من �لر�ضا عن �أنف�ضهم ويدعم تقديرهم �لإيجابي عن ذو�تهم مما يعمق 

د�فعيتهم لال�ضتمر�ر يف �لعمل و�لعطاء وعدم �لتوقف �أو �لرت�جع.

كما �أن على مدير �ملدر�ضة �أن يعّمق لدى كل �لقوى �لب�رشية مبدر�ضته �ل�ضعور بالنتماء، وحب �ملدر�ضة 

و�لتفاين يف خدمة �لعملية �لرتبوية بها. )حجي، 2005(.

15.1.2  اأهم القواعد الأ�صا�صية لنظام احلوافز:

بالعمومية   بع�ضها  يتميز  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لقو�عد  من  بعدد  �للتز�م  يجب  �أنه   ،)1991( �لنوري  ذكر 

و�لبع�ش �لآخر باخل�ضو�ضية ، وهذه �لقو�عد، �لتي �عتربها �أ�ضا�ضية لقيام نظام حو�فز، هي:

1 - �لتاأكد من وجود �حلاجة كاأ�ضا�ش للحفز.

2 - �لتاأكد من تو�فر قدر �ضحيح ومالئم من �لبيانات.

3 - ��ضتخد�م مناذج منطية لتجميع �لبيانات.

4 - تو�فر �لنظام �لد�يل �ملحكم بال�رش�كة.

5 - ��ضتخد�م �أ�ضلوب �ملقارنة �مل�ضتمرة.

6 - �لقيا�ش �لعلمي لالأد�ء )بعد و�ضع م�ضتويات قيا�ضية لكل �أد�ء(.
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7 - �حل�رش �لدقيق للوقت )�لرقابة على �لوقت(.

8 - �حل�ضاب �لدقيق للتكلفة )ي�ضرتط وجود نظام للتكاليف(.

للنظام بدون �للتز�م بهذه  �لنجاح  �ل�ضعب �ضمان  �إذ من  �لأ�ضا�ضية �رشوري.  �لقو�عد  و�لتكامل بني 

�لقو�عد. هذ� بخالف قو�عد �أخرى نفرت�ش وجودها تت�ضل بالأد�ء �ل�ضليم لالإد�رة و�لرقابة على �لأن�ضطة 

�ملختلفة ووجود �أفر�د مدربني على �إجناز مثل هذه �لنظم وح�ضاب �لنتائج وتقييمها وتقدير �حلو�فز يف كل 

حالة. ومن �خلطاأ �لذي تقع فيه بع�ش �لإد�ر�ت عدم �لتقيد بهذه �لقو�عد على �عتبار �أّن �لإد�رة حرة يف 

�أن ت�ضتخدم من �لأ�ضاليب و�لقو�عد ما يالئمها فقط، ولهذ� جند �أّن كثريًا من �لّنظم �لقائمة ل ت�ضتمر كثري� 

�أوت�ضبب يف بع�ش �حلالت زيادة يف �خل�ضائر.

16.1.2  اأ�صاليب احلفز:

بنّي �لبدري )2005(، �أّن �لإد�رة تعمد �إىل حتديد �أ�ضاليب وطرق حفز خا�ضة للعاملني مبا يتنا�ضب مع 

طبيعة عملها وبيئتها �ملحيطة من �أجل رفع كفاءتهم و�إنتاجيتهم و�إخال�ضهم و�لتز�مهم بو�جباتهم، وبناء 

على ذلك ل يوجد �أ�ضلوب حفز و�حد منا�ضب يتفق مع �لتنظيمات �ملختلفة �أو �لأفر�د �لعاملني، لذلك كان 

ل بد من �لعتماد على �أ�ضاليب متنوعة توؤدي �إىل نف�ش �لهدف و�لغاية �لعظيمة، وتلي خمتلف غايات 

�لأفر�د.، وهذه �لأ�ضاليب ت�ضنف �إىل نوعني هما:

1 - �أ�ضاليب مادية: وهي �لتي تاأخذ �ضكل �لزيادة يف �لأجور و�لعالو�ت و�لبدلت و�مل�ضاركة يف �لأرباح 

و�ملغادر�ت �ملدفوعة و�لتاأمينات �ملادية �ملختلفة، حيث يعترب �ملال من �أهم �أنو�ع �حلو�فز حيث ي�ضتطيع 

�لفرد �أن يبذل جهده يف �ضبيل �حل�ضول عليه لتلبية �حتياجاته �ل�ضخ�ضية و�لعائلية.

تلبية  �مل�ضاركة،  باخلدمات،  و�لعرت�ف  �لتقدير  �لأ�ضاليب:  هذه  �أهم  ومن   : مادية  غري  �أ�ضاليب   -  2

�حلاجات �لجتماعية، �ملناف�ضة، �إثر�ء �لعمل، تو�ضيع �لعمل.

قليال ما تكت�ضب قيمتها من ذ�تها، و�إمّنا تكت�ضب قيمتها من  �أن �حلو�فز  يف حني ذكر عريفج )2004(، 

يتخذ  �أن  �لإد�ري  �لعاملني،ويحتاج  نف�ش  لها يف  يكون  �لذي  �ملعنى  تقدميها، ومن  �ملتبع يف  �لأ�ضلوب 

ومن  �لن�ضاط،  �إثارة  على  قدرتها  يفقدها  ل  حتى  �حلو�فز،  تقدمي  باأ�ضلوب  يت�ضل  فيما  �ضليمة  قر�ر�ت 

�أ�ضاليب �حلفز �لتي كرث �لإقبال عليها يف هذه �لأيام ما يلي:

�أ - �أ�ضلوب �لتو�ضع �لأفقي يف �لعمل )Job Enlargement(:  ويقوم هذ� �لأ�ضلوب على جعل �ملوظف 

يقوم باأعمال غري عمله �ملعتاد يف �لعمل من خالل �ل�ضاعات �لإ�ضافية للعمل للموظف بحيث جتعل �ضاعات 
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�لعمل �لإ�ضايف تتناول جو�نبا جديدة من ذ�ت م�ضتوى �لعمل، مبعنى �آخر فاإّن �أّية �جتهاد�ت �ضت�ضدر عن 

�ملوظف �ضتعك�ش قدر�ته على �ملو�ءمة بني نف�ضه وبني �ملن�ضاأة �لتي يعمل فيها، وهذ� يلقى �لت�ضجيع و�لثناء 

و�ملديح مما يرفع روحه �ملعنوية ويزيد من حتفيزه ون�ضاطه.

�إثر�ء عمل �لعامل بتفوي�ضة  �إثر�ء �لعمل )Job Enrichment(:  ويق�ضد بهذ� �لأ�ضلوب  �أ�ضلوب  ب - 

وبذلك  ر�أ�ضيا،  �لعمل  يف  �لتقدم  مبعنى  بعمله،  يت�ضل  فيما  رئي�ضه  و�ضالحيات  م�ضوؤوليات  من  جزء�ً 

تتحول �لرقابة على �لعامل من خارجه �إىل د�خله، مبعنى �أنها تتحول �إىل رقابة ذ�تية  من جانب �لعامل 

نف�ضه على نف�ضه.

ج - �أ�ضلوب �لإد�رة بالأهد�ف )Management by Objectives(:  وي�ضفونه باأنه "�أ�ضلوب يف �لعمل 

�لعاملني")�ش190(.  لدى  �ملعنوية  �لروح  �رتفاع  على  �ملحافظة  مع  �لإنتاجية  �لكفاية  رفع  ي�ضتهدف 

�ملعنوية  �لروح  ورفع  �لقر�ر�ت،  باتخاذ  �ملروؤو�ضني  ��رش�ك  منها:  نتائج  حتقيق  �لإد�ريون  ويتوقع 

للعاملني باإ�رش�كهم يف حتديد �لهد�ف، ووعي �ملروؤو�ضني مب�ضوؤولياتهم، و�إعطاء تغذية ر�جعة فورية 

للعامل عن عمله ومدى تقدمه، وي�ضمن حتمل �مل�ضوؤولية و�للتز�م، و�عتماد ��ضلوب �لوقاية،و فر�ضة 

كبرية لتفوي�ش �ل�ضلطة.

د - �أ�ضلوب �لتاأهيل و�لتدريب: ويكون ذلك باإتاحة فر�ضاً تدريبية منا�ضبة �أمام �لعاملني توؤهلهم لالأعمال 

قدر�تهم  تنمية  �إىل  يوؤدي  �زدياد، مما  �لعمل  يف  �إمكانية جناحهم يف  تكون  �إليهم، بحيث  �ضتوكل  �لتي 

وحفزهم على �لعمل ب�ضبب زيادة �لكفاءة من خالل �لعالو�ت و�ملكافاآت و�لرتقيات.

بع�ضها  �حلفز،،  متنوعة يف  �أ�ضاليب  �إىل  �لإد�ر�ت  بع�ش  تلجاأ  �حلفز: حيث  متنوعة من  �أ�ضاليب   - هـ 

يعتمد على �حلو�فز �ملادية، وبع�ضها على ما هو معنوي، وبع�ضها على �حلو�فز �لد�خلية �أو �خلارحية، 

و�حلفالت  �لرحالت  وكذلك  تعليمية،  ترفيهية  �جتماعية  �ضحية  �أنو�عها  مبختلف  �خلدمات  ومنها: 

�ملوؤ�ض�ضة  درع  ومنح  �لأرباح،  من  لال�ضتفادة  �ملوؤ�ض�ضة  �أ�ضهم  يف  �لعاملني  و��ضرت�ك  �ملفتوحة،  و�لأيام 

للمتميزين... �لخ.

كما بنّي عيا�رشة )2006(، �أّنه ميكن ��ضتخد�م عدة تقنيات لدفع �لعاملني نحو �لإجناز، ومن هذه �لتقنيات 

ما يلي:

.Money 1 - �لنقود

. Positive reinforeement 2 - �لتعزيز �لإيجابي

. Participation 3 - �مل�ضاركة

4 - �إغناء �أو �إثر�ء �لوظيفة Job enrichment : ويتم ذلك من خالل ما ياأتي:
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�أ - �إعطاء �لأفر�د حرية �أكرث يف �لقر�ر حول طرق �لعمل وتتابعه و�رشعته وحرية قبول �أو رف�ش �ملو�د 

كاإعطاء �ملعلمني حرية �ختيار طرق �لتدري�ش و�لو�ضائل �ملنا�ضبة لها.

ب - ت�ضجيع م�ضاركة �لأفر�د و�لتفاعل بينهما كحث �ملعلمني يف �ل�ضرت�ك بكل ن�ضاطات �ملدر�ضة �لر�ضمية 

وغري �لر�ضمية.

باملعلمني وقدر�تهم على  �لثقة  �ل�ضخ�ضية عن مهماتهم مثل منح  بامل�ضوؤولية  �ضعور�ً  �لأفر�د  �إعطاء  ج - 

حتمل �مل�ضوؤوليات �لرتبوية.

د - جعل �لأفر�د يعرفون مدى م�ضاهمة عملهم يف �ملنتج �لنهائي ويف �لإجناز �لكلي للموؤ�ض�ضة من خالل 

�إطالع �ملعلمني على نتائج طالبهم يف �لختبار�ت �لنهائية وتقدير كل �إجناز جيد لكل معلم.

�لأفقية و�لر�أ�ضية  باإتاحة قنو�ت �لت�ضال  �أد�ء عملهم، وذلك  �لر�جعة عن  �لتغذية  �إعطاء �لأفر�د  هـ - 

للمعلمني و�إنتاجهم.

و - �ضمول �لأفر�د بعمليات �لتحليل وتغيري لالأمور �لفيزيائية لبيئة �لعمل مثل تخطيط �ملكاتب و�حلر�رة 

و�لنظافة و�لإ�ضاءة، مثل �أخذ ر�أي �ملعلمني بغرفة �ملعلمني ومكانها ومكاتبهم وكيفية ترتيبها وغري ذلك.

17.1.2  مناذج متميزة من اأ�صاليب احلفز:

ذكر عريفج )2004(، بع�ش �لنماذج �ملتميزة من �أ�ضاليب �حلفز، �لتي مّت جتربتها من خالل ما ياأتي:

- توفري �لبيئة �حلافزة ذ�تيا: ويكون ذلك من خالل جعل بيئة �لعمل نف�ضها هي �حلافزة على �لن�ضاط، فاإن 

�لعامل يف هذه �حلالة ين�ضط يف �لعمل لأن �لعمل نف�ضه يرتك لديه �إح�ضا�ضا بالإثارة و�لتحديد و�ملكافاأة.

�أقوى  �لعامل لإيجاد دو�فع  �أف�ضل ما ي�ضتطيعون: وذلك من خالل دفع  �إحر�ز  - متكني �لآخرين من 

توقعات  م�ضتوى  فوق  �لطموح  مب�ضتوى  ترتفع  باإنتاجهم  �ملتعلقة  روؤ�ضائهم  تنبوؤ�ت  تكون  حني  للعمل 

�لعاملني من �أنف�ضهم.

�لعاملون من  بها  �لتي يقوم  - �لعرت�ف مب�ضاهمات �لآخرين: ويكون ذلك من خالل تقدير �لأعمال 

خالل تقدمي مكافاآت لهم عليها لال�ضتمر�ر بالعمل و�ضعورهم باأنهم يقومون باأعمال ت�ضتحق �لتقدير.

- �لربط �لفوري بني �لإجناز و�ملكافاأة: فنتائج �لعمل �حلايل تلعب دور� رئي�ضا يف �لعمل �لالحق، �إذ �إن 

�لنا�ش مييلون �إىل تكر�ر �ل�ضلوك �لذي ُيكافاأ ويتجنبون �ل�ضلوك �لذي يعاقب، وي�ضقطون من ح�ضاباتهم 

�ل�ضتجابات �ل�ضلوكية �ملهملة و�لتي ل ير�فقها حفز �إيجابي �أو �ضلبي.

�ملكافاآت  عن  فيها  يبتعد  ما  هو  للحو�فز  �خلاّلق  �ل�ضتعمال  �إن  �حلو�فز:  من  و��ضعة  ت�ضكيلة  ��ضتعمال   -

�لر�ضمية كالرتقيات وزيادة �لرو�تب، حيث �إن مو�رد �ملوؤ�ض�ضات ل ت�ضمح بتكر�ر �ملكافاآت �لر�ضمية �أكرث 
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من مرة �إىل مرتني يف �لعام، بينما �حلاجة �إىل �حلفز ل تنقطع ما د�م �لعامل على ر�أ�ش عمله. وتعترب 

�ملكافاآت غري �لر�ضمية �أو ذ�ت �لطابع �ل�ضخ�ضي مو�رد غري حمدودة للحفز ميكن ��ضتخد�مها عدة مر�ت 

يف �ليوم �لو�حد، ومنها: �لإ�ضغاء �إىل مالحظات �لعامل �أو مقرتحاته باهتمام، و�ضوؤ�ل �لعامل عن عمله 

وم�ضاركته لربهة فيما يعمل، �متد�ح دقة �لعامل و�رشعته �أو �ضربه، �إ�ضعار �لعامل باأنك مدير تخاف �أن 

مي�ضه �ضوء، و�ضكر �لعامل على ما �أجنزه و�لعرت�ف بدوره، ودعوة �لعامل ليتناول فنجال �ضاي معه 

يف �ل�ضرت�حة ... �لخ.

- ربط بع�ش �حلو�فز مبو��ضفات مميزة لالإجناز: فاإذ� كانت �ملكافاآت �لر�ضمية ُتعطى ب�ضورة دورية 

ملن يعمل وفق �لقو�عد، ُتخ�ض�ش مكافاآت ل تاأخذ �لطابع �لر�ضمي �خلال�ش لبع�ش �لإجناز�ت �ملتمّيزة 

و�أمناط �ل�ضلوك �لد�لة على زيادة �لهتمام بالعمل، ومثال ذلك: �أن يدعو مدير �ملدر�ضة �ملعلمني �إىل حفلة 

�ضاي، يكّرم خاللها وب�ضكل مفاجىء عدد� من �ملعلمني لعتبار�ت خمتلفة.

- ��ضرت�ك �لعاملني يف �إعد�د برنامج �ملكافاآت غري �ملالية: �إن �ل�ضماح للعاملني مب�ضاعدة �ملدير يف �إعد�د 

نظام �ملكافاآت غري �ملالية يجعلهم متحم�ضني لهذه �ملكافاآت على �لرغم من قيمتها �ملادية �ملتدنية.

- �لحتفال بالإجناز�ت جلعل �لتعبري عن �لتقدير علنيا.

18.1.2  الأ�ص�س العملية لعمليات التحفيز:

بع�ش  ��ضتنباط  ميكن  �لعاملني،  لتحفيز  �ملختلفة  �لنظريات  خالل  ومن  �أنه   ،)2010( �خلو�جا  �أو�ضح 

�لأ�ض�ش �لتي ميكن �تباعها ب�ضورة عملية:

1 - تعرف على �لفروق �لفردية فيما بني �لأفر�د، من حيث �حتياجاتهم، �أهد�فهم ودو�فعهم.

2 - ��ضتخد�م �حلافز �ملنا�ضب لحتياجات كل فرد و�أهد�فه ودو�فعه.

3 - حتقيق �لعد�لة يف �لنظام �لإد�ري ونظام �لتحفيز.

4 - حتديد �لأهد�ف بدقة.

5 - �حلر�ش على تنمية ثقة �لأفر�د يف �لهدف و�لقيادة ويف بع�ضهم �لبع�ش.

6 �حلر�ش على �إتاحة �لفر�ضة للعاملني للتعبري عن �أنف�ضهم وقدر�تهم و�آر�ئهم ومو�هبهم.

7 - �حلر�ش على �لتغذية �لر�جعة �لفورية.

8 - تدعيم �لعو�مل �ل�ضحية ملنع �ضعور �لعاملني بال�ضتياء، وتدعيم �لعو�مل �ملحفزة �لتي جتلب �ل�ضعور 

بالر�ضا و�لتحفيز.

9 - م�ضاركة �لأفر�د يف �لقر�ر�ت �ملتعلقة بهم.
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هويتها  وو�ضوح  �ملهار�ت  تنوع  على  ،�حلر�ش  للتحفيز  كاأ�ضا�ش  �لوظيفة  بطبيعة  �لهتمام   -  10

و�أهميتها، وتوّفر حّد من �ل�ضتقاللية للتنفيذ.

11 - �لتاأّكد من �لرتباط �لكامل بني �جلهد و�لأد�ء و�لتقدير و�أهد�ف �لفرد و�ملوؤ�ض�ضة �رتباطاً كامالً وعادلً.

12 - �حلر�ش على ربط �لإجناز بالتقدير �ملادي �أو �ملعنوي.

وقد ذكر عيا�رشة )2006(، كذلك �أّن ملز وّظف عو�مل هريزبريغ يف �لد�فعية من �أجل حت�ضني د�فعية 

�ملعلمني، وهذه �لعو�مل هي:

�أو  �ملهمة  �أد�ء  يف  و�لنجاح  بالإجناز  "�ل�ضعور  �عتباره  وميكن   Achievement �لتح�ضيل   -  1

�لن�ضاط")�ش94(. وميكن زيادة �ضعور �ملعلمني بالإجناز بالأمور �لتالية: ت�ضجيع �ملعلمني بو�ضع �أهد�ف 

لتح�ضيل  عليا  �أهد�ف  و�ضع  لها،  �لإجناز  معايري  وو�ضع  �ملعلمني  مع  م�ضرتكة  �أهد�ف  حتديد  مهنية، 

�لتالميذ.

Recognization وهي معرفة �لإد�رة مب�ضاهمة �ملعلم يف �لعمل، وميكن �أن يتّم ذلك  2 - �لعرت�ف: 

�أو كتابيا باأّن عمله مقدر،  �إخبار �ملعلم �ضفويا  �إبر�ز جهود �ملعلم وم�ضاهماته يف �لجتماعات،  مبا يلي: 

�ملعلمني،  جلهود  جو�ئز  لو�ضع  �لأمور  �أولياء  ت�ضجيع  �ملتميزة،  لالأعمال  �ضهاد�ت  �أو  جو�ئز  �إعطاء 

�ل�ضماح للمعلمني حل�ضور �ملوؤمتر�ت �لعملية �ملتخ�ض�ضة.

�لطالب  يلي: م�ضاعدة  ما  للمعلمني من خالل  وميكن توفري ذلك   Challenge �لعمل  يف  �لتحدي   -  3

ذوي �لحتياجات �خلا�ضة، مر�قبة �ملعلمني �جلدد، �ل�ضرتك يف فرق مر�جعة �ملنهاج، تن�ضيق �خلدمات 

�جلديدة للمدر�ضة، �لتحرك للم�ضتوى �لأعلى يف �ملدر�ضة.

يزد�د ر�ضاه  م�ضوؤول وحما�ضب عن عمله  �أنه  �ملعلم  ي�ضعر  عندما    Responsibility �مل�ضوؤولية:   -  4

�ملتعلقة بذلك،  ��ضتقاللية �ملعلم يف �ل�ضف و�لقر�ر�ت  �لوظيفي وميكن زيادة �مل�ضوؤولية مبا يلي، زيادة 

�إعطاء �ملعلم م�ضاحة لالإبد�ع، حتديد �لقر�ر�ت �لتي ميكن �أن يتخذها �ملعلم �ضخ�ضيا و�لقر�ر�ت �لتي يجب 

�أن ت�ضرتك �لإد�رة بها، �لطلب من معلمني خا�ضني للعمل كم�رشفني يف حال غياب �مل�رشف �أو �ملدير، 

�لطلب من �ملعلمني ذوي �خلربة تقدمي مناذج للتعليم �أمام �ملعلمني �جلدد.

5 - �لنمو و�لتطور Development كل �ضخ�ش يجب �أن ينمو ويتطور مهنياً يف وظيفته ويجب توفري 

�لنمو و�لتطور للمعلم، وذلك من خالل ما يلي: ت�ضيجع �ملعلمني لال�ضرت�ك يف بر�مج �لتدريب  فر�ش 

�ملعلمني  وت�ضجيع  �ملدر�ضة  مكتبة  يف  �لرتبوية  �حلديثة  �مل�ضادر  توفري  �لوظيفية،  �أو  �ملركزية  �و  �ملحلية 

تنطبق  �لتي  �حلديثة  �لدر��ضات  �ملعلمني عن  �إعالم  تخ�ض�ضهم،  �أو  و�لقر�ءة حول وظيفتهم  لقر�ءتها، 

عليهم، ت�ضجيع �لنمو �لروحي لدى �ملعلمني.
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 �أن هناك �أمور�ً يجب �أن توؤخذ بعني �لعتبار عند حفز �لأفر�د، وهي: خماطبة �لثقافة �ل�ضائدة لديهم، 

�لت�ضال  لهم  يتيح  �لذي  �ملناخ  توفري  تعاوين،  ب�ضكل  �لعمال  �أد�ء  يف  ومرونة  �أكرب  حرية  �إعطاوؤهم 

وي�ضعرهم باأهمية �لدور �لذي يقومون به، مكافاأة �ملتميزين ب�ضورة علنية، وجود قيادة متثل لهم قدوة 

)kotter، 1993(.يف �لعمل و�للتز�م

19.1.2  معوقات التحفيز:

�أو�ضح �خلو�جا )2010(، �أن هناك �أمور  وقوى مثبطة يف �لعمل يجب �لعمل على تفاديها حيث تثبط من 

عزمية �ملوظفني ومن هذه �لأعمال ما ياأتي:

1 - �لقو�نني �جلامدة و�ملعيقة لالإبد�ع.

2 - تكوين توقعات غري و��ضحة عن �أد�ء �ملوظفني.

3 - و�ضع قو�عد كثرية غري �رشورية وعلى �ملوظفني �تباعها بدون مناق�ضة.

4 - حتديد �جتماعات غري مفيدة وعلى �ملوظفني ح�ضورها.

5 - حجب �ملعلومات �لهامة عن �ملوظفني وخا�ضة �لتي هم بحاجة لها لأد�ء �أعمالهم.

6 - �لنقد بدلً من �لتعليقات �لبّناءة.

7 - قبول م�ضتوى �لأد�ء �ملنخف�ش، مما �ضي�ضعر �ملوظفني ذوي �لأد�ء �لعايل باأنهم قد ��ضتغلو�.

8 معاملة �ملوظفني ب�ضكل غري عادل.

9 - �ل�ضتفادة من �حلد �لأدنى من طاقة �ملوظفني.

�لثقة  �إىل  �لفتقار  تفهمها وجتنبها وهي:  للعاملني يجب  مثبطة  هناك عو�مل  �أن   ،)2010( ديني  وذكر 

يجري،  مبا  �جلهل  �لأهمية،  بعدم  �ل�ضعور  �مل�ضتقبل،  �ل�ضعوربغياب  �ل�ضلبية،  �لآر�ء  �لقلق،  بالنف�ش، 

�لتقدير �خلاطىء، �لفتقار �إىل �لتدريب.

يف حني �أو�ضح �ضميث )2002(، �أن بع�ش �لأعمال تخفق غالبا يف �لتطور لأن �ملديرين، �لذين هم بيدهم 

�ضلطة �لتغري لي�ش لديهم وعي كامل مب�ضاكل �لعمل، بينما �لأفر�د �مل�ضوؤولون عن �لعمل، �لذين هم على 

علم مباهية �مل�ضاكل، لي�ش لديهم �ضلطلة �لتو�ضف، و�لتي تعني دفع �آلف �جلنيهات للم�ضت�ضارين مقابل 

�حل�ضول على معرفة كيفية تطوير �لعمل، يف حني �أن فريق �لعمل ميكنه �أن يقدم مثل هذه �ملعلومات 

�لتحكم يف �لأفر�د وتوجيههم و�ملحافظة على قو�عد  دون مقابل. فالطريقة �ملعتادة لالإد�رة توؤكد على 

�ضيجعلهم  �حلقوق  ببع�ش  للموظفني  �ل�ضماح  باأن  بالعتقاد  للمدير  �لتقليدي  �لنمط  يرتبط  كما  �لعمل. 
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يتعدون حقوقهم. يوؤثر هذ� �لنمط ب�ضدة على ت�رشفات �لأفر�د. فبدل من �لرتكيز على حت�ضني �خلدمات 

�إر�ضاء �لروؤ�ضاء و�لبتعاد  �أو �لتقرب من �حتياجات �لعمالء، يكون �لهدف �لأ�ضا�ضي للمروؤو�ضني هو 

عن �مل�ضاكل.

ب�ضيا�ضات  �لأهتمام  �لتعليمات وعدم  �لتحفيز عدم و�ضوح �لأهد�ف وغمو�ش  ف�ضل  �أ�ضباب  �أّن من  كما 

�لختيار و�لتدريب، وكذلك �لرتكيز فقط على ما مُينح �حلافز من �أجله، و�أي�ضا �لعتماد على �ملكافاآت 

)Dessler, 1995( .فقط كمحفز وحيد للعاملني

وبالتايل فاإّنه يجب حتديد مثبطات حما�ش �لعاملني يف �أي منظمة  و�لق�ضاء عليها ومنها: �لنقد غري �لبّناء، 

و�ل�رش�عات يف بيئة �لعمل، و�لأجور غري �لعادلة، و�ملناف�ضة �لد�خلية �ل�ضلبية، وتوزيع �حلو�فز ب�ضكل 

)Spitzer، 1989( .غري عادل، و�ل�ضتهانة بجهود �لعاملني

20.1.2  اأهم مربرات احلوافز واأهميتها يف الأدارة التعليمية:

يف  ذلك  ينعك�ش  حيث  �لتعليمية،  �لإد�رة  يف  هاماً  رئي�ضاً  دور�ً  للحو�فز  �أن   ،)1991( �لنوري  ذكر 

مردود هام، تهدف �إليه �لعملية �لرتبوية، ويتمثل ذلك يف �إعد�د �لتالميذ حلياة فا�ضلة يف جمتمعهم �لذي 

�أ�ضا�ضا على طائفتني هما  تن�ضحب  �لرتبوية  �لإد�رة  �أو  �لتعليمية  �لإد�رة  فاإن �حلو�فز يف  لذ�   ينتظرهم. 

�ملعلمني و�لتالميذ.

�ملعلم  �أن  �أ�ضا�ش  تقوم على  باملعلم  تتعلق  �لتي  �أهم مربر�ت �حلو�فز  �أن   )2001( بنّي مر�ضي  فقد  ولهذ� 

�لتلميذ، �ملنهاج" و�أن جناح  "�ملعلم،  �أركانها �لثالثة �لهامة  هو حجر �لز�وية يف �لعملية �لرتبوية و�أحد 

�لعملية �لرتبوية يتوقف على �ملعلم وكفاءته و�نتمائه لعمله. فاملعلم بحاجة �إىل �لحرت�م و�لتقدير كما �أنه 

بحاجة �إىل حت�ضني و�ضعه �ملادي لينعك�ش كل ذلك على رفع روحه �ملعنوية يف �لعمل وبالتايل على �نتاجه 

وعطائه �لرتبوي. �أما �أهم �أ�ضاليب �حلو�فز �ل�ضلبية �ملادية و�ملعنوية فهي، �حل�ضم من �لأجر �أو �ملرتب، 

و�حلرمان من �لرتقيات �ملادية و�لأدبية و�حلرمان من �لمتياز�ت �ملتاحة و�للوم ولفت �لنظر، .... 

�لخ. �أما �أهم �أ�ضاليب �حلو�فز �ليجابية بنوعيها �ملادي و�ملعنوي فهي �ملكافاآت �ملالية و�حلو�فز  �ملادية، 

و�إعطاوؤهم �أولوية يف �لمتياز�ت �ملتاحة ويف �لتنقالت و�لإعار�ت و�لرتقيات �لأدبية و�ملادية وتكرمي 

�أنو�ط �لو�جب و�ملو�طنة  �أو  �ملمتازين يف �حتفالت عيد �ملعلم، �أو يوم �ملعلم ومنحهم �ضهاد�ت تقدير، 

�ل�ضاحلة وغريها.
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على  �لتغلب  على  �ملعلمني  ت�ضاعد  �أنها  يف  و��ضح  دور  لها  �حلو�فز  �أن    ،)1999( �لطبيب  �أو�ضح  كما 

�ضعوبات �لعمل وم�ضكالته، وت�ضبب يف رفع �لروح �ملعنوية لديهم، مما يكون �ضببا يف �رتفاع م�ضتوى 

�لتعليم وجودة نوعيته، و�ضو�ء كانت �حلو�فز مادية �أو معنوية فاإن لها �أثرها على رفع �لروح �ملعنوية 

و�ملرتب  �لأجور  من  �خل�ضم  يف  تتمثل  �ضلبا  فهي  و�إيجابا،  �ضلبا  �أ�ضاليبها  يف  تختلف  �نها  رغم  للمعلمني 

و�حلرمان من �لرتقية �و �لمتياز�ت و�أحيانا لفت �لنظر و�للوم و�لتقدير�ت �ل�ضعيفة �ل�ضيئة و�حلرمان 

من �ل�ضرت�ك يف �لأن�ضطة، �ما �أ�ضاليب �حلو�فز �لإيجابية تتمثل يف �ملكافاآت �ملالية، و�إعطاء �لأولويات 

�لر�ضمية  �لحتفالت  يف  �لتكرمي  وعمليات  و�لرتقيات  و�لإعار�ت  و�لتنقالت  �ملتاحة،  �لمتياز�ت  يف 

كعيد �ملعلم و�ضهاد�ت �لتقدير. وقد بنّي �أي�ضا �أن �حلو�فز لها �أهميتها �لكربى يف �أي من�ضاأة �أو منظمة �أو 

موؤ�ض�ضة �أو �إد�رة، وتزد�د �أهميتها �أكرث يف �لإد�رة �لتعليمية لأن �لإد�رة �لتعليمية ترتكز �أعمالها على 

�لتعليم، و�لتعليم يخت�ش  تقوم على  �لذكر و�لأنثى، فهي  �ل�ضغري منهم و�لكبري،  �لب�رش  كافة قطاعات 

�لب�رش، ولهذ� فاإن �حلو�فز فيها يكون لها  �أكرث تعامال من غريها مع  فاإنها  �لقطاعات، ومن ثم  بجميع 

معناها ودللتها خالف �أي منظمة جتارية �أو �ضناعية �أو زر�عية تتعامل مع قطاعات معينة من �لب�رش. 

وما د�مت �لإد�رة �لتعليمية تخت�ش بالتعليم وتن�ضب �إليه، و�لتعليم يقوم على �ملعلمني و�لطالب بالدرجة 

�لأوىل، فاإن �لأهمية �لكربى للحو�فز تنطلق من �ملعلمني و�لطالب، ودر��ضاتها �إمنا يخت�ش بها هوؤلء 

�أكرث من غريهم من �ملديرين �لروؤ�ضاء و�ملوجهني.

وذكر كمرير، و ويندم )2003(، �أّن �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية ذ�ت �لطابع �لعن�رشي �أو �لعد�ئي لأي �ضورة 

كانت  فاإذ�  �ل�ضلوك.  �ضور  من  مالئما  تر�ه  ما  ت�ضتخدم  �أن  ميكن  �لأخرى  �لإن�ضان  حقوق  �ضور  من 

�لفرد  وح�ضا�ضية  مهارة  على  تعتمد  �ضوف  �حلو�فز  هذه  فاعلية  فاإن  �ملرء،  عليها  يتفق  �ملوؤ�ض�ضة  �أهد�ف 

�لذي يدير هذه �حلو�فز. فجميع �ملديرين ي�ضتخدمون �حلو�فز، ولكنهم جميعهم ل ي�ضتخدمونها لإحد�ث 

تاأثري�ت عظيمة �أو �إيجابية.

21.1.2  اأنواع احلوافز التي ي�صتخدمها املدير مع املروؤو�صني:

ذكر حمودة )2010(، �أن �لعامل بارتون حاول حتديد �أهم �أنو�ع �حلو�فز �لتي ميكن �أن ي�ضتخدمها �ملدير 

يف حتفيز �ملروؤ�ضني بغية حتقيق �لأد�ء �لأف�ضل، وقد تو�ضل �إىل �ملجموعة �لتالية:

1 - �لتحدي يف �لعمل �أو �لوظيفة: ويكون ذلك من خالل حتديد �مل�ضوؤوليات �ملناطة بالأفر�د �لعاملني من 

خالل ما ي�ضعر به �ضاغل �لوظيفة من �أهمية �لعمل �لذي يقوم باإجنازه وقيمة �لعمل وعنا�رش �لتحدي �لتي 
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ينطوي عليها ذلك �لعمل.

2 - �ملركز �لوظيفي )�ملكانة(.

3 - حتقيق �مل�ضتوى �لقيادي يف �ملنظمة.

4 - �ملناف�ضة: وتعني �إتاحة �لفر�ش �ملنا�ضبة للمروؤو�ضني للمناف�ضة يف �ملجالت �ملختلفة يف �لعمل، ل �ضيما 

و�أن �لطموحات و�لتطلعات �لفردية غالباً ما ت�ضعى لتحقيق �ملكا�ضب.

5 - �خلوف: وتعني ظاهرة خوف �ملوظف �أو �لعامل من �لإجناز �خلاطىء �إذ يقوده لفقد�ن �لعمل �أو 

�لوظيفة �أو �لعالوة �ل�ضنوية �أو �لرتقية و�لتقدم بالعمل وهكذ�.

6 - �ملكافاآت �ملالية.

22.1.2  خ�صائ�س النظم الرتبوية القائمة على احلوافز:

ذكر كمرير، و ويندم )2003(، يف معر�ش ذكره خل�ضائ�ش �لنظم �لرتبوية �لقائمة على �حلو�فز، �إّن 

�ل�ضتنتاجات �لتي ميكن ��ضتقاقها من �أدبيات �لد�فعية و�حلو�فز على �ت�ضاعها وتنوعها ميكن �إيجازها يف 

جمال �لرتبية علىنحو ما يلي:

1 - يجب �أن ننظر�إىل �ملكافاآت/ �حلو�فز من منطلق �رتباطها بالأد�ء وكفايتها يف �لإثابة.

�لأ�ضا�ضية، و�أن  �لرتبة، و�حلاجات  بني �حلاجات عالية  �لفروق  على  �حلو�فز  تتعرف  �أن  يجب   -  2

ت�ضبع �حلاجات �لأ�ضا�ضية عادة قبل غريها من �حلاجات، و�لتي ي�ضتفاد بها يف �إثارة �لد�فعية نحو �أمناط 

�ضلوكية جديدة.

3 - يجب �أن يكون هناك تاأكيد على �جلو�نب �لإيجابية ل �ل�ضلبية يف �حلو�فز.

4 - �إن �مل�ضاهمة يف ت�ضميم وتنفيذ نظام معني للحو�فز يجب ت�ضجيعها بني �أولئك �لذين نريد �أن نعدل من 

�ضلوكهم.

6 - يجب تفريد �حلو�فز �إىل �أكرب حد ممكن ومبا يتنا�ضب مع طبيعة �ملنظمة �لتعليمية.

7 - يجب حتديد �لتنوع ومظاهره، وحتقيق نوع من �ملو�ءمة، وحتقيق �لتو�زن �ل�ضحيح بني �ملعايري 

�لعامة و�حلاجات �لفردية، وحاجات �ملجموعات �لفرعية.

ع، و�أن يكون لها ما يربرها. 8 - عد�لة �حلو�فز يجب �أن حتدد بو�ضوح، و�أن تر�قب، و�أن ُت�ضجَّ

9 - يجب على �حلو�فز تثبيت �لتميز، ولكن نظام �حلو�فز �أي�ضا يجب �أن يعالج نقاط �ل�ضعف.

�إن �ل�رش�عات بني �حلو�فز يجب حتديدها كما يجب تقليل �ملوؤثر�ت �مل�ضادة �إىل �حلد �لأدنى لها   - 10

�إن مل ُتزل كلية.
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11 - �إن �لإد�ريني و�ملعلمني ينبغي �أن تت�ضح �أهد�فهم يف �أذهانهم، وكذ� �أن تكون توقعاتهم و�قعية.

�مل�ضاركني يف �أي منظمة يجب توظيفهم و�نتقاوؤهم، وتدريبهم، و�لإبقاء عليهم �عتماد� على  �إن   -  12

تكامل د�فعيتهم مع نظام �حلو�فز �خلا�ش مبوؤ�ض�ضاتهم.

13 - ثم يجب على نظام �حلو�فز �أن يوؤكد على �ل�ضيا�ضات �لو��ضحة وتكر�ر �لتقومي و�حلو�فز �ملنا�ضبة 

�ملتكررة.

كما ذكر )�أبو �لن�رش، 2007( �أن من خ�ضائ�ش نظام �لتحفيز �جليد  �أن يكون نظاما مو�ضوعيا،  
و�أن يكون و��ضحا ومفهوما للحو�فز �ملقدمة وي�ضهل ح�ضابه من قبل �لعاملني، و�أن يحدد هذ� �لنظام 
بو�ضوح �ل�ضلوك �لالزم للح�ضول على �حلو�فز، و�أن تقدم �حلو�فز �ملنا�ضبة يف هذ� �لنظام وكذلك 
�جلهد  من  ملزيد  �لعاملني  لت�ضجيع  �لإيجابية  للحو�فز  نظام  وجود  و�رشورة  �ملنا�ضب،  وقتها  يف 
و�لإخال�ش و�لتميز يف �لأد�ء و�لبتكار، وكذلك �رشورة وجود نظام للحو�فز �ل�ضلبية لتحقيق 
وبالتايل  هيبتها...  على  لالإد�رة  وحمافظة  �لعاملني  جدية  ل�ضمان  �لتحفيز  عملية  يف  �لتو�زن 
تطبيق  مبد�أ �لثو�ب و�لعقاب، ول بد �أن يحقق نظام �حلو�فز عائد� �أكرب �أو م�ضاويا باملقارنة مبا 
تتكلفه �ملنظمة نظري دفع �حلو�فز، كما ينبغي �أن تعمل �حلو�فز على ربط �لفرد باملنظمة �لتي يعمل 

بها وتفاعله معها عن طريق ربط �حلافز بالأد�ء �جليد.

ود�ر�ضيها.  �لإد�رة  متز�يدة من رجال  باأهمية  يحظى  �حلو�فز  �إن مو�ضوع  �لقول،  وخال�ضة 
وت�ضتند �ملعاجلة �لعلمية ملو�ضوع �حلو�فز يف �أ�ضا�ضها �إىل بحوث علم �لنف�ش و�لنتائج �مل�ضتمدة منها، 
وكذلك �لتجارب �لتي �أُجريت يف ميد�ن �لإد�رة. وقد �هتم رجال �لإد�رة بزيادة م�ضتوى �لأد�ء 
�ل�ضبيل.  فعالة يف هذ�  �لإنتاج عندهم، م�ضتخدمني �حلو�فز كو�ضائل  �لأفر�د وزيادة معدل  لدى 

ويرتبط �حلافز باجلز�ء �ضو�ء �أكان عقاباً �أو ثو�باً.  )�لنوري، 1991(.

ولهذ� يرى �لباحث من خالل تعريفات �حلو�فز �أنها تلك �ملوؤثر�ت �خلارجية �ملتنوعة �ضو�ء كانت مادية 

�أم �ضلبية، وكذلك كل ما تقوم �لإد�رة بتقدميه  لالأفر�د للتاأثري يف �ضلوكهم، وذلك  �إيجابية  �أم معنوية، 

لإ�ضباع حاجاتهم بغية �لعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهار�تهم وزيادة �نتمائهم للمنظمة �أو �ملوؤ�ض�ضة �لتي 

يعملون فيها، وزيادة ر�ضاهم عن �لعمل �لذي يقومون به، لتحقيق �أهد�فها �ملرجوة بفاعلية وكفاءة.
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�لقر�ر�ت  �تخاذ  �مل�ضاركة يف  �لأفر�د على  ت�ضجيع  يتمثل يف  �لتحفيز  �أّن   ،)2002( �ضميث  بنّي  يف حني 
تقدمي  �لقدرة على  �لفر�ضة لإظهار  يتمثل يف منحهم  كما  تاأثري على عملهم،  لها  �لتي  بالأن�ضطة  و�لقيام 
�لأفكار �جليدة و�ملهار�ت �لالزمة لتطبيق هذه �لأفكار عملياً. ويجمع مفهوم حتفيز �لأفر�د ما بني ت�ضجيع 
�لأفر�د على �لقيام بدور �أكرث فاعلية يف �لعمل و��ضرت�ك فريق �لعمل يف حتمل �مل�ضوؤولية لتح�ضني طريقة 

�لعمل، ومتكني �لأفر�د من �تخاذ قر�ر�ت �ضديدة �لأهمية دون �حلاجة للرجوع للم�ضوؤولني.

كما �أكد �لطويل )2006( ، �أن هناك �رشوطاً رئي�ضة يجب �أن ياأخذها �لإد�ري بعني �لعتبار يف تعامله 
مع �حلو�فز، كما �أو�ضح ديني )2010(، �أن هناك قو�نني وقو�عد للتحفيز.

ت�ضجيعها  يجب  للحو�فز  معني  نظام  وتنفيذ  ت�ضميم  يف  �مل�ضاهمة  �أّن   ،)2003( ويندم  و  كمرير،  و�أكد 
بني �أولئك �لذين نريد �أن نعدل من �ضلوكهم، وكذلك يجب على نظام �حلو�فز �أن يوؤكد على �ل�ضيا�ضات 
�لو��ضحة وتكر�ر �لتقومي و�حلو�فز �ملنا�ضبة �ملتكررة ، و يجب على نظام �حلو�فز �أي�ضا �أن يعالج نقاط 
نظام  �أي  يف  جوهرية  قيمة  تكون  �أن  يجب  �لأ�ضا�ضية  �حلاجات  �أولوية  على  �لتعرف  و�أن  �ل�ضعف، 

للحو�فز، و�أن �رتباط �حلو�فز باأمناط �ل�ضلوك و�لأد�ء وكفايتها �أمر�ن مطلوبان �إذ� كنا نريد �أن يوؤتي 

نظام �حلو�فز ثماره. 

فاإن هناك  ثو�با، وعليه  �أم  �ضو�ء كان عقابا  باجلز�ء  يرتبط  �حلافز  �أن  فقد ذكر   ،)1999( �لطبيب  �أما 

و�حلو�فز  و�لثو�ب،  و�لتحبيب  �لرتغيب  �أ�ضا�ضها  �لتي  وهي  �لإيجابية،  �حلو�فز  �حلو�فز:  من  نوعني 

�ل�ضلبية وهي �لتي تقوم على �أ�ضا�ش �لرتهيب و�لتخويف و�لعقاب.

و�أو�ضح �لطبيب )1999(، �أي�ضا �أن �حلو�فز �ضو�ء كانت مادية �أو معنوية ترتبط بالروح �ملعنوية �رتباطا 

ًكبري�ً وتكون �حلو�فز موؤثر�ً كبري�ً على معنويات �لأفر�د، وكلما كانت �حلو�فز م�ضبعة حلاجات �لأفر�د 

�أكمل  على  و�جباتهم  �لأفر�د  �أدى  كلما  �ملعنوية  �لروح  �رتفعت  وكلما  �رتفاعا،  �أكرث  �ملعنويات  كانت 

وجه.

كما بنّي �لبدري )2005(، �أّن رجال �لإد�رة وممار�ضيها �أو د�ر�ضيها يعّلقون �أهمية كبرية على مفهوم 

�لعالقات �لإن�ضانية و�هميته يف تهيئة �جلو �أو �ملناخ �ل�ضحي �ملنا�ضب لنجاح �لعمل يف �ملنظمات �لر�ضمية 

�أو �خلدمات �ملختلفة ومن بينها ميد�ن �لتعليم، و�أّن �لإد�رة  �ضو�ء كانت هذه �ملنظمات خا�ضة بالنتاج 

تعمد �إىل حتديد �أ�ضاليب وطرق حفز خا�ضة للعاملني مبا يتنا�ضب مع طبيعة عملها وبيئتها �ملحيطة من �أجل 



44

رفع كفاءتهم و�نتاجيتهم و�إخال�ضهم و�لتز�مهم بو�جباتهم، وبناء على ذلك ل يوجد �أ�ضلوب حفز و�حد 

منا�ضب يتفق مع �لتنظيمات �ملختلفة �أو �لأفر�د �لعاملني، لذلك كان ل بد من �لعتماد على �أ�ضاليب متنوعة 

توؤدي �إىل نف�ش �لهدف و�لغاية �لعظيمة، وتلي خمتلف غايات �لأفر�د.

�أما عند �حلديث عن �لنظريات فقد �أو�ضح �خلو�جا )2010(، �أنه ومن خالل �لنظريات �ملختلفة لتحفيز 

�أمور�ً   هناك  و�أن  عملية،   ب�ضورة  �تباعها  ميكن  �لتي  �لأ�ض�ش  من  جمموعة  ��ضتنباط  ميكن  �لعاملني، 

وقوى مثبطة يف �لعمل يجب �لعمل على تفاديها حيث تثبط من عزمية �ملوظفني.

يف  هاماً  رئي�ضاً  دور�ً  للحو�فز  �أن   ،)1991( �لنوري  ذكر  فقد  �لتعليم  يف  �حلو�فز  �أهمية  حيث  من  �أما 

�لإد�رة �لتعليمية، حيث ينعك�ش ذلك يف مردود هام، تهدف �إليه �لعملية �لرتبوية، ويتمثل ذلك يف �إعد�د 

�لعامل  �أن  )2010( �ش137،  بنّي حمودة  يف حني  ينتظرهم.  �لذي  فا�ضلة يف جمتمعهم  �لتالميذ حلياة 

بارتون حاول حتديد �أهم �أنو�ع �حلو�فز �لتي ميكن �أن ي�ضتخدمها �ملدير يف حتفيز �ملروؤ�ضني بغية حتقيق 

�لأد�ء �لأف�ضل.

كما �أ�ضاف كمرير و ويندم )2003(، يف معر�ش ذكره خل�ضائ�ش �لنظم �لرتبوية �لقائمة على �حلو�فز، 

�أّن �ل�ضتنتاجات �لتي ميكن ��ضتقاقها من �أدبيات �لد�فعية و�حلو�فز على �ت�ضاعها وتنوعها ميكن �إيجازها 

يف جمال �لرتبية.
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2.2  الدرا�صات ال�صابقة:

لقد مت �لّرجوع �إىل �لعديد من �لدر��ضات �ل�ضابقة �لعربية و�لأجنبية، كالآتي:

1.2.2  اأوًل: الدرا�صات العربية:

على  �أثر   �حلو�فز   �ملادية   و�ملعنوية   يف   حت�ضني   �لتعرف  �إىل  �لدر��ضة  هدفت   :)2011( �جل�ضا�ضي  در��ضة 

َتَكّوَن  جمتمع   �لدر��ضة   من   �لعاملني   يف   وقد  ُعمان.  ب�ضلطنة   �أد�ء   �لعاملني   يف   وز�رة   �لرتبية   و�لتعليم 

�لرتبية   و�لتعليم   على   م�ضتوى   �ملناطق   �لتعليمية   من   روؤو�ضاء    �ملديريات   �لتعليمية   �لعامة   �لتابعة   لوز�رة 

 �أق�ضام   وموظفني  ) كاتب   �ضوؤون   �إد�رية (،  وقد   بلغ عددهم       1152    فرد�ً و ��ضتخدم �لباحث لدر��ضته عينة 

طبقية ع�ضو�ئية بلغت 290 عامال، و ��ضتخدم   �لباحث   �ملنهج   �لو�ضفي ،   و��ضتخدم   �لباحث   �ل�ضتبانة جلمع  

 �لبيانات   من �ملبحوثني .  وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أهم   �لنتائج :    

 -  عدم   وجود   فروق   ذ�ت   دللة   �إح�ضائية   عند   م�ضتوى  ) 0.05 (  فاأقل   يف   �جتاهات   �أفر�د   �لدر��ضة   حول  )�أثر 

�حلو�فز   �ملادية   و�ملعنوية   يف   حت�ضني   �أد�ء   �لعاملني   يف   وز�رة   �لرتبية   و�لتعليم   ب�ضلطنة   عمان(    باختالف  

 متغري �لعمر   و�حلال   �لجتماعية   و�مل�ضتوى   �لتعليمي   و�مل�ضمى   �لوظيفي .    

- وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى )0.01( فاأقل بني �جتاهات �أفر�د �لدر��ضة �لعاملني يف 

م�ضقط و�أفر�د �لدر��ضة �لعاملني يف )�لظاهرة، ظفار، �لباطنة �ضمال، �لربميي( حول )�أثر �حلو�فز �ملادية 

و�ملعنوية يف حت�ضني �أد�ء �لعاملني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�ضلطنة ُعمان(.

در��ضة حمار�ضة )2011(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف �إىل �لعالقة بني �ملمار�ضات �لقيادية ملديري 

وتكّون  لديهم،  �لإجناز  د�فعية  وم�ضتوى  �ملعلمون  ير�ها  كما  و�لبرية"  �لله  "ر�م  حمافظة  يف  �ملد�ر�ش 

 )4024( عددهم  و�لبالغ  و�لبرية"،  �لله  "ر�م  حمافظة  يف  �ملد�ر�ش  معلمي  جميع  من  �لدر��ضة  جمتمع 

معلما ومعلمة، يف حني تكونت عينة �لدر��ضة من )406( معلما ومعلمة، مت �ختيارهم بالطريقة �لطبقية 

�أد�ة  �لباحثة  تبنت  حني  يف  �لقيادية  للممار�ضات  ��ضتبانة  بناء  مت  �لدر��ضة  �أهد�ف  ولتحقيق  �لع�ضو�ئية. 

�أفر�د عينة  تقدير�ت  �أن  �لدر��ضة  �أظهرت  �ملعلمني. وقد  �لإجناز لدى  لقيا�ش د�فعية   )2000( �لأزرق 

�لدر��ضة للممار�ضات �لقيادية ملديري �ملد�ر�ش يف حمافظة "ر�م �لله و�لبرية" جاءت بدرجة متو�ضطة. 

كما بّينت �أّنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة )a = 0.05( بني تقدير�ت �أفر�د 

عينة �لدر��ضة للممار�ضات �لقيايدية ملديري مد�ر�ش حمافظة "ر�م �لله و�لبرية" تعزى ملتغري�ت �جلن�ش، 

و�ضنو�ت �خلربة، ومكان �ل�ضكن، �ملرحلة �لدر��ضية و�ملوؤهل �لعلمي. كما �أكدت على وجود فروق ذ�ت 
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�لقيادية  للممار�ضات  �لدر��ضة  �أفر�د عينة  تقدير�ت  )a = 0.05( بني  �لدللة  م�ضتوى  �إح�ضائية عند  د�لة 

" ر�م �لله و�لبرية" تعزى ملتغري �جلهة �مل�رشفة، حيث كانت �لفروق ل�ضالح  ملديري مد�ر�ش حمافظة 

�خلا�ضة. كما �إن د�فعية �لإجناز لدى �ملعلمني جاءت بدرجة مرتفعة، و�أظهرت �لدر��ضة وجود عالقة 

�رتباطية �إيجابية د�لة �إح�ضائيا عند م�ضتوى �لدللة  )a = 0.05( بني تقدير�ت �ملعلمني للمار�ضات �لقيادية 

للمديرية ود�فعية �لإجناز لديهم.

�أثر �حلو�فز على م�ضتوى �لأد�ء �لوظيفي يف  �أبو �رشخ )2010(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل تقييم  در��ضة 

�رشكة �لت�ضالت �لفل�ضطينية من وجهة نظر �لعاملني، و��ضتخدمت هذه �لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي، وقد 

تكون جمتمع �لدر��ضة من )220( عامال يف �رشكة �لت�ضالت �لفل�ضطينية مت �عتمادهم جميعا للدر��ضة.  

وقد �أظهرت نتائج �لدر��ضة ما يلي:

1 - �أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�ضائية بني فاعلية نظام �حلو�فز و�أد�ء �ملوظفني.

2 - �أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�ضائية بني �حلو�فز �ملادية و�أد�ء �ملوظفني.

3 -  �أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�ضائية بني �حلو�فز �ملعنوية و�أد�ء �ملوظفني.

4 -  �أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�ضائية بني �لرتقيات و�لأد�ء �لوظيفي.

5 -  �أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�ضائية بني �لإن�ضاف يف منح �حلو�فز، و�أد�ء �ملوظفني.

6 -  وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية يف ��ضتجابات �ملبحوثني حول جمال »م�ضتوى �لأد�ء �لوظيفي« 

تعزى ملتغري �جلن�ش ل�ضالح �لذكور.

7 -  وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية ملتغري �لد�ئرة يف جمال منح �حلو�فز و�ملكافاآت ل�ضالح �لد�ئرة 

�لإد�رية، ويف جمال فاعلية �حلو�فز ل�ضالح �لد�ئرة �لتجارية.

8 -  عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية يف ��ضتجابات �ملبحوثني يف جميع �ملجالت تعزى ملتغري�ت 

�لدرجة �لوظيفية، �لعمر، �خلربة، �ملوؤهل �لعلمي.

 وخل�ضت �لدر��ضة �إىل جمموعة من �لتو�ضيات �أهمها:

1 - �رشوورة �لهتمام باحلو�فز �ملادية وربط �لر�تب بجدول غالء �ملعي�ضة.

�ملتوفرة  �لكفاءة  بناء على  �إعادة �ضياغة نظام ومعايري �لرتقيات للموظفني، و�أن تكون  2 - �رشورة 

يف �لفرد للوظيفة �جلديدة.

3 - �رشورة �لعمل على تر�ضيخ �لعد�لة و�لإن�ضاف، وخ�ضو�ضا فيما يتعلق مبنح �حلو�فز و�ملكافاآت �أو 

�لق�ضاء على �ملحاباة و�ملح�ضوبية يف منحها، مبا يكفل �لعد�لة يف بيئة �لعمل للم�ضاهمة يف رفع م�ضتوى �لأد�ء.

4 - �رشورة �لربط بني نتائج تقييم �لأد�ء �ل�ضنوي ومنح �حلو�فز و�ملكافاآت بناء على �لنتائج.
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رفع  يف  و�ملعنوية  �ملادية  �حلو�فز  دور  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��ضة  هدفت   :)2009( �لنو�ورة  در��ضة 

بيت  بنوك حمافظة  �لعاملني يف  �ملوظفني  �عتماد  بيت حلم، حيث مت  بنوك حمافظة  �لعاملني يف  كفاءة 

حلم كمجتمع در��ضة عام 2008. وقد ��ضتخدمت �لدر��ضة �أ�ضلوب �مل�ضح جلميع �ملوظفني �لعاملني يف ت�ضع 

بنوك يف حمافظة بيت حلم بجميع فئاتهم، وكانت �أد�ة �لدر��ضة �ل�ضتبانة، وقد ��ضتخد�م �ملنهج �لو�ضفي. 

و�أظهرت نتائج �لدر��ضة باأن �لدرجة �لكلية لوجهة نظر �ملبحوثني حول دور �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية 

و�ملعنوية  �ملادية  �حلو�فز  باأن  �إجماع  هناك  كان  حيث  عالية  كانت  �لبنوك  يف  �لعاملني  كفاءة  رفع  يف 

ت�ضاهم يف رفع كفاءة �لعاملني يف �لبنوك. وبينت �لدر��ضة �أن �إد�ر�ت �لبنوك تهتم بتقدمي �حلو�فز �ملادية 

�أكرث من �حلو�فز �ملعنوية بدرجة عالية، بينما �حلو�فز �ملعنوية جاءت بدرجة متو�ضطة، وبينت كذلك 

�أن �ملعايري�لتي ُتعطى على �أ�ضا�ضها �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية جاءت على �لنحو �لآتي: �ملح�ضوبية، �لقيام 

باأعمال متعبة، �لإجناز، �لأفكار �جلديدة، �لعالقة مع �لروؤ�ضاء، �للتز�م، �خلربة و�أخري�ً �لكفاءة.

وقد �أو�ضت �لدر��ضة  ب�رشورة �لأخذ باآر�ء �ملوظفني �لعاملني يف �لبنوك حول نظام �حلو�فز �ملتبع يف 

�ضلم  وو�ضع  و�لجتماعية،  �لقت�ضادية  �لتغري�ت  تر�عي  �أن  �لبنوك  �إد�ر�ت  على  و�أن  �لبنوك،  هذه 

�أ�ضا�ضها  �لتغري�ت، وجود معايري و��ضحة وعادلة تعطي على  يتنا�ضب مع هذه  �لأجور و�لرو�تب مبا 

�حلو�فز �ملادية و�ملعنوية.

�لقد�ش من  �حلو�فز يف جامعة  نظام  و�قع  �لتعرف على  �إىل  �لدر��ضة   هدفت   :)2009( �حللبي  در��ضة 

�إىل  هدفت  كما  �لوظيفي.  �لأد�ء  كفاءة  رفع  يف  �حلو�فز  هذه  ودور  �لإد�ريني،  �ملوظفني  نظر  وجهة 

�لتعّرف على �أهم �حلو�فز �لتي تعمل على رفع م�ضتوى �لأد�ء �لوظيفي، ومقرتحات �ملوظفني �لإد�ريني 

لبناء نظام حو�فز يعمل على رفع م�ضتوى �لأد�ء. و��ضتخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�ضفي، وتكون جمتمع 

�لدر��ضة من جميع �ملوظفني �لذين يقومون باأعمال �إد�رية يف جامعة �لقد�ش، من �لأد�ريني و�لأكادمييني 

للعام 2008 - 2009 و�لبالغ عددهم )458( موظفا، وقد ��ضتخدمت �لباحثة عينة طبقية ع�ضو�ئية حيث بلغ 

عدد �أفر�دها )182( موظفا، و�لتي كانت ن�ضبتها 40 ٪ من جمتمع �لدر��ضة. و�عتمدت �ل�ضتبانة كاأد�ة 

جلمع �لبيانات. و�أظهرت �لنتائج �أّن تقدير�ت �ملوظفني �لإد�ريني لو�قع نظام �حلو�فز يف جامعة �لقد�ش 

�حلو�فز  ملجالت  وبدرجة �ضعيفة  �حلو�فز،  نظام  ملجالت  �لكلية  �لقيمة  على  متو�ضطة،  بدرجة  كانت 

�أن دور �حلو�فز يف  �لنتائج  �أظهرت  �مل�ضرتكة. وكذلك  �ملادية و�ملعنوية، ومتو�ضطة ملجالت �حلو�فز 

رفع كفاءة �لأد�ء �لوظيفي كان بدرجة متو�ضطة للقيمة �لكلية وملجالت �لدر��ضة، وبدرجة كبرية لدور 

�أهم  �أن  �إىل  �لدر��ضة  تو�ضلت  كما  �لإد�ري.  و�لإبد�ع  �لأد�ء  م�ضتوى  رفع  يف  �ملعنوية  �حلو�فز  نظام 

�حلو�فز �لتي تعمل على رفع م�ضتوى �أد�ء �ملوظفني �لإد�ريني يف جامعة �لقد�ش هي: �لأجور و�لرو�تب، 
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�لزيادة �ل�ضنوية، زيادة غالء �ملعي�ضة، �مل�ضاركة باتخاذ �لقر�ر�ت، �لأن�ضطة و�لندو�ت وبر�مج تدريب 

نظام  بدعم وت�ضجيع م�ضاعفة  �لدر��ضة  �أو�ضت  �لعاملني معنويا وماديا. وقد  �ملوظفني، وتقدير جهود 

�حلو�فز �ملوجود حاليا  مع �لرتكيز على تقدير جهود �ملوظفني و�ل�ضتقر�ر و�لأمن �لوظيفي، على �أن 

يتم  معايري  ح�ضب  وثابتة،  وحمددة  و��ضحة  �آلية  باعتماد  �ملنا�ضب،  �لوقت  ويف  و�ضمولية  بعد�لة  يطبق 

و�ضعها م�ضبقا وهي: )�ملوؤهالت �لعلمية، �ضنو�ت �خلربة، طبيعة �لعمل، و�ملهار�ت(، و�إعالنها جلميع 

�ملوظفني.

در��ضة �لو�دعي )2008(: هدفت �لدر��ضة �إىل: �لتعرف على م�ضتوى ر�ضا �لعاملني باملناطق �لتعليمية 

باأمانة �لعا�ضمة �ضنعاء. وكذلك �لتعرف على �لعالقة بني �حلو�فز و�لر�ضا �لوظيفي، و�أي�ضا �لتعرف 

�لك�ضف عن  �إىل  �لتعليمية. كما هدفت  �ملناطق  للعاملني يف  �لتحفيز  �أ�ضاليب  تطبيقه وم�ضتوى  على و�قع 

تاأثري �ملتغري�ت �لدميوغر�فية على �إجابات �ملبحوثني على �حلو�فز و�لر�ضا �لوظيفي. وقد تكون جمتمع 

�لدر��ضة من ع�رش مناطق تعليمية بلغ عدد �لإد�ريني فيها 350 عامالً من و�قع �لك�ضوفات �لر�ضمية، ومت 

�ختيار عينة ع�ضو�ئية من جمتمع �لدر��ضة بلغت 245، مت توزيعها على �لعاملني )مدير �إد�رة، روؤ�ضاء 

�أق�ضام، خمت�ش( يف �ملناطق �لتعليمية، وقد �عتمدت �لباحثة منهج �لبحث �لو�ضفي، وقد ��ضتخدمت �لباحثة 

�ل�ضتبانة كاأد�ة للدر��ضة. وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل وجود عالقة طردية بني �حلو�فز و�لر�ضا �لوظيفي. 

حمدودية �أو ق�ضور �حلو�فز �ملقدمة للعاملني يف �ملناطقة �لتعليمية باأمانة �لعا�ضمة �ضنعاء، كما �أّن هناك 

عيوباً يف تطبيق بع�ش �حلو�فز عن غريها، مثل �حلو�فز �ملادية و�حلو�فز �ملعنوية. حمدودية �أو ق�ضور 

م�ضتوى �لر�ضا لدى �لعاملني يف �ملناطق �لتعليمية، كما �أن هناك عيوباً يف تطبيق بع�ش عو�مل �لر�ضا 

�لوظيفي عن غريها. كما �أكدت �أن هناك عالقة �رتباطية طردية بني م�ضتوى �حلو�فز و�لر�ضا �لوظيفي 

للعاملني. كما �أظهرت �أن �لنظرة �مل�ضرتكة للعاملني يف �ملناطق �لتعليمية تعترب �أن حميع �نو�ع �حلو�فز 

متدنية، وذلك لعدم تاأثري �ملتغري�ت �لدميغر�فية و�لتنظيمية بني �ملبحوثني. وقد �أو�ضت �لدر��ضة

�لوظيفي  �لر�ضى  دعم  عليه.وكذلك  هي  مما  �أكرب  بدرجة  عموما  �حلو�فز  بتطبيق  �لهتمام  ب�رشورة 

لي�ضل �إىل �أف�ضل حالته.

در��ضة �لفار�ش )2009(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل تو�ضيح كل من مفهومي �ضيا�ضـات �لتحفيـز و�لولء 

�ل�ضاأن بالأدب �لإد�ري وتبيـان �لعالقـة بـني �ضيا�ضات  �لتنظيمي نظرياً بالعتماد على ما ورد يف هذ� 

عينة  با�ضتخد�م  �لنتائج  �لدر��ضة ل�ضتنباط  هذه  �لو�ضفي يف  �ملنهج  ��ضُتخِدم   �لتنظيمي.  و�لولء  �لتحفيز 

غيـر �حتماليـة مالئمة موؤلفة من �أربع موؤ�ض�ضات وباأخذ 324 فرد� )موظفون من خمتلف �مل�ضتويات(، 
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ومّت �لتو�ضل �إلـى �أهم �لنتائج �لآتية:

و�نق�ضام  �لتنظيمي  و�لولء  �لتحفيزية  �ل�ضيا�ضات  مفهوم  على  �ملوظفني  روؤى  يف  �إجماع  وجود  عدم   -

�ملوظفني على درجة وجود �لولء �لتنظيمي.

�ملوؤهل  �ملرتبة،  )�لعمر، �خلربة،  �لدر��ضة  �إح�ضائية بني متغري�ت  �إيجابية ذ�ت دللة  - وجود عالقة 

�لعلمي(.

متغيـر�ت  مـع  عالقـة  وجـود  وعدم  �لعملية،  و�خلربة  �لتنظيمي  �لولء  بني  �إيجابية  عالقة  وجود   -

�لدر��ضة �لأخرى.

- عدم وجود عالقة بني �ضيا�ضات �لتحفيز �مل�ضتخدمة و�لعو�مل �ل�ضخ�ضية للموظفني، ووجود عالقة قوية 

و�إيجابية بني �لتحفيز و�لولء �لتنظيمي.

- عدم وجود فروقات ذ�ت دللة �إح�ضائية من حيث طبيعة �لوظيفة )�إ�رش�فية �أو غري �إ�رش�فية( بروؤية 

�ملوظفني جتاه �لولء �لتنظيمي و�ل�ضيا�ضات �لتحفيزية.

در��ضة �لغيث )2008(:  هدفت �لدر��ضة �إىل �لتعرف على عالقة �لتحفيز �لإد�ري بالأد�ء �لوظيفي للقياد�ت 

مبد�ر�ش �لتعليم �لعام �لثانوي يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية. وقد ��ضتخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�ضفي، حيث 

تكون جمتمع �لدر��ضة من �إد�ريي وز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�مل�رشفني و�مل�رشفات �لإد�ريني، ومديري 

ومدير�ت �ملد�ر�ش ووكالئهم يف كل من �لريا�ش، وجدة، و�لدمام باململكة �لعربية �ل�ضعودية، وقد بلغت 

عينة �لدر��ضة من 6 م�رشفات وز�ريات، و78 م�رشفا وم�رشفة �إد�رية، و70 مدير� من مد�رء �ملد�ر�ش 

و123 م�ضاعد� رئي�ضيا. وقد تو�ضلت �لدر��ضة �ىل �أن و�قع �لتحفيز �لإد�ري متو�ضط ب�ضكل عام، و�أن 

و�قع �لأد�ء �لوظيفي جيد ب�ضكل عام، يف حني �أنه تبني �أن هناك عالقة قوية جد�ً بني �لتحفيز �لإد�ري 

بني  �لعالقة  �إىل  ت�ضري  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  �أنه  �لدر��ضة  �أكدت  كما  �لوظيفي.  و�لأد�ء 

�لتحفيز �لإد�ري و�لأد�ء �لوظيفة ُتعزى ملتغري�ت، �ملوؤهل، �خلربة، �أو �ملركز �لوظيفي. وقد �أو�ضت 

�لدر��ضة باإعادة �لنظر يف �ضلم �لرو�تب ونظام �ملكافاآت مت�ضياً مع �ملتغري�ت �لقت�ضادية، ولتحقيق درجة 

لبد منها من �لر�ضا �لوظيفي �لذي يحتاجه �لعمل لرفع م�ضتوى �لإنتاجية للقياد�ت مبد�ر�ش �لتعليم �لعام 

�لثانوية، وربط �حلو�فز �لإد�رية ملديري �ملد�ر�ش �لثانوية مب�ضتوى �لأد�ء،  و�أي�ضا ربط �حلو�فز باجلهد 

�لذي يبذله مدير �ملدر�ضة �لثانوية يف جمال �لتطوير �ملهني �لذ�تي وفعالية �لأد�ء..وتطوير �ملعايري �حلالية 

لالأد�ء وتطوير نظم قيا�ش �لأد�ء للقياد�ت.



50

در��ضة �أبو ��ضنينة )2008(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على �أثر �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية �لإيجابية 

منها و�ل�ضلبية على رفع م�ضتوى �لر�ضا �لوظيفي لدى �ملهند�ضني �لعاملني يف �لقطاع �لعام يف جنوب �ل�ضفة 

�لغربية. وكذلك �لتعرف على �لكيفية �لتي ميكن من خاللها رفع درجة �لر�ضا �لوظيفي لدى �ملهند�ش 

�ملوظف من �أجل �لو�ضول �إىل �حلالة �لإبد�عية �ملطلوبة منه، �إ�ضافة �إىل معرفة �لو�ضائل و�ل�ضبل �لكفيلة 

بالتعزيز و�لتمكني و�لتطوير للدور �لذي يجب �أن تلعبه �حلو�فز يف �لر�ضا �لوظيفي. ��ضتخدمت �لباحثة 

�ملنهج �لو�ضفي، و�عتمدت �ل�ضتبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات �ملطلوبة، وقد تكون جمتمع �لدر��ضة من جميع 

�ملهند�ضني �لعاملني يف �لقطاع �لعام يف جنوب �ل�ضفة �لغربية، و�لبالغ عددهم ) 260( مهند�ضًا ومهند�ضة. 

وقد �أظهرت �لدر��ضة  �أن هناك تاأثري�ً و�أهمية حلو�فز �لعمل �ملادية منها و�ملعنوية، �لإيجابية و�ل�ضلبية، 

على �لر�ضا �لوظيفي ملهند�ضي �لقطاع �لعام يف جنوب �ل�ضفة �لغربية. كما �أكدت وجود فروق ذ�ت دللة 

�إح�ضائية نحو تاأثري حو�فز �لعمل على �لر�ضا �لوظيفي ملهند�ضي �لقطاع �لعام يف جنوب �ل�ضفة �لغربية 

تعزى للمتغري�ت: �جلن�ش، �حلالة �لجتماعية، �لعمر، �لتخ�ض�ش �لرئي�ش. يف حني �أظهرت �لدر��ضة 

عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية نحو تاأثري حو�فز �لعمل على �لر�ضا �لوظيفي ملهند�ضي �لقطاع 

�لعام يف جنوب �ل�ضفة �لغربية تعزى للمتغري�ت: عدد �أفر�د �لأ�رشة، �ملديرية، �لدخل �ل�ضهري، طبيعة 

�لوظيفي  و�لر�ضا  �لعمل  �لدر��ضة وجود عالقة بني حو�فز  �أثبتت  كما  �ضنو�ت �خلربة.  �حلايل،  �لعمل 

�لوظيفي  �لر�ضا  تاأثريًا يف  �أكرث �حلو�فز  �لغربية، وكان  �ل�ضفة  �لعام يف جنوب  �لقطاع  لدى مهند�ضي 

لدى �ملهند�ضني �حلو�فز �لإيجابية �ملعنوية، ثم �لإيجابية �ملادية، ووجد تاأثري حمدود ن�ضبيًا للحو�فز �ل�ضلبية 

�لوظيفي  و�لر�ضا  �ملعنوية  �لروح  برفع  �لهتمام  ب�رشورة  �لدر��ضة  �أو�ضت  وقد  و�ملعنوية.  �ملادية 

للمهند�ضني بتوفري �حلو�فز باأنو�عها و�أ�ضكالها �ملختلفة مادية ومعنوية ، مع �إيالء �حلو�فز �لإيجابية �ملعنوية 

�لهتمام �لكايف وعدم �إغفالها. و�أو�ضت ب�رشورة �عتماد معايري و�أ�ض�ش و��ضحة وعادله لتقييم �لأد�ء، 

كما و�أو�ضت �لباحثة باإجر�ء �ملزيد من �لدر��ضات �مليد�نية يف هذ� �ملجال يف بيئات وقطاعات �أخرى.

در��ضة �رش�ب )2007(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �حلو�فز و�أد�ء �ملوظفني لعملهم 

ببلديات قطاع غزة �لكربى، و ذلك من خالل حتليل �لعالقات �لرت�بطية بني جمالت �حلو�فز وم�ضتوى 

�لأد�ء و ��ضتخد�م �لقدر�ت و �لتناف�ش بني �ملوظفني و �حلو�فز �ملف�ضلة. و�ضم جمتمع �لدر��ضة موظفي 

�لبلديات �لأربع �لكربى يف قطاع غزة �لذين ي�ضغلون مركز وظيفي يرت�وح بني رئي�ش ق�ضم وحتى مدير 

�إد�رة وبع�ش روؤ�ضاء �ل�ضعب، بالإ�ضافة ملن هم يف م�ضتوى هذه �لفئات من �مل�ضت�ضارين و�مل�ضاعدين و 

يقدر عددهم بحو�يل 283 �ضخ�ش، بينما كانت عينة �لدر��ضة 228 �ضخ�ش. �أظهرت نتائج �لدر��ضة �أن 

تاأثري �حلو�فز �ملادية على م�ضتوى �أد�ء �ملوظفني �ضعيف، و�أن تاأثري �حلو�فز �ملادية و �ملعنوية ككل على 
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�أو  باأهد�ف  للحو�فز مرتبطة  �أنظمة  �ملادية غري كافية ول توجد  �لأد�ء متو�ضط، و�أن �حلو�فز  م�ضتوى 

م�ضتويات �أد�ء مقررة م�ضبقا، و�أن �حلو�فز �ملتوفرة ل ت�ضجع �ملوظفني على �لتناف�ش يف حت�ضني �لأد�ء، 

ذ�ت  �لدر��ضة وجود فروق  و�أظهرت  تاأدية وظائفهم،  متو�ضط يف  ب�ضكل  قدر�تهم  ي�ضتخدمون  �أنهم  و 

دللة �إح�ضائية يف درجة �لر�ضا �لوظيفي تعزى �إىل متغري�ت �ملوؤهل �لعلمي و�مل�ضتوى �لإد�ري، و�أن 

�لر�ضا �لوظيفي يزيد بزيادة �ملوؤهل �لعلمي و بزيادة �مل�ضتوى �لإد�ري. كما خل�ضت �لدر��ضة �إىل �أن كل 

�حلو�فز  توؤثر �إيجابيا على �أد�ء �ملوظفني لعملهم و�أن م�ضتوى �لأد�ء يزيد بزيادة �حلو�فز.و�أ�ضارت كذلك 

�إىل �أن �أهم �حلو�فز من وجهة نظر �ملوظفني �لر�تب �ل�ضهري يليه �ل�ضعور بال�ضتقر�ر و �لأمن �لوظيفي 

ثم طبيعة �لوظيفة من حيث �ل�ضالحيات وطريقة �لإ�رش�ف و�مل�ضوؤولية وتت�ضاوى تقريبا يف �لأهمية كال 

من �لرتقيات و �ملكافاآت �ملالية و �لتاأمني و �ملعا�ضات و �لعالقة �جليدة مع �لروؤ�ضاء و�لزمالء. وقد �أو�ضى 

�لباحث بزيادة �حلو�فز �ملادية وخ�ضو�ضا عالوة �لزوجة و�لأبناء وربط �لر�تب بجدول غالء �ملعي�ضة و 

بناء نظام حو�فز للقطاعات �لهامة.

در��ضة عزيون )2007(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل معرفة �أثر �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية منها على �لر�ضا 

�لوظيفي للمورد �لب�رشي �جلز�ئري يف �أحد م�ضانع �حلليب �مُلد�ر من ِقبل �لدولة �جلز�ئرية، ومعرفة 

مدى جتاوب �لأفر�د �لعاملني يف هذه �ل�ضناعة مع �حلو�فز �ملقدمة ب�ضقيها �ملادي و�ملعنوي. وقد ��ضتخدمت 

�لباحثة �ملنهج �لو�ضفي �لتحليلي و�عتمدت فيها على �ملالحظة و�ملقابلة و�ل�ضتمارة.. وقد متثل جمتمع 

فئة  �لتحكم،  فئة  �لإطار�ت،  ]فئة  �إليها  ينتمون  �لتي  �لفئات  باختالف  نوميديا  ملبنة  عمال  يف  �لدر��ضة 

�لتنفيذ[، و�إجمايل �لعدد �لذي وقفت عنده ل�ضنة 2006 قدر بحو�يل 242 عامال، وقدر حجم �لعينة �لكلية 

�لتي  �لب�رشية  �ملو�رد  �إد�رة  �أن�ضطة  �أهم  �أحد  �لتحفيز  عملية  �عتبار  �إىل  �لدر��ضة  وخل�ضت  فرد�.   51 بـ 

�أ�ض�ش علمية ومو�ضوعية  ت�ضهم ب�ضكل كبري يف دفع �لأفر�د �لعاملني للبذل و�لعطاء، بحيث تكون على 

متجددة با�ضتمر�ر تندرج �ضمن نظام �حلو�فز. كما �أ�ضارت �إىل �أن �لر�ضا �لوظيفي للمو�رد �لب�رشية، 

�حد �لهتمامات �لأ�ضا�ضية للموؤ�ض�ضة �لتي ينبغي حتقيقها من خالل عملية �لتحفيز. كما بّينت �لدر��ضة �أن 

�ملوؤ�ض�ضة تفتقد �أ�ضمى �ملبادئ �لأ�ضا�ضية يف تطبيقها للحو�فز، فنظام �حلو�فز ل يتوفر على �لأ�ض�ش ومتطلبات 

�لوظيفي، حيث  �لر�ضا  متدنية حلالة  �لوظيفي، درجة  بالر�ضا  �خلا�ضة  �لدر��ضة  �أظهرت  تقدميها.كما 

متركزت حالة عدم �لر�ضا حول �ملكافاآت �ملادية. ورغم توفر �حلو�فز �إّل �أن �أثرها على �لر�ضا �لوظيفي 

كان �ضلبيا يف حني كانت �حلو�فز �ملعنوية �لتي �ضملت )ظروف �لعمل، �لت�ضال، �إ�رش�ف جماعة �لعمل، 

حمتوى �لعمل(، لها �أثر� �إيجابي و�ن كان منخف�ضا. كما �أكدت �لدر��ضة �مليول �لكبري للمكافاآت �ملادية.

وقد �أو�ضت �لباحثة: �رشورة �إعد�د نظام للحو�فز مع جتديده ح�ضب �لظروف �لتي تن�ضط فيها �ملوؤ�ض�ضة 
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�لو�ضوح يف تطبيق نظام �حلو�فز و تعريفه ملختلف  �أي فرد عامل. وكذلك توفر  و ح�ضب خ�ضائ�ش 

�لعاملني �إ�ضافة �إىل م�ضاركتهم يف �إعد�ده، وتقبل كل �قرت�حاتهم و�آر�ئهم.

در��ضة �لعك�ش )2007(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على دور نظام �حلو�فز و�ملكافاآت و�أثره يف 

�لفل�ضطينية يف قطاع غزة، وذلك من خالل در��ضة نظام  �ل�ضلطة  �لوظيفي يف وز�رت  �لأد�ء  حت�ضني 

�لتحليلي،  �لو�ضفي  �ملنهج  �لباحث  �لأد�ء. و�عتمد  �حلو�فز �حلكومية، وتقييم مدى فعاليته و�أثره على 

ومت ��ضتخد�م �ل�ضتبانة  كاأد�ة للدر��ضة، وتكون جمتمع �لدر��ضة من �لعاملني بوظائف �إ�رش�فية ويتلقون 

حو�فز يف وز�رة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية يف قطاع غزة و�لبالغ عددهم 3350 موظفاً، يف حني بلغ عدد �لعينة 

368 موظفا. وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أّن هناك �أثر�ً �ضعيفاً لفعالية نظام �حلو�فز و�ملكافاآت يف حت�ضني 

�أد�ء �لعاملني يف �لوز�ر�ت �لفل�ضطينية يف قطاع غزة. و�أّن نظام �ملكافاآت غري فاعل ومتدٍن، ومعظم 

�ملوظفني لي�ش لديهم علم بنظام منح �ملكافاآت.كما بّينت �أّن �لإد�ر�ت �لعليا يف �لوز�ر�ت ل تربط بني 

نتائج تقييم �لأد�ء كاأ�ضا�ش ملنح �حلو�فز. و�أو�ضحت �أنه ل يوجد �إن�ضاف يف منح �حلو�فز و�ملكافاآت، و�أن 

ذلك �أّثر �ضلبا على �أد�ء �ملوظفني. وقد �أو�ضت �لدر��ضة باإعادة مر�جعة وتقييم نظام �حلو�فز �حلكومي 

وتطويره ب�ضكل يتنا�ضب وتوقعات �ملوظف �لعام، و�أن متنح �حلو�فز و�لرتقيات وفقا لل�ضو�بط و�ملعايري 

�لتي حددها �لقانون، و�لعمل على ربط بني نتائج تقييم �لأد�ء �ل�ضنوي يف منح �حلو�فز و�ملكافاآت،و�أن 

تعمل �لإد�ر�ت �لعليا يف �لوز�ر�ت على بث روح �لتعاون و�لإخاء بني زمالء �لعمل.

در��ضة �ل�رش�ري )2007(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على �أنو�ع �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية �ملقدمة 

للعاملني ب�رشطة منطقة �جلوف، و�لتعرف �أَي�ضا على مدى ر�ضاهم عن بيئة �لعمل �لوظيفي. وقد �عتمد 

�لباحث �ملنهج �لو�ضفي �لتحليلي يف هذه �لدر��ضة، حيث ��ضتخدم �ل�ضتبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات من عينة 

�لدر��ضة �ملكونة من 254 فرد�ً من �أفر�د �ل�رشطة �لعاملني يف منطقة �جلوف.

وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أن �حلو�فز �ملادية تقدم بدرجة قليلة للعاملني، و�أن �حلو�فز �ملعنوية ل ت�ضتخدم 

�إطالقا يف هذه �ملنطقة، و�أن �أفر�د �لبحث كانو� ر��ضني  �إىل حد ما عن بيئة �لعمل �لوظيفي، كما �أظهرت 

كذلك �أن هناك عالقة �رتباطية طردية بني �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية �ملطبقة و�لر�ضا �لوظيفي عن بيئة 

�ملعنوية،  �حلو�فز  على  ي�ضتمل  �أن  على  بفعالية،  �حلو�فز  نظام  بتطبيق  �لدر��ضة  �أو�ضت  وقد  �لعمل. 

وكذلك زيادة �لهتمام باحلو�فز �ملادية و�لتي تعطي مردود� �يجابيا لرفع �لروح �ملعنوية بني �لأفر�د يف 

�لعمل، و�لبحث عن كل ما يحقق �لر�ضا ودعم �لر�ضا لي�ضل �إىل �أف�ضل حالته.
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در��ضة �جلندي )2006 (: هدفت �لدر��ضة �إىل ��ضتطالع ر�أي �لعاملني حول برنامج �لتحفيز و�لتاأكد من 

فاعلية تلك �لرب�مج وقدرتها على �إ�ضباع رغبات �لعاملني و�حتياجاتهم، ومن ثم دورها يف حتقيق �لر�ضا 

�لو�ضفي  �ملنهج  �لباحث  ��ضتخدم  حلم.  وبيت  �خلليل  مبحافظتي  �لتجارية  �لبنوك  يف  للعاملني  �لوظيفي 

�لتحليلي ، وكانت �لإ�ضتبانة هي �أد�ة �لدر��ضة. وقد تكون جمتمع وعينة �لدر��ضة من )320( موظفًا يف 

ثمانية بنوك. وخ�ضلت �لدر��ضة �إىل �أن ر�ضا �لعاملني �لوظيفي منوٌط بتحفيزهم و�إ�ضباع رغباتهم �ملادية 

و�ملعنوية، كما �أظهرت �لدر��ضة مبجملها �أن هناك �ضعفا و��ضحا يف بر�مج �لتحفيز.كما �أكدت �لدر��ضة 

�لر�ضا  موؤثر�ت  �أّن  وبّينت  �لوظيفي،  و�ل�ضتقر�ر  بالأمن  و�ل�ضعور  �لر�ضا  يحقق  �لعاملني  حتفيز  �أن 

�لوظيفي و�لر�ضا عن �حلو�فز ل تتاأثر باملتغري�ت �ل�ضخ�ضية للمبحوثني من ناحية �جلن�ش و�لفئة �لعمريه 

و�ملوؤهالت �لعلمية و�ضنو�ت �خلربة و�حلالة �لجتماعية، وحجم �لإعالة لديهم. كما �أظهرت �أن 73 % 

�ملق�ضود  �لوظيفي و�لغياب  �لدور�ن  تقليل معدلت  ت�ضاعد يف  �ملقدمة  �أن �حلو�فز  �ملبحوثني يرون  من 

عن �لعمل، كما �أكد 82 % من �ملبحوثني �أن موؤثر�ت �لر�ضا �لوظيفي توؤثر �إيجابيا يف �ضلوكيات �لعاملني 

�رشورة  �إىل  �لدر��ضة  �أو�ضت  وقد  بالعمل.  و��ضتقر�رهم  �لوظيفي  �نتمائهم  يف  وبخا�ضة  و�جتاههم، 

مر�عاة �ضمولية وتوقيت وتنوع بر�مج �لتحفيز، و مر�عاة �لعد�لة يف توزيع �حلو�فز بناء على معايري 

مهنية ومو�ضوعية �أ�ضا�ضها �أد�ء �لعاملني، و�رشورة عدم �لف�ضل بني �حلو�فز و�لر�ضا �لوظيفي.

در��ضة �لغيلي )2005(: هدفت �لدر��ضة �إىل تو�ضيف �لو�ضع �لر�هن ل�ضيا�ضات �ختيار وتدريب وحتفيز 

�ختيار  �ضيا�ضات  فاعلية  من  حتد  �لتي  �ملعوقات  حتديد  ثم  ومن  �ليمنية،  باجلمهورية  و�ملعلمات  �ملعلمني 

�ملعلمني  جميع  من  �لدر��ضة  جمتمع  تكون   . �ليمنية  باجلمهورية  و�ملعلمات  �ملعلمني  وحتفيز  وتدريب 

ثم  )�ضنعاء(، ومن  �لعا�ضمة  باأمانة  و�لثانوي  �لأ�ضا�ضي  �لتعليم  �لثابتني يف مرحلتي  �ليمنيني  و�ملعلمات 

مت تق�ضيم جمتمع �لدر��ضة �إىل طبقتني هما طبقة �ملرحلة وطبقة �جلن�ش،  ثم �أخذت عينة �لدر��ضة من كل 

طبقة على �لنحو �لآتي : معلمو �ملرحلة �لأ�ضا�ضية  ن�ضبة )%8.5(، معلمات �ملرحلة �لأ�ضا�ضية بن�ضبة )6%(، 

نتائج  �أ�ضارت  وقد   .)14%( بن�ضبة   �لثانوية  �ملرحلة  معلمات   ،)19.5%( بن�ضبة  �لثانوية  �ملرحلة  معلمو 

�إىل وجود خلل يف تطبيق �ضيا�ضات �ختيار �ملعلمني و�ملعلمات كعدم �لأخذ باملعايري، و�ضعف  �لدر��ضة 

و�لر�ضوة،  كالو��ضطة  �لقانونية  غري  �لو�ضائل  بع�ش  و��ضتخد�م  �ملختلفة،  �ل�ضتقطاب  و�ضائل  ��ضتخد�م 

�ملعلمني  توزيع  يف  �لأولويات  ��ضتخد�م  وعدم  �لختيار،  �ضيا�ضة  يف  �لهامة  �ملر�حل  بع�ش  وجتاوز 

و�ملعلمات على �ملد�ر�ش بعد ��ضتكمال �إجر�ء�ت توظيفهم . كما �أ�ضارت نتائج �لدر��ضة �إىل وجود خلل يف 

تطبيق �ضيا�ضات تدريب �ملعلمني و�ملعلمات �أثناء �خلدمة من حيث �ضحة �لرب�مج �لتدريبية، وقلة تنوعها، 

)�ملحا�رشة ،  �لتدريب على و�ضيلتني هما  �لتدريبية ، و�قت�ضار و�ضائل  و�ضعف يف حتديد �لحتياجات 
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و�لتطبيق �لعملي(، و�ضعف يف �لتخطيط �لزماين و�ملكاين للرب�مج �لتدريبية ، و�ضعف يف تقييم �لرب�مج 

�لتدريبية و�ملدربني . كما �أظهرت نتائج �لدر��ضة وجود خلل يف تطبيق �ضيا�ضات حتفيز �ملعلمني و�ملعلمات 

��ضتخد�م  وندرة   ، و�لعالو�ت  �لرتقيات  �نتظام  وعدم  �حلياة،  ملتطلبات  �لأجور  كفاية  عدم  حيث  من 

�ملعلمني و�ملعلمات،  �ضيا�ضات �ختيار وتدريب وحتفيز  �لدر��ضة بتح�ضني  �أو�ضت  �لتكرمي . وقد  و�ضائل 

تناولت جميع �جلو�نب �ملتعلقة بهذه �ل�ضيا�ضات ، كما و�ضعت �لدر��ضة مقرتحاً بعدد من �لدر��ضات يف كل 

حمور من �ملحاور �لثالثة .

در��ضة �إبر�هيم )2003(: هدفت هذه �لدر��ضة �ىل تو�ضيح �أثر نظم �حلو�فز على درجة �لر�ضا �لوظيفي 

يف  �ملوظفني  ر�ضا  ينال  للحو�فز  نظام  و�ضع  يف  ت�ضاهم  وتو�ضيات  مبقرتحات  و�خلروج   ، للموظفني 

�جلامعة، تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �لنتائج �لآتية : �إّن �ملوظفني �لعاملني يف كلية �لتجارة بجامعة �لنيلني غري 

ر��ضني بالأغلبية عن نظام �حلو�فز �ملطبق يف �جلامعة ، ومن �لنتائج �لهامة �أي�ضا �إجماع �ملوظفني على 

�أن هناك عدد�ً من �ل�ضلبيات فى نظام �حلو�فز �ملطبق فى �جلامعة مثل )�ل�ضعور بعدم وجود حو�فز ، عدم 

وجود معايري ثابتة لتقييم �أد�ء �ملوظفني ، عدم تطبيق �حلو�فز بالعدل ، وجود عو�مل �ضخ�ضية فى تطبيق 

�ملمنوحة لهم غري كافية و�أنَّ هناك  �أنَّ �حلو�فز  �أنَّ غالبية �ملوظفني يرون  �أي�ضا  �لنتائج  �حلو�فز( ومن 

�أنَّ �حلرمان من �حلافز  �إىل  �لبحث  �أخرى من �حلو�فز يجب �ن يح�ضلو� عليها ، لذلك تو�ضل  �أنو�عاً 

يوؤدى �إىل )�لتاأثري على درجة �لتعاون بني �لزمالء ، زيادة حدة �ل�رش�ع د�خل �جلامعة ، �لتاأثري على 

درجة �لولء للجامعة وعلى درجة �ل�ضتقر�ر فيها(.

در��ضة رزق �لله )2003(: هدفت هذه �لدر��ضة، �إىل �لتعرف على �أبرز �ضلوكيات �لت�ضال �لإد�ري 

لدى مديري �ملد�ر�ش �لثانوية �حلكومية ومدير�تها يف حمافظة بيت حلم، وعالقتها بد�فعية �ملعلمني نحو 

�لعمل. وتكون جمتمع �لدر��ضة من جميع معلمي �ملد�ر�ش �لثانوية �حلكومية يف حمافظة بيت حلم و�لذي 

�أد�ة  وكانت  ومعلمة.  معلما   )162( من  فتكونت  �لدر��ضة  عينة  �أما  ومعلمة،  معلما   )461( عددهم  بلغ 

�لدر��ضة عبارة عن ��ضتبانتني )��ضتبانة �ضلوكيات �لت�ضال �لإد�رية و��ضتبانة د�فعية �ملعلمني(.

وقد �أظهرت �لدر��ضة �لنتائج �لآتية: جاء �لرتتيب �لتنازيل ل�ضلوكيات �لت�ضال �لإد�ري، من وجهة نظر 

�ملعلمني، كما يلي: )��ضتثارة جهود �ملعلمني، �لهتمام باملعلمني و�لإ�رش�ف عليهم ، �لتزود باملعلومات، 

كان  �لت�ضال  �ضلوكيات  م�ضتوى  �أّن  كما  و�لتو��ضل(.  �لت�ضال  �لإد�ري،  �لعمل  يف  �ملعلمني  �إ�رش�ك 

�أّن �لرتتيب �لتنازيل لد�فعية �ملعلمني نحو �لعمل، من وجهة نظر �ملعلمني، كما  عالياً.و�أظهرت كذلك 

يلي: )�لعمل مع �ملعلمني، �لعمل يف مهنة �لتدري�ش، �لعمل مع �لإد�رة، �لعمل مع �لطلبة، �لعمل على 
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تطوير �لذ�ت(. كما �ن م�ضتوى د�فعية �ملعلمني كان عالياً. و�أكدت �لدر��ضة على وجود فروق ذ�ت دللة 

�إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة )a = 0.05( يف �ضلوكيات �لت�ضال �لإد�ري �ملتبعة لدى مديري �ملد�ر�ش 

و�خلربة  �لعلمي،  وموؤهله  �ملعلم،  جن�ش  ح�ضب  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  ومدير�تها  �حلكومية  �لثانوية 

�ل�ضابقة لديه وحجم �ملدر�ضة. كما �أكدت �أي�ضا على وجود عالقة �رتباط د�لة �إح�ضائيا عند م�ضتوى �لدللة 

)a = 0.05( بني د�فعية �ملعلمني نحو �لعمل و�ضلوكيات �لت�ضال �لإد�ري �ملتبعة لدى مديري �ملد�ر�ش 

�لثانوية �حلكومية ومدير�تها يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر �ملعلمني.

�أثر �ملمار�ضات �لإد�رية ملديري �ملد�ر�ش على  �إىل فح�ش  �لدر��ضة  �ل�ضيخ )2001(: هدفت هذه  در��ضة 

د�فعية �ملعلمني يف مد�ر�ش منطقة �لقد�ش و�لتي ت�رشف عليها وكالة �لغوث �لدولية. وقد تكون جمتمع 

�لدر��ضة من كافة �ملعلمني �لعاملني يف مد�ر�ش وكالة �لغوث يف منطقة �لقد�ش و�لبالغ عددها 29 مدر�ضة 

منها 10 مد�ر�ش للذكور و14 لالإناث ومدر�ضتني خمتلطة. �أما عدد �ملعلمني يف جمتمع �لدر��ضة فهو 464 

معلماً ومعلمة. وقد ��ضتملت عينة �لدر��ضة 451 معلماً ومعلمة. وقد ��ضتخدمت �لباحثة �أد�تني لالإجابة على 

�أ�ضئلة هذه �لدر��ضة. �لأد�ة �لأوىل ��ضتبانة و�ضف �ل�ضلوك �لقيادي، �أما �لأد�ة �لثانية فهي ��ضتبانة قيا�ش 

د�فعية �ملعلمني. وكان من نتائج �لدر��ضة �أن د�فعية �ملعلمني تزد�د بتوجه �ملديرين نحو تنفيذ ُبْعَدْي �لقيادة 

)تنفيذ �ملهمام، �لعالقات �لإن�ضانية( معا، �أكرث من �لهتمام باأحد �لُبعدين دون �لآخر. كما بّينت �أّن هناك 

�رتباطاً �إيجابياً وقوياً يني �لتوجه نحو تنفيذ ُبْعَدْي �لقيادة )تنفيذ �ملهام، �لعالقات �لإن�ضانية( معاً و�رتفاع 

�أو �ضنو�ت �خلربة لديه على م�ضتوى  �أثر جلن�ش �ملعلم  �أّنه ل  �أي�ضا  د�فعية �ملعلمني، كما وبينت �لدر��ضة 

د�فعيتهم. وقد �أو�ضت �لدر��ضة بعقد بر�مج لتاأهيل �ملديرين وتعريفهم باأمناط �لقيادة �لرتبوية ودورهم 

يف تطوير مد�ر�ضهم كقادة، �إ�ضافة �إىل �إجر�ء �ملزيد من �لدر��ضات �ملتعلقة باملمار�ضات �لإد�رية ود�فعية 

�ملعلمني يف �ملد�ر�ش �حلكومية و�خلا�ضة.

�ملوؤ�ض�ضات  يف  �لعاملني  �جتاهات  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��ضة  هذه  هدفت   :)2000( عريقات  در��ضة 

�ل�ضناعية �خلا�ضة يف حمافظة �أريحا نحو نظم �حلو�فز باأنو�عها �ملادية و�ملعنوية و�لجتماعية، ومن ثّم 

�لرئي�ضة فقد كانت  �لبيانات  �أد�ة جمع  �أريحا(.�أما  �لعاملني مبحافظة  �لقيام بتحليلها، )در��ضة لجتاهات 

�ل�ضتبانة،حيث قام �لباحث باإجر�ء م�ضح �ضامل ملجتمع �لدر��ضة �لذي تكون من خم�ش موؤ�ض�ضات �ضناعية، 

وبلغت �لعينة 151 عامالً من كافة �لعاملني يف هذه �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية. وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أّن 

�جتاهات �لعاملني يف �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية �خلا�ضة يف حمافظة �أريحا كانت منخف�ضة نحو نظم �حلو�فز 

�ملادية و�ملعنوية، يف حني �أظهرت نتائج �لدر��ضة �أَّن �جتاهات �لعاملني كانت متو�ضطة نحو نظم �حلو�فز 
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�لجتماعية. كما ك�ضفت نتائج �لدر��ضة عن وجود فروق ذ�ت دللة �ح�ضائية بني �جتاهات �لعاملني يف 

�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية �خلا�ضة نحو نظم �حلو�فز �ل�ضائدة فيها ح�ضب �جلن�ش، وقد كانت هذه �لفروق ل�ضالح 

فئة �لإناث �للو�تي كانت �جتاهاتهن متو�ضطة نحو نظم �حلو�فز. يف حني كانت �جتاهات �لعاملني من فئة 

�لذكور منخف�ضة. كما تبني من نتائج �لدر��ضة �أّنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية بني �جتاهات �لعاملني 

يف �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية �خلا�ضة نحو نظم �حلو�فز �ل�ضائدة ح�ضب �مل�ضتوى �لإد�ري، حيث كانت �لفروق 

ل�ضالح �لعاملني يف م�ضتوى �لإد�رة �لعليا، �لذين كانو� �أكرث ر�ضا عن هذه �حلو�فز، تبعهم �لعاملون يف 

�لإد�رة �لو�ضطى فالعاملني يف �لإد�رة �لدنيا �لذين كانو� �أقل �لعاملني ر�ضا عن هذه �حلو�فز. وقد �أو�ضى 

�لباحث �أْن توؤخذ �لتغري�ت �لقت�ضادية بعني �لعتبار يف �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية �خلا�ضة، وحت�ضني ظروف 

و�أحو�ل �لعاملني من خالل قيام �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية بالهتمام �أكرث باحلو�فز �ملادية و�ملعنوية وتنميتها 

عن طريق حماولة حت�ضني م�ضتوى �لرو�تب و�لأجور وربطهما بغالء �ملعي�ضة، وتطبيق فر�ش �لرتقية 

قدر�ت  تطوير  يف  �لتو�ضع  �أهمية  على  �خلدمة.و�لتاأكيد  �ضنو�ت  وعدد  و�خلربة  �لكفاءة  ح�ضب  �لعادلة 

�لعاملني من خالل منحهم �لفر�ضة للم�ضاركة يف دور�ت تدريبية، وت�ضجيع �لن�ضاطات �لجتماعية د�خل 

�ملوؤ�ض�ضة على كافة �مل�ضتويات �لإد�رية لتنمية �لرو�بط �لجتماعية و�لعالقات �لإن�ضانية بني جميع �لعاملني 

مبا ل يتناق�ش مع م�ضلحة �لعمل، وذلك بالتن�ضيق مع �إد�رة �ملوؤ�ض�ضة.

در��ضة �أبو ندى )1999(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل حتديد �أهمية �حلو�فز لدى موظفي وز�رة �ل�ضحة يف 

وحتديد  بالوز�رة،  �لعاملني  للموظفني  بالن�ضبة  و�أولويتها  �أهميتها  حيث  من  وترتيبها  غزة،  حمافظات 

�لعو�مل �ملحددة لأولوية هذه �حلو�فز، ومعرفة ترتيب حاجات �ملوظفني يف وز�رة �ل�ضحة، و�ملقارنة 

بني هذه �حلاجات ملختلف فئات موظفي �لوز�رة. و��ضتندت هذه �لدر��ضة �إىل �ملنهج �لو�ضفي با�ضتخد�م 

��ضلوب �لعينة �لع�ضو�ئية �لطبقية �ملنتظمة من موظفي وز�رة �ل�ضحة يف حمافظات غزة ل�ضنة 1999 وعلى 

خمتلف فئاتهم و�أماكن عملهم. وقد مت حتديد 421 موظفا كعينة من �جمايل �ملوظفني. و��ضتخدم �لباحث 

�حلو�فز ح�ضب  ترتيب  �لباحث:  �إليها  تو�ضل  �لتي  �لنتائج  �أهم  �ملعلومات.وكانت  كاأد�ة جلمع  �ل�ضتبانة 

�أولويتها جلميع �ملوظفني كالآتي: )�لر�تب �ل�ضهري، مالءمة �لعمل لقدر�ت �ملوظف، عالقات �لعمل، 

�لفر�ش �لتدريبية، �تقان �لعمل، �لحرت�م و�لتقدير، �لرتقية وتلي �ملنا�ضب، �ملنافع �لوظيفية، ظروف 

من  �لفئات  لدى  �لأوىل  وباملرتبة  �ملوظفني،  جميع  لدى  �لأولوية  له  �ل�ضهري  �لر�تب  وكان  �لعمل(. 

�لدرجات �لدنيا، وباملرتبة �لثانية لدى �لفئات من �لدرجات �لعليا. وكان �لحرت�م و�لتقدير له �لأولوية 

�لثانية لدى فئة �ملوؤهل �لعلمي �أقل من جامعي، بينما كانت �لفر�ش �لتدريبية لها �لأولوية �لثالثة لدى فئة 

�ملوؤهل �لعلمي �جلامعي، وبناء على �لنتائج �لتي تو�ضل �ليها �لباحث، �أو�ضى باأن تويل وز�رة �ل�ضحة 
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�هتماما �أكرب لكل من �لرو�تب ومالءمة �لعمل لقدر�ت �ملوظفني، و�لعمل على تدريبهم، و�ملحافظة على 

كر�مة �ملوظف و�حرت�م ذ�ته، وعدم ��ضتخد�م �حلو�فز �ل�ضلبية من قبل �ملديرين.

در��ضة �لزهر�ين )1995(: هدفت �لدر��ضة �إىل تقدمي م�ضتوى �حلو�فز �حلالية �ملقدمة للمعلمني يف �لتعليم 

على  و�لتعرف  للمعلمني  �لوظيفي  �حلايل  م�ضتوى�لر�ضا  تقدمي  �إىل  هدفت  وكما  فاعليتها،  ومدى  �لعام 

�مل�ضاكل �لتي توؤثر على �لر�ضا و�لعالقة بينهما.��ضتخدم �لباحث �ملنهج �لو�ضفي يف هذه �لدر��ضة و�عتمد 

على �لزيارة �مليد�نية يف جمع �ملعلومات، و�ضم جمتمع �لدر��ضة معلمي �ملد�ر�ش �لثانوية بجدة وتكونت 

�لعينة من 200 معلماً.وكانت نتائج �لدر��ضة ت�ضري �إىل �أّن معظم �فر�د �لعينة يرون �أن رو�تبهم تتنا�ضب 

بالإجاز�ت و�لعطل، و�أنَّ  يتعلق  فيما  �لأخرى  �ملهن  تفوق  �لتعليم  �ملبذول و�أن مهنة  �لعمل  مع مقد�ر 

جميع �ملعلمني يرون �أن ر�ضالتهم �ضامية، و�أنها ت�ضبع ميولهم و�هتماماتهم يف تنمية �ملجتمع. وقد �أو�ضت 

�لدر��ضة بالهتمام باأمور �ملعلمني و�إعطائهم دور�ت تدريبية ملو�كبة كل ماهو جديد يف �لتعليم، وكذلك 

��ضتعمال �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية لرفع م�ضتوياتهم وحفزهم على �لعمل.

حو�فز  نحو  �لعاملني  �لأفر�د  �جتاهات  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��ضة  هدفت   :)1995( �للوزي  در��ضة 

�لعمل �مل�ضتخدمة يف �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية يف �لأردن و�أثر كل من �جلن�ش و�حلالة �لجتماعية و�ملوؤهل 

�لعلمي و�لعمر وم�ضمى �لوظيفة و�خلربة نحو �لعمل. وقد تكونت عينة �لدر��ضة من 532 فرد�ً عامالً يف 

�ملوؤ�ض�ضات �لأردنية.  تو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أن �جتاهات �لأفر�د �لعاملني يف �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية نحو 

حو�فز �لعمل �ملمنوحة لهم هي �جتاهات �إيجابية ب�ضكل عام، و�إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية يف 

�جتاهات �لأفر�د �لعاملني نحو حو�فز �لعمل تعزى جلميع �ملتغري�ت �مل�ضتخدمة. كما �أظهرت �لدر��ضة 

كذلك �أّن �أكرث �لجتاهات �إيجابية نحو �لعمل كانت يف جمال طبيعة �لعمل وحمتوى �لوظيفة، بينما كان 

�لإد�رية  �لعمل  بيئة  �لعمل هو يف جمال حو�فز  نحو حو�فز  �إيجابية  �لعاملني  �جتاهات  م�ضتويات  �أدنى 

و�ملكانية و�حلو�فز �ملعنوية. 

در��ضة علوي )1988(: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على �أهمية �حلو�فز �لتي تقدمها مهنة �لتدري�ش 

مبد�ر�ش  �ل�ضعوديات  �ملعلمات  من  �لدر��ضة  جمتمع  تكون  وقد  جدة.  مبنطقة  �لثانوية  �ملرحلة  ملعلمات 

�أد�ة �لدر��ضة �ل�ضتبانة.  214 معلمة، وكانت  �لتعليمية، وبلغ عدد عينة �لدر��ضة  �ملرحلة مبنطقة جد ة 

وتو�ضلت �لدر��ضة �إىل �لنتائج �لتالية:  �أهمية �حلو�فز بالن�ضبة ملهنة �لتدري�ش، كما  ك�ضفت �أي�ضا عن �أن 

عن  �لنتائج  ك�ضفت  كما  �حلو�فز.   جمموع  من  �لأهمية  قليلة  تعترب  �لتي  �حلو�فز  من  جد�ً  �ضئيال  عدد� 
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�أهمية  كانت ح�ضب �لرتتيب �لآتي: ) حق �ملعلمة يف �حل�ضول على �إجازة ��ضتثنائية يليها  �أكرث �حلو�فز 

يليها مالئمة مهنة  ثم  بارتياح  �لقيام بعملها  �ملعلمة على  ي�ضاعد  �لذي  �لنموذجي  �ملدر�ضة �حلكومي  مبنى 

�لتدري�ش لطبيعة �ملر�أة ويليها توجيه خطاب �ضكر من �مل�ضوؤولني على �لن�ضاط �لبارزللمعلمة(. و�أظهرت 

�لتدري�ش باختالف متغري�ت �لدر��ضة )�ملوؤهل  �أهمية كل حافز من حو�فز مهنة  �لنتائج �ختالف درجة 

�لدر��ضي، �مل�ضتوى �لوظيفي، �ضنو�ت �خلدمة، �لر�تب �ل�ضهري، ن�ضاب ح�ض�ش �لتدري�ش(. وبّينت 

�لدر��ضة �أهمية جمالت �حلو�فز �لثالث )�حلو�فز �مل�ضتمدة من �ملهنة، �حلو�فز �ملالية، �حلو�فز �لإد�رية( 

باختالف �ملتغري�ت �ل�ضابقة.
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2.2.2  ثانيًا: الدرا�صات الأجنبية:

 ،)Nasser Ud Din، Tufail، Shereen، Nawaz، & Shahbaz،  2012( در��ضة  در��ضة  

هدفت هذه �لدر��ضة لتحديد �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتفيز �ملعلمني يف �مل�ضتوى �لثانوي.  وقد ��ضتخدمت هذه 

�لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي، وكان جمتمع �لدر��ضة مكونا من جميع �ملعلمني يف �ملد�ر�ش �حلكومية �لثانوية 

و��ضتخدم  �ملد�ر�ش.  هذه  من  معلما   40 من  �لدر��ضة  عينة  وتكونت  �لباك�ضتان.  يف  كوهات  مدينة  يف 

و�حلالة  بالنف�ش  و�لثقة  و�حلو�فز  �ملكافاأة  �أن  �لنتائج  و�أظهرت  �لدر��ضة.  لهذه  كاأد�ة  �ل�ضتبانة  �لباحث 

�لقت�ضادية و�حلو�فز �ملالية للمعلمني هي �أكرث �لعو�مل �ملوؤثرة يف �أد�ء �ملعلمني، بينما �أظهرت �أن �حلالة 

�لجتماعية للمعلم و�لجهاد و�لتدري�ش كانت �أقل �لعو�مل �ملوؤثرة يف �أد�ء �ملعلمني. وقد �أو�ضت �لدر��ضة 

بتوفري حزمة رو�تب جيدة للمعلمني لتح�ضني �أد�ئهم، و�أن تكون هذه �لرو�تب مناف�ضة لرو�تب �لدو�ئر 

�حلكومية �لأخرى، وتوفري حزمة رو�تب �ضنوية يجب �ن تعد من قبل �ملنطقة �لتعليمية من خالل تفهم 

م�ضاكل �ملعلمني وحتقيق م�ضتوى �لر�ضا لديهم.

لفح�ش  �لدر��ضة  هذه  هدفت   ،)Korshidi، Mircamani، & Darb Esfahani، 2011( در��ضة 

�لعو�مل �ملوؤثرة يف تعزيز عمل حو�فز مديري �ملدر�ش، وذلك من وجهة نظر مديري �ملدر��ش و�ملعلمني 

�لعو�مل  �أولوية كل عامل من هذه  �لتعليم يف طهر�ن، كما حددت  �لإد�ري، وخرب�ء  �لتعليم  ود�ئرة 

و�ملوؤ�رش�ت. وقد ��ضتخدم �لباحث �ل�ضتبانة كاأد�ة للدر��ضة، وتكونت عينة �لدر��ضة من 587 �ضخ�ضا مت 

�ختيارهم بالعينة �لع�ضو�ئية �لب�ضيطة. و�أظهرت نتائج �لدر��ضة �أّن �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتفيز �ملدر�ء جاءت 

على �لرتتيب �لآتي: حتقيق �لذ�ت، �لعو�مل �لجتماعية، تقدير �لذ�ت، �لرغبة يف �لعمل، �لحتياجات 

�جل�ضدية، �لرث�ء �لوظيفي. كما خل�ضت �إىل �أّن �لنتيجة �لتي �أظهرت 6 من �لعو�مل �لتي ذكرت حتدد ما 

ن�ضبته 68 ٪ من جمموع تنوع حتفيز�ت �ملدير.

در��ضة در��ضة )Uhce، Fiberesima، & Onwuchekwa، 2011(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل معرفة 

�لعالقة بني عو�مل �لتحفيز و�أد�ء �ملعلمني يف �لعمل، وكانت عينة �لدر��ضة مكونة من 150 معلماً �ختريت 

و�أظهرت  نيجرييا.  يف  �حلكومية  �ملحلية  نادوين  �يجبيما  �أبا  منطقة  يف  ثانوية  مد�ر�ش   10 من  ع�ضو�ئيا 

بني  �ملوجودة  �لكبرية  و�لعالقة  �ملعلمني  و�أد�ء  �لتحفيز  عو�مل  بني  �لكبرية  �لعالقة  �لدر��ضة  هذه  نتتائج 

�ملعلمني بتحفيز عال وفعال، وت�ضجيع  �لدر��ضة بتزويد  �أو�ضت  �لعمل. وقد  �ملعلمني و�أد�ئهم يف  خربة 

�لروح �ملعنوية للمعلمني لتحقيق �لإبد�ع لديهم، وم�ضاعدة �ملعلمني على �لتكيف مع �حلياة �لجتماعية يف 
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�ملجتمع �ملحلي وعلى نطاق �ملجتمع ككل. كما �أو�ضت بتعزيز �لتز�م �ملعلمني �ملهني، و�أبرزت �أن هناك 

�آثار و��ضحة للممار�ضة �لتعليمية.

در��ضة )Alam، & Farid، 2011(، هدفت هذه �لدر��ضة لفح�ش �لعو�مل �ملوؤثرة يف م�ضتوى  �لتحفيز 

للمعلمني يف �ملدر�ش �لثانوية يف مدينة رو�لبندي �لباك�ضتانية.. كما هدفت  لتحديد  �لعو�مل �مل�ضوؤولة عن 

�نخفا�ش �أو �رتفاع قلق �لتعليم د�خل �ل�ضفوف، وتاأثري جمموعة �لأقر�ن و�إجهاد �لختبار�ت. وكانت 

�لنتائج قد �أظهرت عدم ر�ضا �ملعلمني عن �حلالة �لجتماعية و�لقت�ضادية لهم، و�ختيار �ملهنة، و�ضلوك 

�لطالب، و�ضغط �لختبار�ت. كما �أّن عدد�ً من �ملعلمني ل ُيدفع لهم وفقاً لقدر�تهم. وقد �أو�ضت �لدر��ضة 

بتقدمي تدريب تعليمي للمعلمني، وتقدمي �لحرت�م لهم، كما يجب �أْن يدفع لهم نظري موؤهالتهم وقدر�تهم.

�ملعلم  حتفيز  لفح�ش  �لدر��ضة  هذه  هدفت   ،)Schellendbach-Zell، & Gräsel، 2010( در��ضة 

و�رشوط �لدعم �ضمن جمال �ثنني من م�ضاريع �لإبد�ع، وهما طريقة �لثقة بالنف�ش وطريقة وجهة �لنظر 

�ل�ضخ�ضية  من خالل حتقيق م�ضلحة �ملرجعية �لنظرية لتلك �لدر��ضات. عالوة على ذلك  هدفت �لدر��ضة 

�إىل معرفة مدى قدرة �حلو�فز على تفعيل دو�فع �ملعلمني. و�أظهرت �لنتائج �أّن �لعو�مل �ملهمة �ملتعلقة 

بّينت  باأهمية �لإبد�عات. كما  �بتكار�ت �ملدر�ضة وخا�ضة �ملرتبطة   �مل�ضاركة  يف م�رشوع  بالتحفيز هي 

مّت  �لتي  و�لت�ضال(،  و�لكفاءة،  )�ل�ضتقاللية،  وهي:  �إليها  �لتو�ضل  مّت  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لحتياجات  �أن 

�ملختلفة  �لتحفيز  �أنو�ع  �لناجتة عن  �لتاأثري�ت  �أنو�ع خمتلفة من  بّينت  �لدر��ضتني،  �إليها يف كال  �لتو�ضل 

وخا�ضة �ملتعلقة بالثقة بالنف�ش. �إ�ضافة �إىل �أّنها فح�ضت حو�فز ظهر �أثرها يف �أنو�ع �لتحكم باحلافز.

در��ضة )Kitching، Morjan، & O'Leary، 2009(، يف حمار�ضة )2011(، هدفت هذه �لدر��ضة 

�إىل توفري مربر�ت ملزيد من �لأبحاث حول �لأحد�ث �ليومية �لتي جتعل �ملعلمني حمفزين �أو حمبطني، 

من  �لدر��ضة من جمموعتني  عّينة  تكّونت  للمعلمني.  �لد�فعية  �لأحد�ث حتبط  من  كثري�ً  �أّن  حيث وجد 

�مل�ضاركني، قامو� بالحتفاظ يف مفكر�ت �أ�ضبوعية لالحد�ث �لتي جتعلهم ي�ضعرون �أنهم مبز�ج ح�ضن �أو 

�ضيء يف عملهم كمعلمني، و�أ�ضافو� مذكر�ت �أ�ضبوعية نحو �لتز�مهم بالعمل لقيا�ش فعالية �لذ�ت و�حرت�م 

و�أ�ضارت  �ليومية.  لالأحد�ث  بعملها  �ملعلوم  قام  يومية  مفكر�ت  من  فتكّونت  �لدر��ضة  �أد�ة  �أّما  �لذ�ت. 

�إيجابية، بينما �ضلوك �لطالب  �أّن حت�ضيل �لطالب يجعل �ملعلمني ي�ضعرون مب�ضاعر  نتائج �لدر��ضة �إىل 

و�مل�ضاعب نحو �لبيت جتعلهم ي�ضعرون بعدم �لر�ضا.
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در��ضة )Nasser Ud Din، 2008(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل حتقيق �لأهد�ف �لآتية:

1 - فح�ش تقنية �لتحفيز �مل�ضتخدمة من قبل روؤ�ضاء معاهد �لدر��ضات �لعليا.

2 - فح�ش وجهة نظر �ملعلمني عن موؤثر�ت وغري موؤثر�ت تقنية �لتحفيز �مل�ضتخدمة من ِقبل �ملديرين.

لتقنية  �ملديرين  ��ضتخد�م  و�لناجت عن  �ملعلمني  �ملقدم من  �لأد�ء  �لطالب بخ�ضو�ش  �آر�ء  ��ضتطالع   -  3

�لتحفيز.

4 - �إظهار  تاأثري تقنية �لتحفيز �مل�ضتخدمة من �ملديرين على �أد�ء �ملعلمني.

ومعلمي  �لكليات  مديري  من  يتكون  �لدر��ضة  جمتمع  وكان  �لو�ضفي.  �ملنهج  �لدر��ضة  ��ضتخدمت  وقد 

�لع�ضو�ئية  �لعينة  �لباحث  ��ضتخدم  باك�ضتان. وقد  �لكليات يف  يدر�ضون يف هذه  �لذين  �لكليات و�لطالب 

�لكليات، وروؤ�ضائهم  100 ذكر و100 �مر�أة من حملة درجة  �لتي تكونت من  �لعينة  �لب�ضيطة لختيار 

و5 معلمني و20 طالبا مت �ختيارهم من كل كلية. وكانت �ل�ضتبانة هي �أد�ة �لدر��ضة. و�أظهرت �لنتائج 

�أن تقنية �لتحفيز �لأكرث ��ضتخد�ماً من ِقبل �ملديرين هي ح�ضب �لرتتيب �لآتي: �لتفاوؤل، �لتقدير، �ملكافاأة، 

�أّنها مل  �لنقد �لبّناء، �ملكافاأة، �لتعبري عن �لتوقعات، �لرتقية، �لهتمام، �لهيبة، �لولء �ل�ضخ�ضي. كما 

تهتم بالأمن �لوظيفي، و�ملعرفة �لعملية، وعدم ��ضت�ضارة �ملعلمني. كما �أّن تقنية �لتحفيز كانت نقد�ً بّناءً، 

و�ملحافظة على �لن�ضباط، ت�ضجيع �لبد�ع، و�لبتكار، و�لتعبري عن توقع �ملدر�ء، �لتوجيه ، �لتقدير، 

�ملدفوعة،  �لرو�تب  طبيعة  �لطبيعي،  �ملعلمني  تقييم  �ملنا�ضب،  �لإغاثة  وقت  للمدير،  �لتعاطفي  �ل�ضلوك 

�أن نقل �ملعلمني، و�لتعبري بقوة  بّينت  �ملالية ب�ضكل نقدي، �لعالو�ت. وقد  �ملكافاآت �لأخرى، �حلو�فز 

عن �لر�أي، و�ضدة تعامل �ملديرين، وتوبيخ �ملعلمني على �أخطائهم، و�لتمييز بني �لتكليف و�لو�جبات، 

�لتعليم و�لتعلم يف كليات  بتح�ضني عملية  �لدر��ضة  �ملعلمني. و�أو�ضت  �أد�ء  توؤثر على  �لتي  �ل�ضلبيات  من 

و�لدقة  �لقلب،  وطيبة  و�لأدب،  و�لعدل،  بالحرت�م،  �ملديرون  يتمتع  �أن  طالبت  كما  �لعايل.  �لتعليم 

كما   و�إن�ضاف،  بعدل  �ملعلمني  بني  �لختبار�ت  و�جبات  توزيع  �ملديرين  من  طلبت  كما  و�لو�ضوح. 

�أكدت على متابعة تقييم �أد�ء �ملعلمني  بانتظام. ودعت �ملديرين لالبتعاد عن ممار�ضة �لعو�مل �ل�ضلبية مثل 

�حلجر على تنقل �ملعلمني، و�ل�ضدة يف �لتعامل معهم ، وم�ضادرة حق طرح �لر�أي، وذلك من �أجل �أد�ء 

�أف�ضل للمعلمني. كما �أو�ضت �ملديرين بان يتمكنو� من �ل�ضتفادة من ��ضتخد�م �أمو�ل كفاية من �أجل حتفيز 

�ملعلمني و�لطالب. و�إقامة دور�ت تدريب خا�ضة  للمديرين و�لإد�ريني و�مل�رشفني لتحقيق �لكفاءة يف 

تقنية �لتحفيز.
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در��ضة )Charness، &  Gneezy، 2008(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف �إىل �أثر دفع مبالغ مغرية 

للموظفني كحافز مقابل ح�ضور تدريب عمل �إ�ضايف يف جامعة كاليفورنيا ب�ضانتا بربار�، و�أثر ذلك على 

ت�ضكيل �أد�ء �ملوظفني �ملعنيني، وكان جمتمع �لبحث، ي�ضمل فريقاً من �لنا�ش مّت ت�ضجيعهم ملمار�ضة نوع من 

�لريا�ضة يف �لوقت �لإ�ضايف للعمل وذلك مقابل مبلغ من �ملال كحافز لهم.

وكان من �أهم �لنتائج ما يلي:

1- تبني �أن حافز دفع �ملال يقود مل�ضتوى �أعلى من �حل�ضور من لو مل يدفع لهم.

2- �أن ��ضتخد�م �حلو�فز رمبا يكون له �أ ثر مو�ضعي يزول بزو�لها، حيث ميكن �أن ت�ضبح ممار�ضتهم 

�أقل بزو�ل �حلو�فز �أو عدم ��ضتمر�ريتها.

بعد  تبقى  �ضوف  �ضلوكيات وعاد�ت  لت�ضكيل  فعالة  تكون  �لتدريب رمبا  ملمار�ضة  �لزمنية  �لفرتة  �أن   -3

زو�ل �ملحفز.

4- �أّن �ملمار�ضة �لكبرية للن�ضاط �أو �لتدريب تعمل على �إجناح خطط �حلو�فز يف �إيجاد عاد�ت و�ضلوكيات 

�إيجابية �أكرث.

در��ضة )Choe، & Yin، 2006(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �ل�ضلطة �لإد�رية 

للمديرين،  كحو�فز  �ل�رشكة  �أ�ضهم  يف  �مل�ضاركة  ��ضتخد�م  عند  ككل  �ل�رشكة  و�أد�ء  �ملديرون  يتلقاها  �لتي 

وكيف توؤثر �ل�ضلطة �لإد�رية على �أد�ء �ملدر�ء، مقابل �لتعوي�ش و�أد�ء �ل�رشكة، يف منطقة ويلز، وكان 

من �أهم �لنتائج ما يلي:

�لإد�رية  �ل�ضلطة  �أّن  بالأ�ضهم كحافز، كما  �مل�ضاركة  بقيود عليا يف حال  لي�ش مقيد�ً  �ملدير  �أن ر�تب   -1

لتوؤدي لنحر�فات يف �لكفاءة، وتكون �لنتيجة بتحول بع�ش �لأمو�ل من �أ�ضحاب �لأ�ضهم �ملالية �إىل 

�ملدر�ء.

2- �أن �حلجم �لأف�ضل لتعوي�ش �ملديرين بامل�ضاركة بالأ�ضهم كحافز هو �لذي يحثه على ممار�ضة جهوده 

�لتي توؤثر على �إجمايل �أد�ء �ل�رشكة.

3- �أن تاأثري �ل�ضلطة �لإد�رية للمدير تكون �أكرب يف حال عدم وجود �ضقف لر�تبه. 

�نخفا�ش  �أ�ضباب  فح�ش  �إىل  �لدر��ضة  هذه  هدفت   ،)Bhatti, Rawat, & Hamid, 2005( در��ضة 

�لتحفيز بني معلمي �ملد�ر�ش �لإعد�دية يف حمافظة �ضنده يف باك�ضتان وتاأثريها على �أد�ء �ملعلمني. وكانت 

عينة �لدر��ضة عبارة عن 300 معلم من معلمي �ملد�ر�ش �لعد�دية. وكانت �أد�ة �لدر��ضة هي �ملقابالت، 

�ملكافاأة،  �ضعف  هي  �ملعلمني  �أد�ء  يف  توؤثر  �أمور  �ضتة  هناك  �أن  �لدر��ضة  نتائج  و�أظهرت  و�ل�ضتبانة. 
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ونظام �لعقوبات، و�نخفا�ش �ملرتب، و�ضعف �ل�رش�ف، و�نخفا�ش �حلالة �لجتماعية، و�ضعف �أو 

نق�ش �للتز�م �ملهني، ونق�ش �ملحتوى �ملعريف ومهار�ت �لتدري�ش. وقد �أو�ضت �لدر��ضة �إد�رة �لتعليم 

يف �ملحافظات و�حلكومة �ملركزية �لعمل على حت�ضني �مل�ضتوى �لتحفيزي بني معلمي �ملد�ر�ش �لإعد�دية 

من خالل ت�ضحني نظام �لرو�تب، وحت�ضني �ل�رش�ف.

در��ضة )Diamantes،  2004(، هدفت تعّرف ت�ضور�ت وتوقعات مديري �ملد�ر�ش عن �لأ�ضلوب 

�ألباما يف  �لأمثل لتعزيز د�فعية �ملعلمني، وتعّرف رغبات �ملعلمني وميولهم و�جتاهاتهم نحو �لعمل يف 

 )10( ��ضتبانه تكونت من  �أجابو� عن  �لدر��ضة من خم�ضة مديرين، و)85( معلماً  كند�.  وتكونت عينة 

�لثاين  و�ملجال  �ملدير،  نظر  وجهة  من  �لد�فعية  تعزيز  �أ�ضاليب  وي�ضف  �لأول  جمالني:  �ضملت  فقر�ت 

وي�ضمل �أ�ضاليب تعزيز �لد�فعية من وجهة نظر �ملعلمني. و�أظهرت نتائج �لدر��ضة �أن من �برز �لأ�ضاليب 

�ملتبعة من قبل مديري �ملد�ر�ش لتعزيز �لد�فعية لدى �ملعلمني متثلت باأ�ضلوب �لتقدير و�لحرت�م للمعلم، 

و�لأمن �لوظيفي، و�مل�ضاركة يف �ضنع �لقر�ر، وحرية �ختيار �ملو�د و�لطرق �لدر��ضية �ملنا�ضبة. يف حني 

يف�ضل �ملعلمون �لر�تب �جليد، وظروف �لعمل �ملنا�ضبة كو�ضيلة لتعزيز �لد�فعية لديهم.

در��ضة )Gibbs، Merchant، Van der Stede، &  Vargus،  2004(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل 

�لتعرف �إىل قيا�ش �لأد�ء على نظام �حلو�فز �مل�ضمم للدو�ئر �لتجارية، وذلك من خالل ��ضتخد�م بيانات 

عن عقود و�تفاقيات لبع�ش �حلو�فز للمدر�ء ذوي �لعالقة �لتجارية يف �ضيكاغو.

وكان من �أهم �لنتائج ما يلي:

مثل طبيعة عالوة  �ملقيا�ش  �ملوجود يف  �لثقل  و مدى  باحلو�فز  تتعلق  �لأد�ء  مقايي�ش  �أن خ�ضائ�ش   -1

�ملوظفني.

2- �أن �حلو�فز تكون �أكرب عندما يكون لدى �ملدير ر�أ�ش مال ب�رشي �كرب،، وبالتايل تكون �ملخرجات 

�لإد�رية �أكرب، ويتم �لتحكم باملخاطرة ب�ضكل �أكرب.

3- �أن �ل�رشكات تختار مقايي�ش �لأد�ء �لأف�ضل للعالوة �لأ�ضا�ضية، ثم لعالو�ت �أخرى �أعلى.

4- �أن خ�ضائ�ش مقايي�ش �لأد�ء لها دور هام عند ��ضتخد�م �ملوؤ�ض�ضة للحو�فز �ل�ضمنية ومن خالل عالو�ت 

�ملوظفني لتحقيق �لتو�زن يف �أنو�ع �حلو�فز �ملتعددة.
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لقيا�ش  �لتجريبية  �لنتائج  �إي�ضاح  �إىل  �لدر��ضة  در��ضة )Eriksson، & Villeval، 2004( هدفت هذه 

�لعو�مل �لأخرى على �لأد�ء من  تاأثري  �لتحفيز و�لتاأثري�ت �لأ�ضلوبية لدفع �لأد�ء، و�أي�ضا قيا�ش مدى 

حيث تبادلية �لمتياز�ت �ملقررة، جامعة �أرها�ش يف �لدمنارك.

و�أهم ما تو�ضلت �إليه �لدر��ضة �لتجريبية ما يلي:

- هناك تركيز على �ملوظفني ذوي �ملهارة يف �ملوؤ�ض�ضات �لتي تدفع بناء على �لأد�ء.

- بالرغم من �لتد�خالت �إل �أن �لأجر �ملجدي و�لفعال يت�ضق مع �لتبادلية �لتي تقلل من �جلذب نحو �لأد�ء 

�ملرتبط بالدفع.

در��ضة )Leithwood، Steinbach، &  Jantzi، 2002(، قامت هذه �لدر��ضة على نظريات �لتحفيز 

�لإن�ضاين وحتفيز �ملعلمني لتنفيذ �لإ�ضالح �ملدر�ضي. حيث هدفت هذه �لدر��ضة �إىل حت�ضني فهم ��ضتجابات 

�ملدر�ضة يف  قيادة  �إليه  ت�ضل  �لذي  �ملدى  �مل�ضاءلة �حلكومية وتقييم  ملبادر�ت  �ملد�ر�ش  �ملعلمني ومديري 

حتمل م�ضوؤولياتها. وكانت �أد�ة �لدر��ضة هي �ملقابلة. �أما عينة �لدر��ضة فتمثلت يف 48 من �ملعلمني و15 

من �لإد�ريني يف 5 مد�ر�ش ثانوية. و�ضاعدت نتائج  هذه �لدر��ضة يف تف�ضري �أكرب �ضلبيات �حلو�فز  لتنفيذ 

�ضيا�ضات �مل�ضاءلة �حلكومية، وت�ضري �إىل �لفروق يف مثل هذ� �حلافز بني �ملعلمني و�لإد�ريني على م�ضتوى 

�أ�ضكال �لقيادة �ملدر�ضية قد تكون عالجا حلو�فز �ملعلم �ل�ضلبية  �أن بع�ش  �ملدر�ضة. كما بّينت هذه �لنتائج 

عندما تكون مثل هذه �حلو�فز هي ب�ضبب ق�رش �لنظر �لناجتة عن تنفيذ ��ضرت�تيجيات �حلكومة.

يف  �لعامة  �ملد�ر�ش  يف  للعمل  �ملعلمني  تدفع  �لتي  �لعو�مل  حتديد  �إىل  هدفت   ،)Egan، 2001( در��ضة 

�ضيكاغو Chicago . وقد ��ضتخدمت �لدر��ضة نظرية هريزبريغ يف �لد�فعية ومت بناء �أد�ة لبيان �أي من 

عو�مل �لد�فعية لدى هريزبريج ت�ضاهم يف �لر�ضا �لوظيفي �أو عدم �لر�ضا لدى معلمي مد�ر�ش �ضيكاغو، 

وقد �ضملت عينة �لدر��ضة )238( معلمًا مت �ختيارهم ع�ضو�ئياً من )14( مدر�ضة. وكانت نتائج �لدر��ضة 

نف�ضه و�مل�ضوؤولية  �ملعلمني هي �لإجناز و�لعرت�ف و�لتقدير و�لعمل  للد�فعية لدى  �ضتة عو�مل  �أظهرت 

و�لتقدم و�حتمالية �لنمو و�لتطور. �أما عو�مل عدم �لر�ضا �أو عو�مل �ل�ضحة كما �ضماها هريزبريغ فكانت 

�لر�تب و�لعالقات بني �لأفر�د و�لحرت�م و�لعالقات مع �لروؤو�ضاء و�ل�ضيا�ضة �لإد�رية وظروف �لعمل 

و�أظهرت  للمعلمني.  كعو�مل عدم ر�ضا  دور  لها  كانت  �لوظيفي وجميعها  و�لأمن  �ل�ضخ�ضية  و�حلياة 

�جلن�ش  وكذلك  �ملعلمني،  د�فعية  حتديد  يف  �لأهم  �لدميغر�يف  �لعامل  هو  �ملدر�ضة  حجم  �أن  �أي�ضا  �لنتائج 

و�ملوؤهل �لعلمي كانت عو�مل ذ�ت دللة يف حتديد د�فعية �ملعلمني. �أما �ضنو�ت �خلربة فكانت �أقل �لعو�مل 

دللة يف د�فعية �ملعلمني. 
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بني  بالوظيفة  �ملتعلقة  �لجتاهات  على  يوؤثر  ما  معرفة  �إىل  �لدر��ضة  هدفت   ،)Evans، 2001( در��ضة 

�ملخت�ضني �لرتبويني، وما �لذي يعزز فهم �ملعنويات و�لر�ضا �لوظيفي و�لد�فعية بينهم، وتف�ضري طبيعة 

تاأثري �لقيادة على هذه �لجتاهات. وقد ت�ضكلت عينة �لدر��ضة من �أ�ضاتذة �جلامعات، ومعلمي �ملد�ر�ش. 

وقد �أظهرت نتائج �لدر��ضة �أّن معنويات معلمي �ملد�ر�ش ور�ضاهم �لوظيفي ود�فعيتهم �أقل تاأثر�ً بالعو�مل 

�خلارجية، مثل: )�لر�تب، و�ل�ضيا�ضة �لرتبوية، و�لإ�ضالحات، وظروف �خلدمة( من �لعو�مل �لد�خلية 

�خلا�ضة بالوظيفة. كما بّينت ظهور م�ضتويات خمتلفة من �ملعنويات، و�لر�ضا �لوظيفي، و�لد�فعية لدى 

معلمي �ملد�ر�ش ُيعزى �جلزء �لأكرب منها �إىل تاأثري �لقيادة على �ملعلمني. كما �أظهرت عينة �لأكادمييني 

من �أ�ضاتذة �جلامعات م�ضتويات �أعلى من �ملعنويات، و�لر�ضا �لوظيفي، و�لد�فعية باملقارنة مع معلمي 

�ملد�ر�ش.

در��ضة )Medina، 2000(، هدفت �إىل ��ضتك�ضاف مدى تاأثري قوة �لقائد �لجتماعية على د�فعية و�إبد�ع 

 )18( من  �ختيارهم  مت  معلماً   )132( �لدر��ضة  عينة  و�ضملت  و�لأ�ضا�ضية،  �لثانوية  �ملد�ر�ش  يف  �ملعلمني 

مدر�ضة بالإ�ضافة �إىل مديريهم من منطقة جنوب كارولينا، و��ضتخدم �لباحث �أد�ة قوة �لقائد �لجتماعية 

و��ضتبانة �لدعم �لتقني و�أد�ة �جتاهات �لأفر�د نحو �لإبد�ع و��ضتبانة �لدعم و�ل�ضتقالل و�لأد�ة �لد�عية 

�إىل �لإبد�ع، وقد �أظهرت نتائج �لدر��ضة �أّن �لإبد�ع لدى �ملعلمني يخ�ضع لعدة موؤثر�ت من �أهمها �لدعم 

�لتقني من �ملدر�ضة وم�ضتوى د�فعية �ملعلم �ل�ضخ�ضية حيث �إّن م�ضتوى �لد�فعية لدى �ملعلمني �رتبط بعالقة 

�إيجابية مبا�رشة مع �لإبد�ع لدى �ملعلمني، و�أظهرت نتائج �لدر��ضة �أي�ضا �أن قوة �لقائد �لجتماعية ميكنها 

�أن تزيد �أو تعيق �لد�فعية للمعلمني و�لدعم �لتقني لهم.

در��ضة )Kelley، Heneman، & Milanowski، 1999(، هدفت �إىل معرفة كيف توؤثر �لد�فعية 

على �ملعلمني يف مدر�ضتني يف جنوب كارولينا وكنتوكي با�ضتخد�م برناجمني خمتلفني للمكافاأة على �لأد�ء، 

و�ضملت عينة �لدر��ضة معلمي ومديري �ملدر�ضتني، ومت ��ضتخد�م ��ضتبانة مل�ضح �آر�ء عينة �لدر��ضة، وكذلك 

مت ��ضتخد�م �أ�ضلوب �ملقابلة للح�ضول على بيانات �لدر��ضة. وقد بّينت �لدر��ضة �أن �ملدر�ضة �لتي حتتوي 

على معلمني �أكرث د�فعية تكون ناجحة �أكرث يف حت�ضني حت�ضيل �لطالب، و�أن توفر �لد�فعية للمعلمني يف 

�ملدر�ضة هو موؤ�رش جناح تلك �ملدر�ضة يف حتقيق �أهد�فها، وبّينت �لدر��ضة �أي�ضا �أن و�ضع نظام للحو�فز 

من قبل �لإد�رة يعد من �لأمور �ل�ضعبة �لتي تتطلب معرفة كافية يف جميع جو�نب �لد�فعية نحو �لعمل.
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در��ضة )Butterworth & Weinstein، 1996(، "در��ضة حالة". هدفت �إىل معرفة جهود مديري 

�ملد�ر�ش �لأ�ضا�ضية خللق �ملناخ �ملدر�ضي �مل�ضجع على �لد�فعية، وقد �أجريت يف �ضت مد�ر�ش �بتد�ئية خا�ضة 

يقومون  �ملديرين  �أن  �إىل  �لدر��ضة  خل�ضت  وقد  و�ملقابلة.  �ملالحظة  �لدر��ضة  �أد�ة  وكانت  �ضيكاغو،  يف 

ن�ضاطات وفعاليات  للمعلمني: تطوير  �لد�فعية  ي�ضجع على  �أجل خلق مناخ مدر�ضة  �لآتية من  بالأعمال 

تهتم بالفردية �ل�ضخ�ضية و�حلاجات و�لتكيف، �لتو�ضع يف م�ضادر �لتمويل لكامل جماعة �لعمل �ملدر�ضي، 

�لعتماد على �لأن�ضطة لكل م�ضتوى من م�ضتويات �ملدر�ضة، �ملو�زنة بني �لأن�ضطة وم�ضادر متويلها.

در��ضة  )Blase & Kirby، 1992(، هدفت هذه �لدر��ضة �إىل معرفة �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل ت�ضجيع 

وتعزيز �لإجناز �لتعليمي لدى �ملعلمني كهدف من �أهد�ف �ملدير، وذلك ومن وجهة نظر �ملعلمني �أنف�ضهم. 

وقد طبقت �لدر��ضة على عينة مكونة من )800( معلماً ومعلمةً يف تك�ضا�ش و�أورليانز، وقد ��ضتخدمت 

على  �لتاأثري  يف  فعالة  ��ضرت�تيجية  و�لّثناء  �ملديح  باأن  �لنتائج  و�أظهرت  �ملعلومات.  جلمع  كاأد�ة  �ملقابلة 

�ملعلمني، وتدفع بهم �إىل �لعمل، كما وتعزز �لثقة، وتخلق �لعتد�د بالّنف�ش لديهم، وتعزز من �ضعورهم 

بالر�ضا و�لنتماء للموؤ�ض�ضة. وباأّن �ملديح و�لّثناء �ملتعلق بالعمل و�لإجناز هو �لأكرث تاأثري�ً على �ملعلمني. 

بني  �لعالقة  ب�ضاأن  �ملعلمني  ت�ضور�ت  عن  �لك�ضف   �إىل  هدفت  فقد   ،)Caldwell، 1992( در��ضة 

�ل�ضلوكات �لإد�رية ود�فعية �ملعلمني، حيث كان للدر��ضة غر�ضان �لأول هو حتديد ما �إذ� كان �ضلوكات 

مديري �ملد�ر�ش �لأ�ضا�ضية �لتي �أ�ضهمت يف �إح�ضا�ش �ملعلمني بالإجناز و�مل�ضوؤولية و�لعرت�ف قد ت�ضورها 

�ملعلمون باأنها ت�ضهم �أكرث يف د�فعيتهم نحو �لعمل �أكرث من �ل�ضلوكات �لتي طورت وح�ّضنت �ضياق �لعمل. 

�أما �لغر�ش �لثاين فهو معرفة �لختالف يف ت�ضور�ت �لأهمية لهذه �لعو�مل. وقد تكونت عينة �لدر��ضة 

من )200( معلماً من مد�ر�ش منطقة مدو�ضت Midwest، ومت ��ضتخد�م ��ضتبانة �أعدت لغر�ش �لدر��ضة. 

و�أظهرت نتائج �لدر��ضة �أن �لإجناز و�مل�ضوؤولية و�لعرت�ف كانت عو�مل ت�ضورها جميع �ملعلمني باأنها 

للعمر  تعزى  �لعو�مل  لهذه  �ملعلمني  ت�ضور  يف  فروقاً  هناك  و�أن  �لعمل.  نحو  د�فعيتهم  يف  �أكرث  ت�ضهم 

و�جلن�ش وتعد هذه �لنتيجة تعزيز� لنظرية هريزبرغ.

در��ضة )Parker & Partridge، 1991(، هدفت هذه �لدر��ضة لقيا�ش ومقارنة �إدر�ك �لعاملني لالأمور 

�لتي من �ضاأنها �أن تزيد من جهود �لعمل وبالتايل �لإنتاجية ولتحديد �أي �لأفعال �لتي يقوم بها �ملديرون 

و�لتي ينظر لها من قبل �ملعلمني على �أنها عو�مل د�فعة. و�ضملت عينة �لدر��ضة )230( معلماً و)6( مديرين 

من �ملد�ر�ش �لعامة يف �مل�ضي�ضبي. و��ضتخدمت �لدر��ضة �أد�ة م�ضح قام باإعد�دها �لباحثان. وكانت نتائج 
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�لتح�ضيل  تتمثل يف  �لنتاجية  �عتبار عو�مل زيادة  �تفقو� على  �ملديرين و�ملعلمني  �أن  �أظهرت  �لدر��ضة 

و�لتقدم و�لنتماء و�ل�ضتقاللية و�لإبد�ع، و�لعرت�ف و�لأمان. و�أن هناك فروقاً تعزى ملنطقة �لعمل 

يف �عتبار ��لعو�مل �ملوؤدية �إىل �إنتاج عال. �أما �لأفعال �لتي �عتربت عو�مل د�فعة بالن�ضبة للمعلمني فكانت 

ت�ضجيع و�عتبار ومكافاأة  �لنتماء،  ت�ضجيع  �لفريق،  بناء  للمدر�ضة،  �مل�ضرتكة  �لروؤية  يلي: و�ضوح  كما 

جهود �لعمل �لنموذجية.
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3.2.2 التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:

�إن ��ضتعر��ش �لدر��ضات �لعربّية ذ�ت �لعالقة ت�ضري �إىل �أن بع�ضها حتدث عن مدى قيام مدير �ملدر�ضة 

 ،)2011 2008(، ودر��ضة )حمار�ضة،  2001(، ودر��ضة )�لغيث،  بتحفيز معلميه كدر��ضة  )�ل�ضيخ، 

 ،)2008 ��ضنينة،  )�أبو  ودر��ضة   ،)2007 )عزبون،  ودر��ضة   ،)2003 �لله،  )رزق  در��ضة  وكذلك 

ودر��ضة )�لنو�ورة، 2009(، ودر��ضة )�حللبي، 2009(.

�أما ��ضتعر��ش �لدر��ضات �لأجنبّية �ل�ضابقة ذ�ت �لعالقة فت�ضري �إىل �أّن بع�ضها حتدث عن ممار�ضة �لتحفيز 

 Butterworth & Weinstern،( ودر��ضة ،)Caldwell، 1992( من قبل �ملد�ر�ش ومن ذلك در��ضة

.)Khorshidi، 2011( ودر��ضة ،)Medina، 2000( ودر��ضة ،)1996

كما حتدثت بع�ش �لدر��ضات عن عالقة �لتحفيز و�لر�ضا �لوظيفي كدر��ضة )�لزهر�ين، 1995(، ودر��ضة 

)�جلندي، 2006(، ودر��ضة )عزبون، 2007(، ودر��ضة )�ل�رش�ري، 2007(، ودر��ضة )�لود�عي، 

.)Egan، 2001( ومن �لدر��ضات �لجنبية يف نف�ش �ملجال در��ضة .)2008

وقد حتدثت بع�ضها عن عالقة حتفيز �ملدير و�لنتماء �لتنظيمي كدر��ضة )�لغيلي، 2005(. وحتدثت عن 

وحتدثت   ،)2009 )�لنو�ورة،  ودر��ضة   ،)2009 )�حللبي،  كدر��ضة  �ملهني  و�لتطوير  �لتحفيز  عالقة 

عن عالقة �لتحفيز و�لأد�ء �لوظيفي كدر��ضة )�رش�ب، 2007(، ودر��ضة )�لعك�ش، 2007(، ودر��ضة 

.)Uche، & others، 2001( ودر��ضة ،)لغيث، 2008�(

 Butterworth &( كدر��ضة  �ملدر�ضي  �ملناخ  وخلق  �لتحفيز  عن  �لدر��ضات  بع�ش  حتدثت  حني  يف 

 Medina،( كدر��ضة  للمدير  و�لإن�ضاين  �لجتماعي  و�لتاأثري  �لتحفيز  عن  وحتدثت   ،)weinstein

 Gibbs، & other،( ودر��ضة  ،)2000(، وحتدثت كذلك عن نظم �لتحفيز كدر��ضة )�حللبي، 2009

 Alam & Farid،( كما حتدثت �لدر��ضات عن �لعو�مل �ملوؤثرة يف تعزيز عمل �حلو�فز كدر��ضة ،)2004

.)Nasser Ud Kin & others، 2012( ودر��ضة ،)Khorshidi، 2011( ودر��ضة ،)2011
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وقد لحظ �لباحث �أّن �لدر��ضات �ل�ضابقة �عتمدت على �ملنهج �لو�ضفي و�ل�ضتبانة كاأد�ة للدر��ضة. وقد 

و�ملكافاأة  كالرو�تب  �ملادية  �حلو�فز  بالناحيتني:  �خلا�ش  �لتحفيز  عن  تتحدث  �لدر��ضات  معظم  كانت 

و�لرتقية وغريها، و�حلو�فز �ملعنوية كالتقدير و�ملديح و�ل�ضكر وغريها.

وقد ��ضتفاد �لباحث من �لدر��ضات �ل�ضابقة عدة �أمور منها: �ل�ضتفادة من �ملر�جع �لتي رجعت �إليها تلك 

على  و�لتعرف  �لتحفيز،  جمال  يف  �ملختلفة  مبجالتها  �ل�ضتبانة  بناء  يف  منها  و�ل�ضتفادة  �لدر��ضات، 

�ل�ضاليب �لإح�ضائية و�لكيفية �لتي مت فيها حتليل �لنتائج ،و�ل�ضتفادة من �لنتائج و�لتو�ضيات �لتي تو�ضلت 

�إليها تلك �لدر��ضات.

وجلميع  �ل�رشيف  �لقد�ش  منطقة  يف  �أنها  وخا�ضة  )فل�ضطينية(،  بيئتها  �أّن  �لدر��ضة  هذه  مامييز  �أهّم  �إّن 

معلميها، مع �ختالف �جلهات �مل�رشفة على هوؤلء �ملعلمني، وكذلك مبجالت �أد�ة �لدر��ضة فيها وخا�ضة 

جمايل �لعالقات �لإن�ضانية و�لتطوير �ملهني، حيث مل يتم بحثهما يف در��ضات �أخرى بال�ضورة �لتي بحثتها 

هذه �لدر��ضة وتتميز �أي�ضا يف قلة �لدر��ضات يف هذ� �ملجال يف منطقة �لقد�ش �ل�رشيف، ح�ضب علم �لباحث.

جمالت  �ضمن  بتحفيزهم  قيامه  بدرجة  يتعلق  فيما  �ملدر�ضة  مدير  عن  �ملعلمني  باآر�ء  �خت�ضت  �أّنها  كما 

�لدر��ضة �ملختلفة.  
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الف�صل الثالث

الطريقة والإجراءات
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الف�صل الثالث

3. منهج الدرا�صة واإجراءاتها:

وثباتها،  �لأد�ة  �ضدق  و�ختبار  و�أد�تها،  وعينتها،  وجمتمعها،  �لدر��ضة،  منهج  �لف�ضل  هذ�  تناول 

ومتغري�ت �لدر��ضة و�إجر�ء�تها، و�لأدو�ت �لإح�ضائية �مل�ضتخدمة.

1.3  منهج الدرا�صة

مت يف هذه �لدر��ضة ��ضتخد�م �ملنهج �لو�ضفي للتعرف على وجهات نظر �ملعلمني حول  مدى قيام مدير 

�ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش منطقة �لقد�ش �ل�رشيف، وذلك ملالءمته ملثل هذ� �لنوع من �لدر��ضات.

2.3  جمتمع الدرا�صة:

َن جمتمع �لدر��ضة من جميع معلمي ومعلمات مد�ر�ش منطقة �لقد�ش �ل�رشيف، مبا يف ذلك �ملد�ر�ش  َتكوَّ

�حلكومية )�لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية(، و�لوكالة )�لتابعة لوكالة غوث وت�ضغيل �لالجئني 

ولوز�رة  �لإ�رش�ئيلية  �لقد�ش  لبلدية  )�لتابعة  و�ملعارف  و�لبلدية  �خلا�ضة،  و�ملد�ر�ش  �لفل�ضطينيني(، 

عددهم  و�لبالغ  2013م   /2012 �لدر��ضي  �لعام  من  �لأول  �لف�ضل  يف  وذلك  �لإ�رش�ئيلية(،  �ملعارف 

)3011( معلما ومعلمة. و�جلدول �لآتي يبني توزيع جمتمع �لدر��ضة ح�ضب �جلهة �مل�رشفة:

و�لتعليم يف  �لرتبية  �لو�ردة يف مكتب  �لأرقام  �لدر��ضة، ح�ضب  توزيع جمتمع  1( جدول   .3( جدول 

�لقد�ش �ل�رشيف ووكالة �لغوث:

�لن�ضبة �ملئوية للمعلمنيعدد �ملعلمنيعدد �ملد�ر�ش�جلهة �مل�رشفة�لرقم

3975625.10حكومية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية(1

81354.48مد�ر�ش وكالة �لغوث2

63170056.45مد�ر�ش بلدية �لقد�ش ووز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيليتان3

7242013.94جهات خا�ضة4

100 ٪1833011املجموع الكلي
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3.3  عينة الدرا�صة:

�لقد�ش  �لع�ضو�ئية �لطبقية، من معلمي ومعلمات مد�ر�ش منطقة  �لدر��ضة بالطريقة  وقد مت �ختيار عينة 
�أق�ضام ح�ضب �ملرجعية للمدر�ضة �حلكومية )�لتابعة  �أربعة  �ل�رشيف، حيث مت تق�ضيم جمتمع �لدر��ضة �إىل 
�لفل�ضطينيني(،  �لالجئني  لوكالة غوث وت�ضغيل  )�لتابعة  �لفل�ضطينية(، و�لوكالة  �لرتبية و�لتعليم  لوز�رة 
و�ملد�ر�ش �خلا�ضة، و�لبلدية و�ملعارف )�لتابعة لبلدية �لقد�ش �لإ�رش�ئيلية ولوز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيلية(، 
ومت ح�رش عدد عنا�رش �ملجتمع �لكلي ومعرفة عدد عنا�رش كل ق�ضم، ومت حتديد ن�ضبة �لعينة وهي 17 ٪  
�ملر�د �ختيارها من �ملجتمع ومت �إيجاد عدد عنا�رش كل ق�ضم. وقد مت ��ضرتجاع )467( ��ضتمارة، وبلغت 

ن�ضبة �ل�ضرتجاع حو�يل 95 ٪ وهي ن�ضبة ��ضرتجاع مرتفعة ومقبولة �إح�ضائيا.

1.3.3     و�صف متغريات اأفراد عينة الدرا�صة:

�لدر��ضة  ��ضتجاباتهم، ح�ضب متغري�ت  �لذين مت حتليل  �لدر��ضة  �أفر�د عينة  )2.3( توزيع  يبني �جلدول 
كالآتي:

�لن�ضبة �ملئوية�لعدد�مل�ضتوى�ملتغري

�جلن�ش

16836.0ذكر

29964.0�أنثى

100%467�ملجموع

�ملوؤهل �لعلمي

286.0دبلوم

36878.8بكالوريو�ش

7115.2ماج�ضتري فاأعلى

100%467�ملجموع

�لتخ�ض�ش �لعلمي

30966.2علوم �إن�ضانية

15833.8علوم تطبيقية

100%467�ملجموع

�خلربة

10522.5�أقل من 5 �ضنو�ت

14731.5من 5-10 �ضنو�ت

21546.0�أكرث من 10 �ضنو�ت

100%467�ملجموع

�جلهة �مل�رشفة

11324.2حكومية )�لتابعة لوز�رة �لرتبية �لتعليم �لفل�ضطينية(

398.4وكالة �لغوث لت�ضغيل �لالجئني �لفل�ضطينيني

7015.0جهة خا�ضة

24552.5بلدية �لقد�ش ووز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيليتان

 100% 467�ملجموع
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%36 من عينة �لدر��ضة من  �أفر�د عينة �لدر��ضة ح�ضب �جلن�ش، ويظهر �أن  يبنّي جدول )2.3( توزيع 

�لعلمي،  �ملوؤهل  متغري  �لدر��ضة ح�ضب  عينة  �أفر�د  توزيع  �جلدول  �لإناث. ويبني  %64 من  �لذكور، 

ويظهر �أن  %6 من �لعينة دبلوم، يف حني كانت ن�ضبة %78.8 بكالوريو�ش، ون�ضبة %15.2 ملاج�ضتري 

فاأعلى. ويبني �جلدول توزيع �أفر�د عينة �لدر��ضة ح�ضب متغري �لتخ�ض�ش �لعلمي، ويظهر �أن 66.2% 

علوم �إن�ضانية، يف حني كانت ن�ضبة %33.8 علوم تطبيقية. ويبني �أي�ضاً متغري �خلربة، ويظهر �أن ن�ضبة 

%22.5 لأقل من 5 �ضنو�ت، ون�ضبة %31.5 من 5-10 �ضنو�ت، ون�ضبة %46 لأكرث من 10 �ضنو�ت. 

%8.4 لوكالة �لغوث، ون�ضبة  %24.2 للحكومية )�ضلطة(، ون�ضبة  �أن ن�ضبة  ويبني متغري �جلهة �مل�رشفة 

%15 للجهة �خلا�ضة، ون�ضبة %52.5 لبلدية �لقد�ش/وز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيلية. 

4.3  اأداة الدرا�صة:

مت ��ضتخد�م �ل�ضتبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات حول مدى قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف منطقة �لقد�ش 

�ل�رشيف من وجهة نظر �ملعلمني، حيث ��ضتعان �لباحث بالأدب �لرتبوي و�لدر��ضات �ل�ضابقة مثل در��ضة 

�أبو �رشخ)2010(، ودر��ضة خارجية من در��ضات �لعالقات �لإن�ضانية وهي  �حللبي )2009( ودر��ضة 

در��ضة �لزبون ومو�ضى )2010(  يف بناء هذه �لأد�ة، وتكونت �ل�ضتبانة يف �ضورتها �لأولية من )79( 

فقرة موزعة على �أربعة جمالت، هي: �لعالقات �لإن�ضانية وعدد فقر�تها )15( من 1 - 15، تطوير 

�لأد�ء �ملهني وعدد فقر�ته )15( فقرة ممن )16 - 30(، و�لر�ضا �لوظيفي وعدد فقر�ته )14( فقرة من 

)31 - 44(، و�لنتماء �لتنظيمي وعدد فقر�ته )15( فقرة من )45 - 59( )�نظر ملحق رقم  1 (. 

1.4.3  �صدق الأداة:

�لخت�ضا�ش و�خلربة،  �ملحكمني من ذوي  �لدر��ضة مت عر�ضها على عدد من  �أد�ة  للتحقق من �ضدق 

حمكما   )  12  ( عددهم  بلغ  وقد  وجدت،  �لتي  �ملنا�ضبة  �لتعديالت  و�إجر�ء  ومالحظاتهم  �آر�ئهم  لإبد�ء 

�ضموليتها،  حيث  من  �لأد�ة  هذه  على  مالحظاتهم  �ملحكمون  هوؤلء  �أبدى  وقد   ،)2 رقم   ملحق  )�نظر 

و�نتماء �لفقر�ت للمجالت �لتابعة لهذه �لأد�ة، ومدى �ضالمة �لعبار�ت وو�ضوحها، ومّت �إعادة �ضياغة 

بع�ش �لفقر�ت لوجود �أخطاء لغوية فيها، كفقرة يف جمال �لنتماء �لتنظيمي وهي: )يحث �ملعلمني على 

�ملحافظة على ممتلكات �ملدر�ضة كما يحافظو� على ممتلكاتهم(، و�لت�ضحيح: )يحث �ملعلمني على �ملحافظة 

على ممتلكات �ملدر�ضة كما يحافظون على ممتلكاتهم(، وقد مّت �إعادة �ضياغة بع�ش �لفقر�ت لأنها مركبة 
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)�أي تقي�ش بعدين �أو �أكرث( كفقرة يف جمال �لعالقات �لإن�ضانية وهي: )يقوم ب�ضكر �ملعلمني �ضفهيا وكتابيا 

على جهودهم يف �لعمل(، و�لت�ضحيح: )ي�ضكر �ملعلمني على جهودهم يف �لعمل(، �أو �ضطب �لفقرة لأنها 

مركبة ومكررة كفقرة يف جمال �لر�ضا �لوظيفي وهي: )ي�ضتخدم �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية ملا لها من تاأثري 

�إيجابي يف �ضلوك �ملعلمني(، )قد مّت �ضطب هذه �لفقرة(، �أو طويلة كفقرة يف جمال تطوير �لأد�ء  �ملهني 

�ملدر�ضة(،  �مل�ضوؤلية �لإد�رية يف  �مل�ضاركة بتحمل  يتيح لهم  �ملعلمني �لإد�رية حيث  وهي: )يقدر قدر�ت 

و�لت�ضحيح )يتيح للمعلمني �مل�ضاركة بتحمل �مل�ضوؤولية �لإد�رية يف �ملدر�ضة(،ومن ثّم مّت �إخر�ج �ل�ضتبانة 

ب�ضورتها �لنهائية )�أنظر ملحق رقم 3 (، و�لتي تكونت من ق�ضمني �لق�ضم �لأول ��ضتمل على �ملتغري�ت 

�ل�ضتبانة و�لبالغ  فقر�ت  ��ضتمل على  فقد  �لثاين  �لق�ضم  �أما  5 متغري�ت،  للدر��ضة و�لبالغ عددها  �مل�ضتقلة 

عددها )59( فقرة موزعة على �أربعة جمالت هي: �لعالقات �لإن�ضانية و�ضم )15( فقرة، وتطوير �لأد�ء 

�ملهني و�ضم )14( فقرة، �لر�ضا �لوظيفي و�ضم )15( فقرة، �لنتماء �لتنظيمي و�ضم )15( فقرة.

ومت �إدر�ج كيفية ��ضتجابة �مل�ضتجبني على فقر�ت �ل�ضتبانة وفق مقيا�ش ليكرت �خلما�ضي كالآتي: 

ثالث  و�أعطيت  �أربع درجات، حمايد،  و�أعطيت  مو�فق،  و�أعطيت خم�ش درجات،  ب�ضدة،  مو�فق 

درجات، ومعار�ش، و�أعطيت درجتني، ومعار�ش ب�ضدة، و�أعطيت درجة و�حدة.

من ناحية �أخرى مت �لتحقق من �ضدق �لأد�ة �أي�ضاً بح�ضاب معامل �لرتباط بري�ضون لفقر�ت �ل�ضتبانة 

مع �لدرجة �لكلية لالأد�ة لكل مقيا�ش، و�ت�ضح وجود دللة �إح�ضائية يف جميع فقر�ت �ل�ضتبانة، ويدل 

على �أنَّ هناك �ت�ضاقاً د�خلياً بني �لفقر�ت. و�جلد�ول �لآتية تبني ذلك:

فقر�ت  �رتباط  مل�ضفوفة   )Pearson Correlation( بري�ضون  �رتباط  معامل  نتائج   :)3.3( جدول 

�لعالقات �لإن�ضانية

�لدللةقمية R  �لرقم
�لد�لةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

�لد�لة �لإح�ضائيةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

10.680**0.00060.742**0.000110.722**0.000

20.735**0.00070.745**0.000120.777**0.000

30.681**0.00080.660**0.000130.753**0.000

40.713**0.00090.731**0.000140.748**0.000

50.754**0.000100.781**0.000150.725**0.000
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فقر�ت  �رتباط  مل�ضفوفة   )Pearson Correlation( بري�ضون  �رتباط  معامل  نتائج   :)4.3( جدول 

تطوير �لأد�ء �ملهني

�لد�لةقمية R �لرقم
�لد�لةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

�لد�لة �لإح�ضائيةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

160.600**0.000210.729**0.000260.681**0.000

170.681**0.000220.758**0.000270.623**0.000

180.715**0.000230.652**0.000280.704**0.000

190.521**0.000240.775**0.000290.566**0.000

200.693**0.000250.638**0.000300.659**0.000

فقر�ت  �رتباط  مل�ضفوفة   )Pearson Correlation( بري�ضون  �رتباط  معامل  نتائج   :)5.3( جدول 

�لر�ضا �لوظيفي

�لد�لةقمية R �لرقم
�لد�لةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

�لد�لة �لإح�ضائيةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

310.584**0.000360.695**0.000410.781**0.000

320.689**0.000370.750**0.000420.751**0.000

330.721**0.000380.779**0.000430.753**0.000

340.599**0.000390.710**0.000440.668**0.000

350.682**0.000400.787**0.000

فقر�ت  �رتباط  مل�ضفوفة   )Pearson Correlation( بري�ضون  �رتباط  معامل  نتائج   :)6.3( جدول 

�لنتماء �لتنظيمي

�لد�لةقمية R �لرقم
�لد�لةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

�لد�لة �لإح�ضائيةقمية R �لرقم �لإح�ضائية

450.751**0.000500.750**0.000550.585**0.000

460.582**0.000510.756**0.000560.763**0.000

470.746**0.000520.743**0.000570.767**0.000

480.782**0.000530.693**0.000580.748**0.000

490.694**0.000540.651**0.000590.785**0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed).
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2.4.3  ثبات الأداة:

قام �لباحث بالتحقق من ثبات �أد�ة �لدر��ضة بالآتي:

ثبات �لإ�ضتبانة: مت ح�ضاب معامل �لت�ضاق �لد�خلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا لفقر�ت �ل�ضتبانة. وهذ� ما 

يو�ضحه �جلدول �لآتي:

جدول)7.3(: معامل �لثبات للمجالت و�لدرجة �لكلية:

معامل �لثبات�ملجال

0.95�لعالقات �لإن�ضانية

0.93تطوير �لأد�ء �ملهني

0.94�لر�ضا �لوظيفي

0.95�لنتماء �لتنظيمي

0.98�لدرجة �لكلية

ويالحظ من جدول )6.3( �أن جميع قيم معامل �لثبات جاءت بدرجة مرتفعة، وهذ� ي�ضري �إىل متتع �أد�ة 

�لدر��ضة بثبات يفي باأغر��ش �لدر��ضة.

لأد�ة �لثبات،  ملعامل  �لكلية  �لدرجة  ثبات  ح�ضاب  خالل  من  �لأد�ة،  ثبات  من  بالتحقق  �لباحث   وقام 

 �لدر��ضة ح�ضب معادلة �لثبات كرونباخ �ألفا، وكانت �لدرجة �لكلية )0.98(، وهذه �لنتيجة ت�ضري �إىل متتع

هذه �لأد�ة بثبات يفي باأغر��ش �لدر��ضة.



77

5.3  متغريات الدرا�صة:

��ضتملت �لدر��ضة �حلالية على �ملتغري�ت �لآتية:

املتغريات امل�صتقلة:

- متغري �جلن�ش: وله م�ضتويان ) ذكر، �أنثى(

- متغري �ملوؤهل �لعلمي: وله ثالثة م�ضتويات ) �أقل من بكالوريو�ش، بكالوريو�ش، �أعلى من بكالوريو�ش(.

- متغري �خلربة يف �لتدري�ش: ولها ثالثة م�ضتويات ) �أقل من خم�ش �ضنو�ت، من 5 - 10 �ضنو�ت، �أكرث 

من 10 �ضنو�ت(.

- متغري �لتخ�ض�ش: وله م�ضتويان )�لعلوم �لتطبيقية، و�لعلوم �لإن�ضانية(.

�لفل�ضطينية،  �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم  �أربعة م�ضتويات: )�حلكومية  - متغري �جلهة �مل�رشفة: ولها 

�لفل�ضطينيني، و�ملد�ر�ش �خلا�ضة، و�لبلدية و�ملعارف  �لالجئني  �لتابعة لوكالة غوث وت�ضغيل  و�لوكالة 

�لتابعتان لبلدية �لقد�ش �لإ�رش�ئيلية ولوز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيلية(.

 املتغري التابع:

��ضتجابة �أفر�د �لعينة على �ل�ضتبانة ملعرفة مدى قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف حمافظة �لقد�ش من 

وجهة نظرهم.

6.3   اإجراءات الدرا�صة:

بعد �لتاأكد من �ضدق �أد�ة �لدر��ضة وثباتها، وحتديد عينتها، قام �لباحث بتطبيق �لأد�ة على �أفر�د عينة 

�لدر��ضة، وبعد �أن �كتملت عملية جتميع �ل�ضتبانات من �أفر�د �لعينة بعد �إجابتهم عليها، تبني للباحث �أّن 

عدد �ل�ضتبانات �مل�ضرتدة �ل�ضاحلة و�لتي خ�ضعت للتحليل �لإح�ضائي هو )467( ��ضتبانه، ومت ��ضتبعاد 8 

��ضتمار�ت لعدم ��ضتيفائها للمعلومات �ملطلوبة.
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وقد �ضارت هذه �لدر��ضة وفقا لالإجر�ء�ت �لآتية:

- مر�جعة �لأدب �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة لال�ضتعانة بهما يف �إعد�د �أد�ة �لدر��ضة.

- ح�رش جمتمع �لدر��ضة.

- �ختيار عينة ممثلة ملجتمع �لدر��ضة.

- �إعد�د م�ضودة لأد�ة �لدر��ضة.

- �لتحقق من �ضدق �أد�ة �لدر��ضة وثباتها.

- �حل�ضول على كتاب ت�ضهيل مهمة من جامعة �لقد�ش موجه �إىل مديريات �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ش 

وكذلك ملد�ر�ش �لبلدية و�خلا�ضة و�لوكالة )�نظر ملحق: 4 و5 و6 و7 و8(، ومن ثم �إر�ضالها �إىل �جلهات 

�ملخت�ضة للح�ضول على كتب ت�ضمح بتوزيع �ل�ضتبانة على �ملد�ر�ش.

- �حل�ضول على كتاب ت�ضهيل مهمة من مديريات �لرتبية و�لتعليم يف حمافظة �لقد�ش موجه �إىل مديري 

ومدير�ت �ملد�ر�ش �لتي �ضتطبق فيها �لدر��ضة )�نظر ملحق: 9(.

- توزيع �ل�ضتبانة على �ملعلمني و�ملعلمات يف عينة �لدر��ضة.

�لح�ضائي  �لربنامج  با�ضتخد�م  �لنتائج وتف�ضريه وذلك  �إح�ضائيا ل�ضتخر�ج  �لبيانات ومعاجلتها  - جمع 

.)SPSS(

7.3  املعاجلة الإح�صائية:

 بعد جمع �ل�ضتبانات و�لتاأكد من �ضالحيتها للتحليل مت ترميزها )�إعطائها �أرقاما معينة(، وذلك متهيد�ً 

لإدخال بياناتها �إىل جهاز �حلا�ضوب �لآيل لإجر�ء �ملعاجلات �لإح�ضائية �ملنا�ضبة، وحتليل �لبيانات وفقاً 

لأ�ضئلة �لدر��ضة وبياناتها.

وقد متت �ملعاجلة �لإح�ضائية وفقا ملا ياأتي:

1 - مت �لتحقق من �ضدق �أد�ة �لدر��ضة با�ضتخد�م معامل �لرتباط بري�ضون.

2 - مت �لتحقق من ثبات �أد�ة �لدر��ضة با�ضتخد�م معامل �لثبات كرونباخ �ألفا.

 ،)SPSS( �لجتماعية   للعلوم  �لإح�ضائية  �لرزم  برنامج  با�ضتخد�م  �ح�ضائيا  �لبيانات  معاجلة  مت   -  3

�لإح�ضائية  �ملعاجلات  ��ضتخد�م  Sttistical Package for Social Sciences ، حيث مت  لـ  �خت�ضار 

�لآتية:
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- �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية لالإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �لأول.  

- �ختبار t-test لفح�ش �لفر�ضيات �لتي تت�ضمن متغري� م�ضتقال ذ� م�ضتويني.  

- حتليل �لتباين �لأحادي One Way ANOVA لفح�ش �لفر�ضيات �لتي تت�ضمن متغري� م�ضتقال  

  ذ� ثالثة م�ضتويات فاأكرث.

- �ختبار )LSD( للمقارنات �لبعدية بني �ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة.  

وقد مت �عتماد �ملفتاح �لآتي لتحديد درجة �ملمار�ضة، علماً باأّن هذ� �ملفتاح �عتمد يف عدد من �لدر��ضات 

كدر��ضة )حلبية، 2011(.

الدرجة منخف�صة:  �إذ� كان �ملتو�ضط �حل�ضابي للفقرة �أو �ملجال �أو �لدرجة �لكلية �أ�ضغر من )2.33(.  

الدرجة متو�صطة:  �إذ� كان �ملتو�ضط �حل�ضابي للفقرة �أو �ملجال �أو �لدرجة �لكلية حم�ضور�ً بني ) 2.34 - 

.)3.67

الدرجة مرتفعة:  �إذ� كان �ملتو�ضط �حل�ضابي للفقرة �أو �ملجال �أو �لدرجة �لكلية �أكرب من )3.68(.

كما يتبنّي من �جلدول �لآتي:

جدول رقم )3. 8( جدول )مفتاح درجة �ملمار�ضة( درجة متو�ضطات ��ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة: 

مدى متو�ضطها �حل�ضابي�لدرجة

  2.33  فاأقلمنخف�ضة

2.34 - 3.67متو�ضطة

3.68   فاأعلىعالية
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الف�صل الرابع:

نتائج الدرا�صة
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الف�صل الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

نتائج الدرا�صة

1.4  متهيد

ت�ضمن هذ� �لف�ضل عر�ضا لنتائج �لدر��ضة، �لتي تو�ضل �إليها �لباحث عن مو�ضوع �لدر��ضة وهو »درجة 

قيام مدير املدر�صة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم« وبيان �أثر كل 

�لتي مت  �لبيانات �لإح�ضائية  �لدر��ضة، وحتليل  �أد�ة  �لعينة على  �أفر�د  ��ضتجابة  �ملتغري�ت من خالل  من 

�حل�ضول عليها.

 2.4 نتائج اأ�صئلة الدرا�صة: 

1.2.4  النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: 

ما درجة قيام مدير املدر�صة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم؟ 

ل�ضتجابات  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات  بح�ضاب  �لباحث  قام  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 

�أفر�د عينة �لدر��ضة على فقر�ت �ل�ضتبانة ، ويبنّي �جلدول )4. 1( �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات 

�ملعيارية ل�ضتجابات �ملبحوثني موزعة ح�ضب جمالت �ل�ضتبانة. 
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جدول )1.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لدرجات ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 

لدرجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا 

ح�ضب �ملتو�ضط �حل�ضابي

 املتو�صطاملجالالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجة املعياري

عالية3.760.76�لعالقات �لإن�ضانية1

عالية3.770.68تطوير �لأد�ء �ملهني2

عالية3.690.74�لنتماء �لتنظيمي3

متو�ضطة3.520.77�لر�ضا �لوظيفي4

عالية3.690.69�لدرجة �لكلية

يالحظ من �جلدول �ل�ضابق �لذي يعرب عن �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د 

عينة �لدر��ضة على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  

�أن �ملتو�ضط �حل�ضابي للدرجة �لكلية )3.69( و�نحر�ف معياري )0.691( وهذ� يدل على �أن درجة قيام 

مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  جاءت بدرجة عالية.

متو�ضط  �أعلى  على  ح�ضل  �ملهني  �لأد�ء  تطوير  جمال  �أن   )1.4( رقم  �جلدول  يف  �لنتائج  وت�ضري  كما 

ح�ضابي، يليه �لعالقات �لإن�ضانية، ومن ثم �لنتماء �لتنظيمي يليه �لر�ضا �لوظيفي. ويتبنّي من �جلدول 

�أن �ملتو�ضطات تر�وحت بني )3.52( و )3.77(، و�أن �ملتو�ضطات �حل�ضابية ملجالت �لعالقات �لإن�ضانية 

�ملتو�ضط  بينما  بالتحفيز،  �لقيام  من  عالية  درجة  على  تدل  �لتنظيمي  و�لنتماء  �ملهني  �لأد�ء  وتطوير 

�حل�ضابي ملجال �لر�ضا �لوظيفي يدل على درجة متو�ضطة من �لقيام بالتحفيز.
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وقام �لباحث بح�ضاب �ملتو�ضطات �حل�ضابية ملجالت �لدر��ضة مع �لفقر�ت وهي كما يلي:

املجال الأول: العالقات الإن�صانية:

�ملعيارية  �لنحر�فات  من  �لفقر�ت  هذه  �أظهرتها  �لتي  و�لنتائج  �لإن�ضانية(  )�لعالقات  فقر�ت  ياأتي  فيما 
و�ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة عليها.

جدول )2.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لدرجات ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 

�ل�رشيف من وجهة  �لقد�ش  �لإن�ضانية( يف مد�ر�ش  �ملعلمني)للعالقات  بتحفيز  �ملدر�ضة  قيام مدير  لدرجة 

 نظرهم مرتبة تنازليا ح�ضب �ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت.

املتو�صطالفقراتالرقم
 احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

عالية4.020.948يقيم مع �ملعلمني عالقات طيبة د�خل �ملدر�ضة9

عالية3.990.946يحرتم خ�ضو�ضيات �ملعلمني ول يتدخل فيها8

عالية3.970.880ي�ضكر �ملعلمني على جهودهم يف �لعمل1

يف 5 تو�جههم  �لتي  �ل�ضعوبات  يف  للمعلمني  و�لن�ضح  �مل�ضورة  يقدم 
عالية3.790.973�لتعامل مع �ملو�قف �لتعليمية د�خل �ملدر�ضة

عالية3.791.021يتعامل مع �جلميع ب�ضرب وحتمل11

عالية3.781.022ي�ضعر �ملعلمني باأنهم فريق عمل7

عالية3.760.983يحر�ش على حل م�ضكلة غياب �ملعلمني ب�ضكل مو�ضوعي3

عالية3.750.972 يقوم بحل �خلالفات د�خل �ملدر�ضة بطريقة عادلة6

عالية3.750.927يتوخى �ملو�ضوعية يف تقديره للجهود �لتي يقوم بها �ملعلمون10

عالية3.721.013يتيح �حلرية �ملنظمة للحو�ر و�لنقا�ش بينه وبني �ملعلمني13

عالية3.720.977ي�ضعى �إىل �يجاد جو من �لثقة �ملتبادلة مع �ملعلمني15

عالية3.681.011يبث �ل�ضعور بالأمن يف �ملو�قف �حلرجة14

متو�ضطة3.650.988يعمل على تقريب وجهات �لنظر بني �ملعلمني12

�لأمر 2 �لإد�رية  قر�ر�ته  جتاه  �ملعلمني  �أفعال  ردود  ملعرفة  ي�ضعى 
متو�ضطة3.490.966�لذي ي�ضعرهم بالر�حة �لنف�ضية

متو�ضطة3.481.063يناق�ش �لتقارير و�لتغري�ت يف �لعمل مع �ملعلم قبل �إقر�رها4
�لدرجة
عالية3.760.764�لكلية
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يالحظ من �جلدول �ل�ضابق �لذي يعرب عن �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د 

�لقد�ش  مد�ر�ش  �لإن�ضانية( يف  )للعالقات  �ملعلمني  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  �لدر��ضة على درجة  عينة 

�لكلية )3.76( و�نحر�ف معياري )0.764(  للدرجة  �ملتو�ضط �حل�ضابي  �أن  �ل�رشيف من وجهة نظرهم  

وهذ� يدل على �أن درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  

جاءت بدرجة عالية.

كما وت�ضري �لنتائج يف �جلدول رقم )2.4( �أن )12( فقر�ت جاءت بدرجة عالية، و)3( فقر�ت بدرجة 

متو�ضطة. وح�ضلت �لفقرة » يقيم مع �ملعلمني عالقات طيبة د�خل �ملدر�ضة « على �أعلى متو�ضط ح�ضابي 

)4.02(، يليها فقرة » يحرتم خ�ضو�ضيات �ملعلمني ول يتدخل فيها « مبتو�ضط ح�ضابي )3.99(. وح�ضلت 

�لفقرة » يناق�ش �لتقارير و�لتغري�ت يف �لعمل مع �ملعلم قبل �إقر�رها « على �أقل متو�ضط ح�ضابي )3.48(، 

يليها فقرة »ي�ضعى ملعرفة ردود �أفعال �ملعلمني جتاه قر�رته �لإد�رية �لأمر �لذي ي�ضعرهم بالر�حة �لنف�ضية« 

مبتو�ضط ح�ضابي )3.49(.

املجال الثاين: تطوير الأداء املهني :

�ملعيارية  �لفقر�ت من �لنحر�فات  �أظهرتها هذه  �لتي  �ملهني( و�لنتائج  �لأد�ء  فقر�ت )تطوير  ياأتي  فيما 

و�ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة عليها.
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جدول )3.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لدرجات ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 

لدرجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني )تطوير �لأد�ء �ملهني( يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة 

نظرهم مرتبة تنازليا ح�ضب �ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت.

املتو�صطالفقراتالرقم
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

عالية4.110.799يحث �ملعلمني على �إجناز �أعمالهم بال�رشعة �ملطلوبة19

عالية4.040.829مينح �ملعلمني �حلرية يف ��ضتخد�م �لأ�ضاليب �لتعليمية �ملنا�ضبة27

عالية4.000.905ي�ضجع �ملعلمني على �لعمل بكفاءة18

عالية3.990.984ي�ضجع �ملعلمني على ��ضتخد�م �لتكنولوجيا يف �لتعليم16

لتطوير 25 تعليمية  تدريبية  بدور�ت  �ل�ضرت�ك  على  �ملعلمني  ي�ضجع 
عالية3.970.893قدر�تهم

عالية3.930.896ي�ضجع �ملعلمني على �ملبادرة �لفردية17

عالية3.770.979ي�ضتمع �إىل �قرت�حات �ملعلمني و�هتماماتهم فيما يخ�ش �لأد�ء �ملهني21

عالية3.720.936يتيح للمعلمني �لقيام بالزيار�ت �ل�ضفية29

وفق 30 �لالمنهجية  �لن�ضاطات  من  �لعديد  �ختيار  يف  �ملعلمني  ي�ضاعد 
عالية3.720.945�هتماماتهم

عالية3.700.894يتبنى معايري و��ضحة لتقييم م�ضتويات �لأد�ء د�خل �ملدر�ضة28

عالية3.680.970ي�ضجع على تفوي�ش �ل�ضالحيات لأد�ء �أف�ضل22

متو�ضطة3.630.926يتيح للمعلمني �مل�ضاركة بتحمل �مل�ضوؤولية �لإد�رية يف �ملدر�ضة26

متو�ضطة3.620.974يعمل على �إر�ضاد �ملعلمني لتطوير مهار�تهم بطرق منا�ضبة ومقبولة24

يخ�ش 20 فيما  �لجتماعات  مو��ضيع  حتديد  يف  �لفر�ضة  للمعلمني  يتيح 
متو�ضطة3.511.045�لأد�ء �ملهني

متو�ضطة3.211.132يقدم مكافاآت للمعلمني �ملتميزين يف تطورهم �ملهني23

�لدرجة
عالية3.770.680�لكلية

يالحظ من �جلدول �ل�ضابق �لذي يعرب عن �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د 
عينة �لدر��ضة على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني )تطوير �لأد�ء �ملهني( يف مد�ر�ش �لقد�ش 
�لكلية )3.77( و�نحر�ف معياري )0.680(  للدرجة  �ملتو�ضط �حل�ضابي  �أن  �ل�رشيف من وجهة نظرهم  
�لقد�ش  �ملهني( يف مد�ر�ش  �لأد�ء  �ملعلمني)تطوير  بتحفيز  �ملدر�ضة  قيام مدير  �أن درجة  يدل على  وهذ� 

�ل�رشيف من وجهة نظرهم  جاءت بدرجة عالية.
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بدرجة  فقر�ت  و)4(  عالية،  بدرجة  جاءت  فقرة   )11( �أن   )3.4( رقم  �جلدول  يف  �لنتائج  وت�ضري  كما 
متو�ضطة. وح�ضلت �لفقرة » يحث �ملعلمني على �إجناز �أعمالهم بال�رشعة �ملطلوبة « على �أعلى متو�ضط 
�ملنا�ضبة « مبتو�ضط  �لتعليمية  �لأ�ضاليب  ��ضتخد�م  �ملعلمني �حلرية يف  فقرة » مينح  يليها   ،)4.11( ح�ضابي 
�أقل  على   » �ملهني  تطورهم  يف  �ملتميزين  للمعلمني  مكافاآت  يقدم   « �لفقرة  وح�ضلت   .)4.04( ح�ضابي 
متو�ضط ح�ضابي )3.21(، يليها فقرة » يتيح للمعلمني �لفر�ضة يف حتديد مو��ضيع �لجتماعات فيما يخ�ش 

�لأد�ء �ملهني « مبتو�ضط ح�ضابي )3.51(.

املجال الثالث: الر�صا الوظيفي:

�ملعيارية  �لنحر�فات  من  �لفقر�ت  هذه  �أظهرتها  �لتي  و�لنتائج  �لوظيفي(  )�لر�ضا  فقر�ت  ياأتي  فيما 
و�ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة عليها.

جدول )4.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لدرجات ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 
لدرجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني)�لر�ضا �لوظيفي( يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم 

مرتبة تنازليا ح�ضب �ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت. 

 املتو�صطالفقراتالرقم
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

عالية3.890.822ي�ضجع �ملعلمني على زيادة تفاعلهم مع �لطلبة35

ح�ضب 34 لهم  �ملخ�ض�ش  �لدر��ضي  �لن�ضاب  �ملعلمني  �إعطاء  على  يعمل 
عالية3.781.008�لأ�ضول

لهم 42 يوفر  مما  بالطلبة  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ملعلمني  ي�ضارك 
متو�ضطة3.670.957�ل�ضعور بتحقيق �لذ�ت

�ملعلمني 39 تفعيل  خالل  من  باملجتمع  �ملدر�ضة  ربط  على  يحر�ش 
متو�ضطة3.621.077وجمال�ش �لآباء

متو�ضطة3.570.957مينح �ضالحيات و��ضعة للمعلمني كل ح�ضب تخ�ض�ضه وجماله33

لهم 41 يوفر  بالطلبة مما  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �لعالقات يف  ي�ضتخدم 
متو�ضطة3.570.994�ل�ضعور بتحقيق �لذ�ت

متو�ضطة3.570.988يتجنب �ل�رشعة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالعمل �لوظيفي44
متو�ضطة3.561.029يحر�ش على �إز�لة م�ضاكل �ملعلمني40

 ي�ضعى �إىل �لتحفيز �جلماعي لإي�ضال �ملعلمني للعمل �ضمن �لفريق37
متو�ضطة3.550.993�لو�حد

متو�ضطة3.511.079تقدمي �حلو�فز �ملعنوية للمعلمني كمكافاأة على �أد�ئهم32

�لعمل 43 �ملعلمني مب�ضاعدتهم يف  �لوظيفي لدى  �لر�ضا  ي�ضهم يف زيادة 
متو�ضطة3.490.990وقت �ل�رشورة

متو�ضطة3.361.087يعمل على تخفيف �لتوتر �لنف�ضي و�جل�ضدي للمعلمني38
متو�ضطة3.311.056ي�ضعى �إىل تخفيف �لأعباء �لوظيفية �لثانوية عن �ملعلمني36
متو�ضطة2.831.149يقدم �حلو�فز �ملادية للمعلمني ملكافاأتهم على �أد�ئهم31

�لدرجة
متو�صطة3.520.767�لكلية
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يالحظ من �جلدول �ل�ضابق �لذي يعرب عن �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د 

عينة �لدر��ضة على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني)�لر�ضا �لوظيفي( يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف 

من وجهة نظرهم  �أن �ملتو�ضط �حل�ضابي للدرجة �لكلية )3.52( و�نحر�ف معياري )0.767( وهذ� يدل 

على �أن درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني)�لر�ضا �لوظيفي( يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة 

نظرهم  جاءت بدرجة متو�ضطة.

كما وت�ضري �لنتائج يف �جلدول رقم )4.4( �أن �ملتو�ضط �حل�ضابي لفقرتني جاءتا بدرجة عالية، و)12( فقرة 

بدرجة متو�ضطة. وح�ضلت �لفقرة » ي�ضجع �ملعلمني على زيادة تفاعلهم مع �لطلبة « على �أعلى متو�ضط 

ح�ضابي )3.89(، يليها فقرة » يعمل على �إعطاء �ملعلمني �لن�ضاب �لدر��ضي �ملخ�ض�ش لهم ح�ضب �لأ�ضول 

« مبتو�ضط ح�ضابي )3.78(. وح�ضلت �لفقرة » يقدم �حلو�فز �ملادية للمعلمني ملكافاأتهم على �أد�ئهم « على 

�ملعلمني «  �لثانوية عن  �لوظيفية  �لأعباء  تخفيف  �إىل  ي�ضعى   « فقرة  يليها   ،)2.83( متو�ضط ح�ضابي  �أقل 

مبتو�ضط ح�ضابي )3.31(.

املجال الرابع: النتماء التنظيمي:

�ملعيارية  �لنحر�فات  من  �لفقر�ت  هذه  �أظهرتها  �لتي  و�لنتائج  �لتنظيمي(  )�لنتماء  فقر�ت  ياأتي  فيما 

و�ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة عليها.
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جدول )5.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لدرجات ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 

وجهة  من  �ل�رشيف  �لقد�ش  مد�ر�ش  يف  �لتنظيمي(  �ملعلمني)�لنتماء  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  لدرجة 

نظرهم مرتبة ترتيبا تنازليا ح�ضب �ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت.

 املتو�صطالفقراتالرقم
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

عالية4.090.808يحث �ملعلمني على �ملحافظة على ممتلكات �ملدر�ضة55

عالية4.050.859يحث �ملعلمني للمحافظة على �ضمعة �ملدر�ضة �لطيبة54

عالية3.920.849يحث �ملعلمني على �لهتمام بامل�ضلحة �لعامة للمدر�ضة49

عالية3.920.886يحث �ملعلمني على �لهتمام مب�ضتقبل �ملدر�ضة53

ل�ضالح 52 ي�ضتطيعون من جمهود  ما  �أق�ضى  بذل  �ملعلمني على  ي�ضاعد 
عالية3.880.901�ملدر�ضة

عالية3.850.927ي�ضجع �ملعلمني على �لقيام باأعمالهم بتفان و�إخال�ش51

ي�ضجع �ملعلمني على تقدمي �قرت�حات بناءة حلل �مل�ضكالت �لتي تو�جه 56
عالية3.820.953�ملدر�ضة

عالية3.731.051يدفع �ملعلمني لالنتماء للمدر�ضة من خالل عالقاته �لإن�ضانية معهم59

عالية3.711.011يدفع �ملعلمني لل�ضعور بالفخر و�لعتز�ز لكونهم يعملون يف �ملدر�ضة58

متو�ضطة3.600.963ي�ضعر �ملعلمني بتقارب �أهد�فهم �ل�ضخ�ضية مع �أهد�ف �ملدر�ضة57

متو�ضطة3.491.143يعطي �جلميع فر�ضاً مت�ضاوية للنجاح و�لرتقية50

متو�ضطة3.481.071يعزز �نتماء �ملعلمني بتقدمي �حلو�فز �ملعنوية لهم45

متو�ضطة3.401.003يزيد من ولء �ملعلمني �لتنظيمي باأخذ �آر�ئهم بعني �لعتبار48

متو�ضطة3.391.064ي�ضبع حاجات �ملعلمني لالنتماء للجماعة باحلو�فز �جلماعية47
متو�ضطة3.061.144يعمق مبد�أ �لتز�م �ملعلمني بقو�عد �لعمل بحفزهم ماديا46ً

�لدرجة
عالية3.690.743�لكلية

يالحظ من �جلدول �ل�ضابق �لذي يعرب عن �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د 

�لقد�ش  مد�ر�ش  يف  �لتنظيمي(  )�لنتماء  �ملعلمني  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  درجة  على  �لدر��ضة  عينة 

�لكلية )3.69( و�نحر�ف معياري )0.743(  للدرجة  �ملتو�ضط �حل�ضابي  �أن  �ل�رشيف من وجهة نظرهم  

�لقد�ش  مد�ر�ش  يف  �لتنظيمي(  )�لنتماء  �ملعلمني  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  درجة  �أن  على  يدل  وهذ� 

�ل�رشيف من وجهة نظرهم  جاءت بدرجة عالية.
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بدرجة  فقر�ت  بدرجة عالية، و)6(  فقر�ت جاءت   )9( �أن   )5.4( �لنتائج يف �جلدول رقم  كما وت�ضري 

�أعلى متو�ضط  �لفقرة » يحث �ملعلمني على �ملحافظة على ممتلكات �ملدر�ضة » على  متو�ضطة. وح�ضلت 

ح�ضابي  مبتو�ضط  �لطيبة«  �ملدر�ضة  �ضمعة  على  للمحافظة  �ملعلمني  »يحث  فقرة  يليها   ،)4.09( ح�ضابي 

)4.05(. وح�ضلت �لفقرة » يعمق مبد�أ �لتز�م �ملعلمني بقو�عد �لعمل بحفزهم مادياً « على �أقل متو�ضط 

مبتو�ضط   » �جلماعية  باحلو�فز  للجماعة  لالنتماء  �ملعلمني  حاجات  ي�ضبع   « فقرة  يليها   ،)3.06( ح�ضابي 

ح�ضابي )3.39(.

2.2.4  النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

املوؤهل  اجلن�س،  يعزى ملتغري  نظرهم   ال�رشيف من وجهة  القد�س  مدار�س  املعلمني يف  بتحفيز 

العلمي، التخ�ص�س العلمي، اخلربة، اجلهة امل�رشفة ؟

تلك  لنتائج فح�س  ياأتي عر�س  اإىل خم�س فر�صيات، وفيما  ال�صوؤال مت حتويله  ولالإجابة عن هذا 

الفر�صيات:

  

نتيجة الفر�صية الأوىل: 

» ل توجد فروق ذات دلله اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري اجلن�س”

�ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابة  ��ضتخد�م �ختبار »ت« حيث بنّي  مّت  �ل�ضفرية �لأوىل  �لفر�ضية  ولفح�ش 

�أفر�د عينة �لدر��ضة.
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جدول )6.4(: نتائج �ختبار ) ت ( للعينات �مل�ضتقلة ل�ضتجابة �أفر�د �لعينة لدرجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز 

�ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �جلن�ش.

املتو�صطالعدداجلن�ساملجال
 احل�صابي

 النحراف
املعياري

درجات
 م�صتوىقيمة "t" احلرية

الدللة

�لعالقات �لإن�ضانية
1683.730.85ذكر

4650.4880.626
2993.770.71�أنثى

تطوير �لأد�ء �ملهني
1683.650.77ذكر

4652.6720.008
2993.840.61�أنثى

�لر�ضا �لوظيفي
1683.510.87ذكر

4650.1410.888
2993.520.71�أنثى

�لنتماء �لتنظيمي
1683.650.85ذكر

4651.0260.306
2993.720.67�أنثى

�لدرجة �لكلية
1683.640.79ذكر

4651.1630.245
2993.720.63�أنثى

يتبني من خالل �جلدول �ل�ضابق �أن قيمة “ت” للدرجة �لكلية )1.163(، وم�ضتوى �لدللة )0.245(، �أي 

�أنه ل توجد فروق يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة 

نظرهم  يعزى ملتغري �جلن�ش. �أي مت قبول �لفر�ضية �لأوىل. ولكن تبني وجود فروق يف جمال تطوير 

�لأد�ء �ملهني ول�ضالح �لإناث.

نتيجة الفر�صية الثانية: 

» ل توجد فروق ذات دلله اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري املوؤهل العلمي”
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على  �لدر��ضة  عينة  �أفر�د  �حل�ضابية ل�ضتجابة  �ملتو�ضطات  ح�ضاب  �لثانية مت  �ل�ضفرية  �لفر�ضية  ولفح�ش 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري 

�ملوؤهل �لعلمي، كما يبنّي �جلدول )7.4(.

جدول )7.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة يف متو�ضطات 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري 

�ملوؤهل �لعلمي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

�لعالقات �لإن�ضانية

283.930.53دبلوم

3683.780.74بكالوريو�ش

713.580.92ماج�ضنري فاأعلى

تطوير �لأد�ء �ملهني

283.740.66دبلوم

3683.810.66بكالوريو�ش

713.600.75ماج�ضنري فاأعلى

�لر�ضا �لوظيفي

283.620.59دبلوم

3683.530.76بكالوريو�ش

713.430.86ماج�ضنري فاأعلى

�لنتماء �لتنظيمي

283.800.60دبلوم

3683.720.72بكالوريو�ش

713.500.87ماج�ضنري فاأعلى

�لدرجة �لكلية

283.770.55دبلوم

3683.710.67بكالوريو�ش

713.530.81ماج�ضنري فاأعلى

�ملعلمني،  ل�ضتجابات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات  بيت  ظاهره  فروق  وجود   )7.4( رقم  �جلدول  من  يالحظ 

وملعرفة دللة �لفروق مت ��ضتخد�م حتليل �لتباين �لأحادي )one way ANOVA( كما يظهر يف �جلدول 

:)8.4(
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�لعينة   �أفر�د  ل�ضتجابات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات  بني  للفروق  �لأحادي  �لتباين  حتليل  نتائج  جدول)8.4(: 

يعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي

 جمموعم�صدر التبايناملجال
املربعات

 درجات
احلرية

متو�صط
املربعات

قيمة »ف«
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

�لعالقات �لإن�ضانية

3.24221.62بني �ملجموعات

2.7950.062
269.09464د�خل �ملجموعات

0.58

272.33466�ملجموع

تطوير �لأد�ء �ملهني
2.5421.27بني �ملجموعات

2.7710.064
213.01464د�خل �ملجموعات

0.45

215.55466�ملجموع

�لر�ضا �لوظيفي

0.89520.44بني �ملجموعات

0.7590.469
273.41464د�خل �ملجموعات

0.589

274.30466�ملجموع

�لنتماء �لتنظيمي

3.2521.629بني �ملجموعات

2.9770.052
253.88464د�خل �ملجموعات

0.547

257.14466�ملجموع

�لدرجة �لكلية

2.20321.102بني �ملجموعات

2.3200.099
220.33464د�خل �ملجموعات

0.475

222.54466�ملجموع

يالحظ �أن قيمة ) ف ( للدرجة �لكلية )2.230( وم�ضتوى �لدللة )0.099( وهي �أكرب من م�ضتوى �لدللة 

)α ≥ 0.05( �أي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�ضائياً يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش 

قبول  وبذلك مت  للمجالت،  �لعلمي، وكذلك  �ملوؤهل  ملتغري  يعزى  نظرهم   �ل�رشيف من وجهة  �لقد�ش 

�لفر�ضية �ل�ضفرية �لثانية. 
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نتيجة الفر�صية الثالثة: 

» ل توجد فروق ذات دلله اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري التخ�ص�س العلمي”

�ملتو�ضطات  بني  �لفروق  دللة  لفح�ش  »ت«  �ختبار  ��ضتخد�م  مّت  �لثالثة  �ل�ضفرية  �لفر�ضية  ولفح�ش 

�حل�ضابية ل�ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة على درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش 

�ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �لتخ�ض�ش �لعلمي، كما يبينه �جلدول )9.4(.

جدول )9.4(: نتائج �ختبار ) ت ( للعينات �مل�ضتقلة ل�ضتجابة �أفر�د �لعينة ملدى قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز 

�ملعلمني يف مد�ر�ش حمافظة �لقد�ش من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �لتخ�ض�ش �لعلمي

 �ملتو�ضط�لعدد�لتخ�ض�ش �لعلمي�ملجال
�حل�ضابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
م�ضتوى  قيمة "t"�حلرية

 �لدللة

�لعالقات �لإن�ضانية
3093.800.74علوم �إن�ضانية

4651.8450.066
1583.660.81علوم تطبيقية

تطوير �لأد�ء �ملهني
3093.820.65علوم �إن�ضانية

4651.9610.051
1583.680.72علوم تطبيقية

�لر�ضا �لوظيفي
3093.570.76علوم �إن�ضانية

4651.8250.069
1583.430.78علوم تطبيقية

�لنتماء �لتنظيمي
3093.740.72علوم �إن�ضانية

4651.7180.086
1583.610.78علوم تطبيقية

�لدرجة �لكلية
3093.730.67علوم �إن�ضانية

4651.9230.055
1583.600.73علوم تطبيقية

يتبني من خالل �جلدول �ل�ضابق �أن قيمة ) ت ( للدرجة �لكلية )1.923(، وم�ضتوى �لدللة )0.055(، �أي 

�أنه ل توجد فروق يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة 

نظرهم  يعزى ملتغري �لتخ�ض�ش �لعلمي. �أي مت قبول �لفر�ضية �لثالثة.
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نتيجة الفر�صية الرابعة: 

» ل توجد فروق ذات دلله اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري اخلربة”

�أفر�د عينة �لدر��ضة على  ولفح�ش �لفر�ضية �ل�ضفرية �لر�بعة مّت ح�ضاب �ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابة 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري 

�خلربة، كما يبينه �جلدول )10.4(.  

جدول )10.4(: �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة يف متو�ضطات 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري 

�خلربة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�ضط �حل�ضابي�لعدداخلربةاملجال

�لعالقات �لإن�ضانية

1053.800.70�أقل من 5 �ضنو�ت

1473.800.76من 5-10 �ضنو�ت

2153.700.79�أكرث من 10 �ضنو�ت

تطوير �لأد�ء �ملهني

1053.770.62�أقل من 5 �ضنو�ت

1473.830.68من 5-10 �ضنو�ت

2153.730.71�أكرث من 10 �ضنو�ت

�لر�ضا �لوظيفي

1053.500.72�أقل من 5 �ضنو�ت

1473.590.75من 5-10 �ضنو�ت

2153.480.80�أكرث من 10 �ضنو�ت

�لنتماء �لتنظيمي

1053.700.67�أقل من 5 �ضنو�ت

1473.700.77من 5-10 �ضنو�ت

2153.690.76�أكرث من 10 �ضنو�ت

�لدرجة �لكلية

1053.690.62�أقل من 5 �ضنو�ت

1473.730.70من 5-10 �ضنو�ت

2153.650.72�أكرث من 10 �ضنو�ت
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يالحظ من �جلدول رقم )10.4( وجود فروق ظاهره يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف 

��ضتخد�م  �لفروق مت  �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �خلربة، وملعرفة دللة  �لقد�ش  مد�ر�ش 

حتليل �لتباين �لأحادي )one way ANOVA( كما يظهر يف �جلدول )11.4(:

جدول)11.4(: نتائج حتليل �لتباين �لأحادي لفح�ش دللة �لفروق بني �ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات 

�أفر�د �لعينة يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  

يعزى ملتغري �خلربة.

 جمموعم�صدر التبايناملجال
املربعات

 درجات
احلرية

متو�صط
املربعات

قيمة »ف«
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

�لعالقات �لإن�ضانية

1.1220.557بني �ملجموعات

0.9530.386
271.22464د�خل �ملجموعات

0.585

272.33466�ملجموع

تطوير �لأد�ء �ملهني

0.8520.426بني �ملجموعات

0.9210.399
214.71464د�خل �ملجموعات

0.463

215.56466�ملجموع

�لر�ضا �لوظيفي

1.2120.603بني �ملجموعات

1.0240.360
273.10464د�خل �ملجموعات

0.589

274.31466�ملجموع

�لنتماء �لتنظيمي

0.00120.001بني �ملجموعات

0.0010.999
257.14464د�خل �ملجموعات

0.554

257.14466�ملجموع

�لدرجة �لكلية

0.5320.264بني �ملجموعات

0.5510.577
222.01464د�خل �ملجموعات

0.478

222.54466�ملجموع
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يالحظ �أن قيمة ) ف ( للدرجة �لكلية )0.551( وم�ضتوى �لدللة )0.577( وهي �أكبـر من م�ضتوى �لدللة 

)α ≥ 0.05( �أي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�ضائياً يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش 

�لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �خلربة، وكذلك للمجالت، وبذلك مت قبول �لفر�ضية 

�ل�ضفرية �لر�بعة. 

نتيجة الفر�صية اخلام�صة: 

»ل توجد فروق ذات دلله اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة«

ولفح�ش �لفر�ضية �ل�ضفرية �خلام�ضة مت ح�ضاب �ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة على 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري 

�جلهة �مل�رشفة، كما يبينه �جلدول )12.4(.
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متو�ضطات  يف  �لدر��ضة  عينة  �أفر�د  ل�ضتجابة  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات   :)12.4( جدول 

درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �جلهة 

�مل�رشفة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداجلهة امل�رشفةاملجال

�لعالقات �لإن�ضانية

 حكومة)وز�رة �لرتبية و�لتعليم
1134.030.51�لفل�ضطينية(

393.550.70وكالة �لغوث

703.820.67جهة خا�ضة

�ملعارف  �لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
2453.650.86»�ل�رش�ئيليتان«

تطوير �لأد�ء �ملهني

 حكومة)وز�رة �لرتبية و�لتعليم
1134.040.48�لفل�ضطينية(

393.690.49وكالة �لغوث

703.740.61جهة خا�ضة

�ملعارف  �لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
2453.670.77»�ل�رش�ئيليتان«

�لر�ضا �لوظيفي

 حكومة)وز�رة �لرتبية و�لتعليم
1133.850.58�لفل�ضطينية(

393.410.68وكالة �لغوث

703.330.62جهة خا�ضة

�ملعارف  �لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
2453.440.85»�ل�رش�ئيليتان«

�لنتماء �لتنظيمي

 حكومة)وز�رة �لرتبية و�لتعليم
1134.000.56�لفل�ضطينية(

393.540.71وكالة �لغوث

703.590.56جهة خا�ضة

�ملعارف  �لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
2453.610.83»�ل�رش�ئيليتان«

�لدرجة �لكلية

 حكومة)وز�رة �لرتبية و�لتعليم
1133.980.49�لفل�ضطينية(

393.550.60وكالة �لغوث

703.620.55جهة خا�ضة

�ملعارف  �لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
2453.590.78»�ل�رش�ئيليتان«
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�ملعلمني  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  درجة  يف  ظاهره  فروق  وجود   )12.4( رقم  �جلدول  من  يالحظ 

يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �جلهة �مل�رشفة، وملعرفة دللة �لفروق مت 

��ضتخد�م حتليل �لتباين �لأحادي )one way ANOVA( كما يظهر يف �جلدول )13.4(:

جدول)13.4(: نتائج �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي ل�ضتجابة �أفر�د �لعينة يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة 

بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم  يعزى ملتغري �جلهة �مل�رشفة

 جمموعم�صدر التبايناملجال
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�صط
املربعات

قيمة »ف«
املح�صوبة

 م�صتوى
الدللة

�لعالقات �لإن�ضانية

13.2034.401بني �ملجموعات

7.8630.000
259.13463د�خل �ملجموعات

0.560

272.33466�ملجموع

تطوير �لأد�ء �ملهني

11.1433.714بني �ملجموعات

8.4120.000
204.41463د�خل �ملجموعات

0.441

215.56466�ملجموع

�لر�ضا �لوظيفي

17.3635.789بني �ملجموعات

10.4310.000
256.94463د�خل �ملجموعات

0.555

274.31466�ملجموع

�لنتماء �لتنظيمي

13.6234.539بني �ملجموعات

8.6300.000
243.52463د�خل �ملجموعات

0.526

257.14466�ملجموع

�لدرجة �لكلية

12.9834.326بني �ملجموعات

9.5590.000
209.56463د�خل �ملجموعات

0.453

222.54466�ملجموع

 ≤ α( وهي �أقل من م�ضتوى �لدللة )يالحظ �أن قيمة ف للدرجة �لكلية )9.559( وم�ضتوى �لدللة )0.000

0.05( �أي �أنه توجد فروق د�لة �إح�ضائياً يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش 

مّت رف�ش  وبذلك  �ملجالت،  �مل�رشفة، وكذلك جلميع  �جلهة  ملتغري  يعزى  نظرهم   �ل�رشيف من وجهة 

�لفر�ضية �ل�ضفرية �خلام�ضة. وملعرفة م�ضدر تلك �لفروق مت ��ضتخد�م �ختبار LSD ، كما يبّينه �جلدول 

رقم )14.4(.  



99

�جلدول )14.4(: نتائج �ختبار )LSD( للمقارنات �لبعدية بني �ملتو�ضطات �حل�ضابية ل�ضتجابات �أفر�د عينة 

�لدر��ضة ح�ضب متغري �جلهة �مل�رشفة

املتغرياتاملجال
الفروق يف

املتو�صطات
م�صتوى الدللة

�لعالقات �لإن�ضانية

 حكومة )وز�رة
 �لرتبية و�لتعليم

�لفل�ضطينية(

0.001*0.48وكالة �لغوث

0.210.068جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.000*0.381�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

وكالة �لغوث

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.001*0.479-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.2710.070-جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0980.446-�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

جهة خا�ضة

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.2080.068-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.2710.070وكالة �لغوث

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.1730.089�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

بلديــــة �لـقــد�ش/
ووز�رة �ملعارف 
»�ل�رش�ئيليتان«

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.381-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0980.446وكالة �لغوث

0.1730.089-جهة خا�ضة

تطوير �لأد�ء �ملهني

 حكومة )وز�رة
 �لرتبية و�لتعليم

�لفل�ضطينية(

0.004*0.356وكالة �لغوث

0.003*0.304جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.000*0.37168�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

وكالة �لغوث

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.004*0.356-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0530.692-جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0150.894�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

جهة خا�ضة

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.003*0.304-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0530.692وكالة �لغوث

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0680.451�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

�لقد�ش/ بلدية 
ووز�رة �ملعارف 
»�ل�رش�ئيليتان«

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.372-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0150.894-وكالة �لغوث

0.0680.451-جهة خا�ضة
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�لر�ضا �لوظيفي

 حكومة )وز�رة
 �لرتبية و�لتعليم

�لفل�ضطينية(

0.001*0.444وكالة �لغوث

0.000*0.527جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.000*0.417�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

وكالة �لغوث

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.001*0.444-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0830.579جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0280.830-�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

جهة خا�ضة

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.527-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0830.579-وكالة �لغوث

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.1100.275-�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

�لقد�ش/ بلدية 
ووز�رة �ملعارف 
»�ل�رش�ئيليتان«

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.417-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0280.830وكالة �لغوث

0.1100.275جهة خا�ضة

�لنتماء �لتنظيمي

 حكومة )وز�رة
 �لرتبية و�لتعليم

�لفل�ضطينية(

0.001*0.452وكالة �لغوث

0.000*0.401جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.000*0.387�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

وكالة �لغوث

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.001*0.452-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0510.727-جهة خا�ضة

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0650.603-�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

جهة خا�ضة

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.401-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0510.727وكالة �لغوث

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0140.883-�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

�لقد�ش/ بلدية 
ووز�رة �ملعارف 
»�ل�رش�ئيليتان«

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.387-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0650.603وكالة �لغوث

0.0140.883جهة خا�ضة
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�لدرجة �لكلية

 حكومة )وز�رة
 �لرتبية و�لتعليم

�لفل�ضطينية(

0.001*0.433وكالة �لغوث

0.001*0.357جهة خا�ضة

 بلدية �لقد�ش/وز�رة
0.000*0.388�ملعارف �لإ�رش�ئيلية

وكالة �لغوث

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.001*0.433-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0760.574-جهة خا�ضة

 بلدية �لقد�ش/وز�رة
0.0440.703-�ملعارف �لإ�رش�ئيلية

جهة خا�ضة

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.001*0.357-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0760.574وكالة �لغوث

�لقد�ش/ووز�رة  بلدية 
0.0310.732�ملعارف »�ل�رش�ئيليتان«

�لقد�ش/ بلدية 
ووز�رة �ملعارف 
»�ل�رش�ئيليتان«

 حكومة )وز�رة �لرتبية
0.000*0.388-و�لتعليم �لفل�ضطينية(

0.0440.703وكالة �لغوث

0.0310.732-جهة خا�ضة

�ملد�ر�ش �حلكومية  ل�ضالح  �مل�رشفة كانت  �لفروق بني �جلهات  �أن   :)14.4( يالحظ من خالل �جلدول 

)وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية(، حيث تبنّي �أّنه يوجد فروق بني �حلكومية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لفل�ضطينية( مع وكالة �لغوث، و�حلكومية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية( و�خلا�ضة، و�حلكومية 

)وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية( وبلدية �لقد�ش ووز�رة  �ملعارف »�لإ�رش�ئيليتان« ل�ضالح �حلكومية 

)وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�ضطينية(.
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الف�صل اخلام�س

مناق�صة النتائج والتو�صيات
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الف�صل اخلام�س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. مناق�صة النتائج والتو�صيات

ي�ضتمل هذ� �لف�ضل على مناق�ضة �لنتائج �لتي و�ضلت �إليها �لدر��ضة، و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على 
درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم، كما ي�ضتمل على 

�لتو�ضيات �ملنبثقة من نتائج �لدر��ضة.

1.5   مناق�صة ال�صوؤال الأول:

ما درجة قيام مدير املدر�صة بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم؟

بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام  درجة  �أن   )1.4( �جلدول  يف  �لأول  �لدر��ضة  �ضوؤ�ل  نتائج  �أظهرت 
ككل،  جميعها  للمجالت  مرتفعة  بدرجة  جاءت  نظرهم  وجهة  من  �ل�رشيف  �لقد�ش  يف  �ملعلمني 
حيث بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي )3.68( و�لإنحر�ف �ملعياري )0.691(، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة 
�إىل قيام �ملدير فعليا مبمار�ضة �لتحفيز للمعلمني مما يولد لديهم �لد�فعية �ملطلوبة للقيام بالعمل على 
�أكمل وجه يف كافة �ملجالت �لتي تخدمهم �ضو�ء كان ذلك يف جمالت �لعالقات �لإن�ضانية وتطوير 
�لأد�ء �ملهني و�لر�ضا �لوظيفي و�لنتماء �لتنظيمي، ويعود ذلك �أي�ضا نتيجة للرقابة �مل�ضتمرة من 
�جلهات �مل�رشفة على �ملدر��ش �أو �ملناف�ضة بني هذه �جلهات كل ح�ضب توجهاته، ودفع هذه �جلهات 
�مل�رشفة �ملديرين با�ضتخد�م �لتحفيز لزيادة �لد�فعية عند �ملعلمني للو�ضول �إىل حتقيق �أهد�ف �لعملية 
�أعد�د  لك�ضب  و�لتناف�ش  �لأكفاء،  �ملعلمني  من  عدد  �أكرب  لكت�ضاب  منها  كل  وحماولة  �لرتبوية، 
يتم حتفيزه  موؤهل  تدري�ضي  بالفعل طاقم  ُوجد  �إذ�  �ملد�ر�ش  هذه  لت�ضجيلها يف  �لطالب  جديدة من 
ل�ضالح  �ملديرين ل�ضتخد�مه  قبل  �لتحفيز من  �لهتمام مبجال  لتز�يد  ُيعزى ذلك  با�ضتمر�ر، كما 

�ملعلمني ملا له من فائدة هامة  وعامة للطالب و�ملعلمني و�ملجتمع ككل.

 ،)2001 )�ل�ضيخ،  ودر��ضة   ،)2009( �لنو�ورة  در��ضة  نتائج  مع  �لدر��ضة  هذه  تنتيجة  وتتفق 
 ،)Parder & Partridge، 1991( در��ضة  مع  كذلك  وتتفق   ،)2011( حمار�ضة  ودر��ضة 

و)Uche، & others، 2011(، يف �أن �لتحفيز للعمل جاء بدرجة مرتفعة.
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 Nasser Ud Din،( ودر��ضة ،)وتختلف نتيجة هذ� �ل�ضوؤ�ل مع نتائج در��ضة )�لغيلي، 2005
�تبعت كانت بدرجة  �لتي  �لتحفيز  �ضيا�ضة  �أن  )2008(، يف  �لغيث  ودر��ضة   ،)& other، 2012

متو�ضطة كما يف )�لغيث(، و�ضعيفة كما يف )�لغيلي(، وذلك ب�ضبب �ل�ضيا�ضات �ملتبعة يف تنفيذ �ضيا�ضة 
�لتحفيز.

�أما بالن�ضبة ملجالت �لأد�ة فقد جاء يف �ملرتبة �لأوىل جمال تطوير �لأد�ء �ملهني مبتو�ضط ح�ضابي 
�أهمية هذ� �جلانب،  )3.77(، وقد ُيعزى ذلك لهتمام �ملديرين بتطوير �ملعلمني لإدر�كهم مدى 
وكذلك قيام �ملعلمني بتح�ضني وتطوير �أد�ئهم �ضعيا لتحقيق ذو�تهم من خالل هذ� �لتطوير، وكذلك 
�لقيام بتطوير �لأد�ء  ملا يرتتب عليه من حو�فز يح�ضل عليها �ملعلم من قبل �جلهات �مل�رشفة بعد 

�ملهني.

 ،)3.51( �حل�ضابي  متو�ضطه  بلغ  حيث  �لوظيفي  �لر�ضا  جمال  �لأخرية  �ملرتبة  يف  جاء  حني  يف 
وقد ُيعزى ذلك �إىل قلة �هتمام �ملديرين بتعزيز هذ� �جلانب �ملهم وجتاهله، وقد يكون ناجتا عن 
نظام �حلو�فز �ملتبع �لذي يتجاهل ما يحقق �لر�ضا �لوظيفي يف ظل �لأو�ضاع �لقت�ضادية �ملرتدية 

و�ملتفاقمة يف �ملجتمع.

1.1.5  جمال العالقات الإن�صانية:

على  ح�ضلت  �ملجال  هذ�  يف  �لفقر�ت  معظم  �أن   )2.4( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لدر��ضة  نتائج  �أظهرت 
تر�وحت  ولقد  متو�ضطة.  فقر�ت( على درجة   3( فقرة(، يف حني ح�ضلت   13( عالية وعددها  درجة 

�ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت بني )4.02 - 3.48(.

وقد ح�ضلت �لفقرة » يقيم مع �ملعلمني عالقات طيبة د�خل �ملدر�ضة « على �أعلى متو�ضط ح�ضابي )4.02(، 

ويعزو �لباحث ذلك �إىل �خللفية �لدينية و�لأخالقية للمديرين، بحيث يتعاملون يف مد�ر�ضهم من خالل 

�أنف�ضهم  �إيجابي ينعك�ش على �ملعلمني  تاأثري  �ملعلمني معاملة ح�ضنة، وهذ� له  دينهم و�أخالقهم فيتم معاملة 

و�لطالب و�ملدر�ضة ككل  ، حيث �أن كّل �إن�ضان يحّب من يح�ضن �إليه، وهذ� ين�ضجم مع �لطبيعة �لإن�ضانية 

�أهمية يف كل جمال من  �لإن�ضانية  للعالقات  �أّن  بالطبع، وهو كذلك دليل على  �لإن�ضان مديّن  �أن  وهي 

جمالت �حلياة ملا لها من دور يف رفع �لروح �ملعنوية للمعلمني، و�إدر�ك �ملديرين لأهمية حتفيز �ملعلمني 

يف �جلانب �لإن�ضاين يوؤدي �إىل �آثار طيبة على �جلميع. 
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 وح�ضلت �لفقرة » يناق�ش �لتقارير و�لتغري�ت يف �لعمل مع �ملعلم قبل �إقر�رها » على �أقل متو�ضط ح�ضابي 

)3.48(، وُيعزى ذلك �إىل عدم �إدر�ك �ملديرين لأهمية هذه �جلانب على �عتبار �أنه ل د�عي لهذ� �لأمر 

وكذلك على �عتبار �نه من �خت�ضا�ش �لإد�رة فقط، و�أن �ملعلم يف هذ� �لأمر عليه تنفيذ ما مُيلى عليه ملا 

فيه م�ضلحة �ملدر�ضة، هذ� من جانب و�ضعور �ملعلمني باأن �ملديرين ل ياأخذون باآر�ئهم يف هذ� �لجتاه من 

جانب �آخر.

 2.1.5  جمال تطوير الأداء املهني:

على  ح�ضلت  �ملجال  هذ�  يف  �لفقر�ت  معظم  �أن   )3.4( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لدر��ضة  نتائج  �أظهرت 
تر�وحت  ولقد  متو�ضطة.  فقر�ت( على درجة   4( فقرة(، يف حني ح�ضلت   11( عالية وعددها  درجة 

�ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت بني )4.11 - 3.21(.

وقد ح�ضلت �لفقرة » يحث �ملعلمني على �إجناز �عمالهم بال�رشعة �ملطلوبة « على �أعلى متو�ضط ح�ضابي 

)4.11(، ويعزى ذلك لأّن �ملديرين ي�ضعون لتطبيق �خلطة �ملدر�ضية �ملو�ضوعة يف بد�ية �لعام، و�لتي لها 

دور يف حت�ضني �لعمل وتقدمه مما يرجع على �ملديرين بالثناء من روؤ�ضائهم، كما �أّنه ي�ضّب يف �ل�ضالح 

�لعام للطالب وللعملية �لتعليمية برمتها. 

 وح�ضلت �لفقرة » يقدم مكافاآت للمعلمني �ملتميزين يف تطورهم �ملهني « على �أقل متو�ضط ح�ضابي )3.21(، 

وُيعزى ذلك �إىل �أن نظام �حلو�فز و�ملكافاآت بيد �جلهة �مل�رشفة ولي�ش للمدير �لت�رشف يف هذ� �جلانب �إل 

مبو�فقة هذه �جلهة، وذلك ح�ضب �لأنظمة و�لقو�نني �ملعمول فيها عند كل جهة من هذه �جلهات. 

3.1.5  جمال الر�صا الوظيفي:

�أظهرت نتائج �لدر��ضة �لو�ردة يف �جلدول )4.4( �أن فقرتني يف هذ� �ملجال ح�ضلت على متو�ضط ي�ضري 
�إىل درجة عالية، يف حني ح�ضلت )12 فقرة( على درجة متو�ضطة. ولقد تر�وحت �ملتو�ضطات �حل�ضابية 

للفقر�ت بني )3.89 - 2.83(.
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وقد ح�ضلت �لفقرة » ي�ضجع �ملعلمني على زيادة تفاعلهم مع �لطلبة « على �أعلى متو�ضط ح�ضابي )3.89(، 

ويعزى ذلك لإدر�ك �ملديرين �أهمية هذ� �لتفاعل يف خلق جو ودي بني �ملعلمني و�لطلبة مما يعود بالنفع 

على �لعملية �لتعلمية �لتعليمية �لتي جتعل �لطالب حمور هذه �لعملية، و�إدر�كهم كذلك لأهمية هذه �لعالقة 

يف تطور وتقدم �ملدر�ضة وتطور عالقتها باأولياء �لأمور �لذين يزد�د مت�ضكهم باملدر�ضة وي�ضعون لإبقاء 

�أبنائهم فيها. 

 وح�ضلت �لفقرة » يقدم �حلو�فز �ملادية للمعلمني ملكافاأتهم على �أد�ئهم « على �أقل متو�ضط ح�ضابي )2.83(، 

�ملالية �خلا�ضة باملكافاآت و�لرتقيات هي بيد �جلهة �مل�رشفة على �ملدر�ضة،  �أن �لإد�رة  �إىل  وُيعزى ذلك 

وحتّكم هذه �جلهة بكيفية و�ضع نظام �حلو�فز �ملايل، وعدم �إعطاء �ضالحية للمدير يف هذ� �ملجال. 

4.1.5  جمال النتماء التنظيمي:

على  ح�ضلت  �ملجال  هذ�  يف  �لفقر�ت  معظم  �أن   )5.4( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لدر��ضة  نتائج  �أظهرت 
فقر�ت( على درجة متو�ضطة. ولقد تر�وحت   6( فقر�ت(، يف حني ح�ضلت   9( درجة عالية وعددها 

�ملتو�ضطات �حل�ضابية للفقر�ت بني )4.09 - 3.06(.

�أعلى متو�ضط ح�ضابي  �لفقرة » يحث �ملعلمني على �ملحافظة على ممتلكات �ملدر�ضة « على  وقد ح�ضلت 

)4.02(، ويعزى ذلك لن لدى �ملدير �نتماء يريد �أن يعّمقه لدى �ملعلمني لأثره �لإيجابي على �لعملية 

�لتعليمية برمتها، وقد يعود ذلك �أي�ضا لأنه �مل�ضوؤول �لأول �ملحا�ضب من قبل �جلهة �مل�رشفة عن كل ما يف 

�ملدر�ضة من ممتلكات، بالإ�ضافة �إىل �إدر�ك �ملدير كذلك لأهمية مظهر �ملدر�ضة �خلارجي و�لد�خلي وما 

يظهره من �رشور للز�ئرين �ضو�ء كانو� م�ضوؤولني �أم �أولياء �أمور �أم غريهم. 

متو�ضط ح�ضابي  �أقل  " على  ماديا  بحفزهم  �لعمل  بقو�عد  �ملعلمني  �لتز�م  مبد�أ  يعمق   « �لفقرة   وح�ضلت 

)3.06(، وُيعزى ذلك �إىل نظام �حلو�فز �ملتبع و�ملقرر من قبل كل جهة م�رشفة، و�لذي ل دخل للمدير 

يف تقريره �أو ��ضتخد�مه �إل بالرجوع �إليها، و�لتي لها �لقول �لف�ضل بالقبول �أو �لرف�ش. 
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2.5  مناق�صة نتائج ال�صوؤال الثاين:

- هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة 

)اجلن�س،  وهي:  الدرا�صة  متغريات  باختالف  نظرهم  وجهة  من  ال�رشيف  القد�س  يف  املعلمني  بتحفيز 

واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة، والتخ�ص�س، واجلهة امل�رشفة(؟ 

ومتت �لإجابة عنه من خالل خم�ش فر�ضيات، وفيما ياأتي مناق�ضة لنتائجها:

1.2.5  مناق�صة نتيجة الفر�صية الأوىل:

الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة  اإح�صائية عند م�صتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري اجلن�س.

ت�ضري نتائج �لفر�ضية �لأوىل �لو�ردة يف جدول )6.4( و�خلا�ش باختبار )ت(، �أنه ل توجد فروق بني 

يكون  وقد  �لأوىل،  �لفر�ضية  قبول  مت  �أي  �جلن�ش  ملتغري  تعزى  بتحفيزهم  لدرجة  تقديرهم  يف  �ملعلمني 

�ل�ضبب يف ذلك �إح�ضا�ش �ملعلمني من �جلن�ضني باأن �ملديرين ل يفرقون بينهم يف ثالثة جمالت وهي جمال 

�لتنظيمي، يف حني تبني وجود فروق يف  �لعالقات �لن�ضانية وجمال �لر�ضا �لوظيفي وجمال �لنتماء 

جمال تطوير �لأد�ء �ملهني ول�ضالح �لإناث، وقد يكون ذلك ر�جع لطبيعة �لأناث �للو�تي يردن �ثبات 

ذو�تهن وتفوقهن يف جمال �لتعليم ملجارة �لذكور  �لذين يطورون ذو�تهم �إ�ضافة �إىل قدرتهم على �ل�ضبط 

و�حلزم مع �لطالب،  لذ� تعمل �لإناث على تطوير �أد�ئهن با�ضتمر�ر من خالل �ضخ�ضيتهن، وقد يعود 

ذلك �أي�ضا لهتماماتها نحو �لعمل و�ضعيها لإظهار ب�ضماتها يف هذ� �ملجال و�إظهار قدرتها على �أد�ء عدة 

�أعمال يف �آن و�حد، على عك�ش �لذكور �لذين قد تكون �هتمامهم �أكرث قوة وح�ضور يف جمالت �أخرى.

�تفقت مع  )2008(، وكذلك  �لغيث  )2001(، ودر��ضة  �ل�ضيخ  �ملتغري مع در��ضة  هذ�  نتيجة  �تفقت  وقد 

�حلو�فز على  لأثر  �إح�ضائيا  د�لة  بعدم وجود فروق   ، )Charness، & Gneezy، 2006( در��ضة 

�إجابات �ملفحو�ضني تعزى ملتغري �جلن�ش.

�أكدت على وجود  �أبو ��ضنينة )2008(، ودر��ضة )Caldwell، 1992(، �لتي  وقد �ختلفت مع در��ضة 

فروق ذ�ت دللة �ح�ضائية لأثر �حلو�فز على �إجابات �ملفحو�ضني تعزى ملتغري �جلن�ش.
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2.2.5  مناق�صة نتيجة الفر�صية الثانية:

الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة  اإح�صائية عند م�صتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

�لـتـبـايـن �لأحــادي  �لثانية �لو�ردة يف جدول )8.4(،و�خلـا�ش بنتائـج تـحـلـيـل  ت�ضري نتائج �لفر�ضية 

one way ANOVA �إىل عدم وجود فروق ظاهرة يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف 

لعدم وجود  �لعلمي، وقد يعزى ذلك  �ملوؤهل  �ل�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري  �لقد�ش  مد�ر�ش 

�ختالف يف م�ضتويات �لتحفيز من قبل �ملديرين للمعلمني مهما �ختلفت �لدرجة �لعلمية للمعلم، كما وقد 

يعزى لعدم وجود �ختالفات يف وجهات نظر �ملعلمني من كلى �جلن�ضني نحو �لتحفيز �ضببها �ملوؤهل �لعلمي، 

وقد يرجع �أي�ضا لأن �ملعلمني ل توؤثر ثقافتهم �لعلمية يف نظرتهم للتحفيز لإملامهم باأهميته من خالل در��ضته 

�أن  �جلامعات �لفل�ضطينية تعمل على  ب�ضكل فعال خالل م�ضريتهم �لعلمية يف �ملد�ر�ش و�جلامعات، كما 

تدري�ضه يف م�ضاقاتها، لكي يكون معلمو �مل�ضتقبل على در�ية بهذ� �لعلم ب�ضكل و��ضع، ذلك �أن �لتحفيز يعترب 

من �لأمور �حلديثة ن�ضبيا، و�لتي قد مّت �إدخالها حديثاً يف جمال �لإد�رة، حيث �ت�ضع  ��ضتخد�مها يف �لآونة 

�لأخرية، ملا مّت مل�ضه من مردود �إيجابي تقدمه �ملو�رد �لب�رشية بعد �لتحفيز.

وقد �تفقت هذه �لدر��ضة مع در��ضة �جل�ضا�ضي )2011( وحمار�ضة )2011( يف عدم وجود فروق ذ�ت 

دللة �ح�ضائية تعود ملتغري �ملوؤهل �لعلمي.

يف حني �ختلفت مع در��ضة )Egan، 2001(، �لتي �عتربت �ن �ملوؤهل �لعلمي عامل ذو دللة  يف حتديد 

�لعلمي  �ملوؤهل  �أهمية  يف   )Parker & Partridge، 1991( در��ضة  مع  �ختلفت  كما  �ملعلمني،  د�فعية 

لت�ضجيع �لتقدم و�لأد�ء وزيادة �لنتاجية.

3.2.5  مناق�صة نتيجة الفر�صية الثالثة:

الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة  اإح�صائية عند م�صتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري التخ�ص�س العلمي.

ت�ضري نتائج �لفر�ضية �لثالثة �لو�ردة يف جدول )9.4(، و�خلا�ش باختبار )ت( للعينات �مل�ضتقلة، �إىل �أنه 
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ل توجد فروق د�لة �إح�ضائيا يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف 

من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري �لتخ�ض�ش �لعلمي، وقد يعود ذلك �إىل �لنظرة �لو�حدة �لتي ينظر �إليها 

�ملعلمون نحو نظام �حلو�فز و�أنو�ع هذه �حلو�فز �لتي يجب �ن تقدم �إليهم، وكذلك عدم تفريق �ملديرين 

�للذ�ن  �أن مبد�أ �لكفاءة  و�لولء هما �لعامالن  يف حتفيزهم للمعلمني من حيث �لتخ�ض�ش �لعلمي، ذلك 

ينظر �ملديرون لهما لتقدمي �ملكافاآت �أو �حلو�فز باأنو�عها للمعلمني جميعهم على حد �ضو�ء.

وقد �تفقت هذه �لدر��ضة مع در��ضة �جلندي )2006(،  يف عدم وجود فروق د�لة �ح�ضائيا يف �جابات 

�ملفحو�ضني نحو �لتحفيز تعزى للتخ�ض�ش �لعلمي، يف حني �ختلفت مع در��ضة علوي )1988(، ودر��ضة  

�أبو ��ضنينة )2008(، يف �عتبار �لتخ�ض�ش �لعلمي من �لعو�مل �لد�لة على زيادة �لتحفيز.

4.2.5  مناق�صة نتيجة الفر�صية الرابعة:

الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة  اإح�صائية عند م�صتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري �صنوات اخلربة.

ت�ضري نتائج �لفر�ضية �لر�بعة �لو�ردة يف جدول )11.4( و�خلا�ش بنتائج �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي 

one way ANOVA  �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�ضائيا يف درجة قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني 

يف مد�ر�ش �لقد�ش �ل�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري �خلربة، ويعود ذلك لعدم ��ضتخد�م �ملديرين 

للتحفيز ب�ضورته �ل�ضحيحة بناءً على �ضنو�ت �خلربة �لتي مي�ضيها �ملعلم يف مهنة �لتعليم، كما �أنه يجب �أن 

يكون ��ضتخد�م �لتحفيز للمعلم �جلديد ب�ضكل �أكرب و�أو�ضع منه للمعلم �لقدمي؛ وذلك لزيادة فاعليته وولئه 

للمهنة و�نتمائه لها. ويعود كذلك لتقّيد �ملديرين باللو�ئح و�لقو�نني �ملعمول بها لديهم و�لو�ردة من �جلهات 

�لعليا �لتي مْل ُتر�ِع يف ح�ضاباتها نظام حتفيز �ملعلمني، كما �أّن �ملعلمني ينظرون �إىل عملية �لتحفيز باأنها 

عملية روتينية ل يقوم �ملدير بتطويرها لالأف�ضل ملا �ضبق ومّت ذكره، كما �أّنها تبقى معتمدة على �لتحفيز 

�ل�ضنوي �لو�رد يف �للو�ئح و�لقو�نني فقط.

وقد �تفقت هذه �لدر��ضة مع در��ضة �ل�ضيخ )2001(، ودر��ضة �لغيث )2008(، وكذلك �تفقت مع در��ضة 

)Egan، 2001( يف عدم تاأثـر �ملفحو�ضني باحلو�فـز  ب�ضبـب متغيـر �ضنـو�ت �خلبـرة. و�أيـ�ضا در��ضـة 

)Uche، & others، 2011(، من حيث وجود عالقة كبرية بني عو�مل �لتحفيز و�أد�ء �ملعلمني ب�ضبب 



110

خربتهم. يف حني �ختلفت مع در��ضة �ل�ضهري )2008(، يف تاأثري عو�مل �لتحفيز على �أد�ء �لعاملني يف 

�ملجال �لرتبوي ُتعزى للخربة.

5.2.5  مناق�صة نتيجة الفر�صية اخلام�صة:

الدللة  )α ≤ 0.05( يف درجة قيام مدير املدر�صة  اإح�صائية عند م�صتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة.

ت�ضري نتائج �لفر�ضية �خلام�ضة �لو�ردة يف جدول )13.4(، �إىل �أّنه توجد فروق د�لة �إح�ضائيا يف درجة 

�جلهة  ملتغري  يعزى  نظرهم  �ل�رشيف من وجهة  �لقد�ش  مد�ر�ش  �ملعلمني يف  بتحفيز  �ملدر�ضة  مدير  قيام 

�مل�رشفة  �جلهات  دفع  مما  بالتحفيز  �لهتمام  نحو  �لعام  �لإد�ري  �لتوجه  �إىل  ذلك  �مل�رشفة،ويرجع 

و�مل�ضوؤولني فيها �إىل �إيالء هذ� �جلانب �هتماما متز�يد� للتوجه نحو تطوير �ملعلم وحفزه على �لعمل من 

خالل زيادة �لد�فعية لديه، وتبني �أي�ضا �نه توجد فروق بني �حلكومة مع �لوكالة و�حلكومة و�خلا�ضة 

و�حلكومة و�لبلدية ل�ضالح �حلكومة، ويعود ذلك �إىل �أن �مل�ضوؤولني يف �لإد�رة �لعليا يف �حلكومة )�ل�ضلطة(، 

ي�ضعون جاهدين لتحفيز �ملعلمني ملا يرونه من �ملناف�ضة �ل�ضديدة من �ملدر��ش �لتابعة للبلدية و�ملعارف و�لتي 

�متياز�ت تقدمها  �لبلدية ملا فيها من  �ل�ضلطة مد�ر�ضهم ل�ضالح مد�ر�ش  �لكثري من معلمي  �إىل ترك  �أدت 

للمعلمني، فكان ل بد من �أن تنهج �لنهج �لتحفيزي حتى ل تفقد معلميها، وكذلك �ضعيها �ملتو��ضل للتخل�ش 

من مركزية �لقو�نني �لتي ت�ضعها و�لتي تقييد مدير �ملدر�ضة، وحماولتها كذلك �إعطاء مرونة �أكرب للمدير 

�لعام  �ل�ضالح  �ملنا�ضبة و�ل�ضاحلة ملعلميه، مما يحقق  للقر�ر�ت �ملالئمة  �ملدر�ضة و�تخاذه  للتحرك د�خل 

للمعلمني بدون تخطي �لقو�عد �لعري�ضة �لعامة �لتي ت�ضعها �ل�ضلطة للرتبية و�لتعليم يف فل�ضطني.

 Nasser( ودر��ضة ،)للوزي )1995� �تفقت هذه �لدر��ضة مع در��ضة حمار�ضة )2011( ودر��ضة  وقد 

Ud Din، 2008(، يف �أهمية �جلهة �مل�رشفة يف �لتاأثري على تقبل �ملفحو�ضني للحو�فز ب�ضبب متغري �جلهة 

�مل�رشفة، و�ختلفت حمار�ضة )2011( مع هذه �لدر��ضة، باأنها كانت ل�ضالح �خلا�ضة على �حلكومية.
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التو�صيات:

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحث يو�صي بالآتي:

1 - �رشورة �إيالء �لتحفيز �أهمية كربى يف جمال �لإد�رة �لرتبوية و�لتعليمية ملا له من �أثر و��ضح يف 

زيادة فاعلية �ملعلمني.

�أعلى من �ضاأن مدر�ضته  �لتحفيز لريفع بدرجات  �أكرب يف جمال  �إعطاء �ملدير �ضالحيات  2 - �رشورة 

ومعلميه وطلبته.

3 - �رشورة  �إدر�ج م�ضاق م�ضتقل ُيعنى بالتحفيز لتدري�ضه يف جامعاتنا وخا�ضة يف جمال �لرتبية ليكون 

�لتعليمية، لأهميته حلياتهم �ملهنية على �عتبارهم  �لعلم �ملهم يف جمال �لإد�رة  �لطالب على در�ية بهذ� 

مديرو �مل�ضتقبل.

4 - �لعمل على تفعيل �لتحفيز يف جمال �لر�ضا �لوظيفي ب�ضكل �أكرب ملا له من �أهمية يف زيادة فعالية �أد�ء 

�ملعلمني يف مد�ر�ضهم.

5 - �لعمل على حتفيز �ملعلمني ب�ضكل م�ضتمر يف جميع �ملجالت �لتي تخ�ش حياتهم �ملهنية ملا له من �أثر 

و��ضح يف تقدم �مل�ضرية �لتعليمية.

6 - �إف�ضاح �ملجال للمديرين للم�ضاركة بو�ضع �أنظمة �حلو�فز للمعلمني ب�ضكل عام. 

7 - �رشورة �لقيام بدر��ضات �أكرث يف جمال �لتحفيز، وخا�ضة يف �لدر��ضات �ملحلية لقلتها يف فل�ضطني، 

ح�ضب علم �لباحث.  
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امل�صـادر واملراجـع
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ملحق رقم )1(

ال�صتبانة قبل التحكيم

جامعة �لقد�ش

عمادة �لدر��ضات �لعليا

كلية �لرتبية -  �لإد�رة �لرتبوية

ح�رشة �ملعلمني و�ملعلمات يف ....................، 

حتّية طيّبة وبعد،

�ضيقوم �لباحث بدر��ضة عنو�نها »مدى قيام مدير �ملدر�ضة بتحفيز �ملعلمني يف مد�ر�ش حمافظة �لقد�ش من 

وجهة نظرهم« وذلك ��ضتكمال لر�ضالة �ملاج�ضتري �ملقدمة للجامعة.

وي�ضع �لباحث بني �أيديكم فقر�ت هذه �ل�ضتبانة �آمال منكم �لتكّرم بالإجابة على ما حتتويه من �أ�ضئلة بدّقة 

ومو�ضوعّية، وذلك لأهمّية �آر�ئكم لإجناز هذه �لدر��ضة، مع �لطمئنان �إىل �أّن هذه �ملعلومات �ضُتعامل 

ب�رشّية تاّمة، و�ضوف ُت�ضتخدم لأغر��ش �لبحث �لعلمّي فقط.

مع جزيل �ل�ضكر و�لتقدير حل�ضن تعاونكم ...

�لباحث
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اجلزء الأول: معلومات عامة:

يرجى �لإجابة بو�ضع عالمة ) r ( يف مربع �لإجابة �ل�ضحيحة:

o �أنثى o ذكر   �جلن�ش:   

o ماج�ضتري فاأعلى o بكالوريو�ش   o دبلوم   �ملوؤهل �لعلمي:  

o علوم تطبيقية o علوم �إن�ضانّية  �لتخ�ض�ش �لعلمي: 

o �أكرث من 10 �ضنو�ت o من 5 �ضنو�ت �إىل 10  o �أقل من 5 �ضنو�ت  �خلربة:   

o خا�ضة o وكالة  o بلدية  o حكومية   �جلهة �مل�رشفة:  
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 اجلزء الثاين: فقرات ال�صتبانة:

 �لرجاء و�ضع عالمة ) a ( يف �ملكان �ملنا�ضب �أمام كل عبارة:

حمتوى الفقرةالرقم
موافق

ب�صدة
معار�سحمايدموافق

معار�س

ب�صدة

املجال الأول: العالقات الإن�صانية

يقوم ب�ضكر �ملعلمني �ضفهيا وكتابيا على 1
جهودهم يف �لعمل..

2
�أُفعال  ردود  ملعرفة  د�ئماً  ي�ضعى 
�ملعلمني جتاه قر�ر�ته �لإد�رية �لأمر 

�لذي ي�ضعرهم بالر�حة �لنف�ضية.

غياب 3 م�ضكلة  حل  على  يحر�ش 
�ملعلمني ب�ضكل مو�ضوعي..

4
يوؤثر ��ضتخد�م �ملدير ملباديء �لعالقات 
�لإن�ضانية �جليدة معنا على �أد�ء �ملعلمني 

يف �حل�ضة �ل�ضفية.

5
يف  للمعلمني  و�لن�ضح  �مل�ضورة  يقدم 
�لتعامل  �لتي تو�جههم يف  �ل�ضعوبات 

مع �ملو�قف �لتعليمية د�خل �ملدر�ضة.

�لعمل 6 يف  و�لتغري�ت  �لتقارير  يناق�ش 
مع �ملعلم قبل �إقر�رها.

7
و�لطماأنينة  بالأمن  �ملعلمني  ي�ضعر 
�ملدر�ضة  د�خل  للخالفات  حله  نتيجة 

بطريقة عادلة.

ي�ضعر�ملعلمني د�ئما باأنهم فريق عمل.8

غري 9 تهديد�ت  �أي  ��ضتخد�م  يتجنب 
�رشورية.

10
�لر�ضا  زيادة  يف  �لإ�ضهام  على  يعمل 
طريق  عن  �ملعلمني  لدى  �لوظيفي 

م�ضاعدتهم بالعمل وقت �ل�رشورة.

ول 11 �ملعلمني  خ�ضو�ضيات  يحرتم 
يتدخل فيها.
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د�خل 12 �ملعلمني عالقات طيبة  يقيم مع 
�ملدر�ضة.

يتوخى �ملو�ضوعية يف تقديره للجهود 13
�لتي يقوم بها �ملعلمون.

يتعامل مع �جلميع ب�ضرب وحتّمل.14

�ل�رشيع 15 �لإجناز  على  �ملعلمني  يحث 
ملعامالتهم.

يعمل على تقريب وجهات �لنظر بني 16
�ملعلمني.

و�لنقا�ش 17 للحو�ر  �ملنظمة  �حلرية  يتيح 
بينه وبني �ملعلمني.

يبث �ل�ضعور بالأمن وعدم �خلوف يف 18
�ملو�قف �حلرجة.

ي�ضعى �إىل �يجاد جو من �لثقة �ملتبادلة 19
مع �ملعلمني.

املجال الثاين: تطوير الأداء املهني

��ضتخد�م 20 على  �ملعلمني  ي�ضجع 
�لتكنولوجيا يف �لتعليم.

�مل�ضتقبلية 21 �لدور�ت  �ملعلمني  مع  يحدد 
�لتي يحتاجونها.

ُيطلع �ملعلمني على خططه �مل�ضتقبلية.22

ي�ضجع �ملعلمني على �ملبادرة �لفردية.23

ي�ضجع �ملعلمني على �لعمل بكفاءة.24

باأوقات 25 �للتز�م  على  �ملعلمني  يحث 
�لدو�م �لر�ضمي.

�أعمالهم 26 �إجناز  على  �ملعلمني  يحث 
بال�رشعة �ملطلوبة.
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27
حتديد  يف  �لفر�ضة  للمعلمني  يتيح 
يخ�ش  فيما  �لجتماعات  مو��ضيع 

�لأد�ء �ملهني.

م�ضوؤولياتهم 28 على  �ملعلمني  يطلع 
�ملختلفة با�ضتمر�ر.

�ملعلمني 29 �قرت�حات  �إىل  ي�ضتمع 
و�هتماماتهم فيما يخ�ش �لأد�ء �ملهني.

�ل�ضالحيات 30 تفوي�ش  على  ي�ضجع 
لأد�ء �أف�ضل.

يف 31 �ملتميزين  للمعلمني  مكافاآت  يقدم 
تطورهم �ملهني.

لتطوير 32 �ملعلمني  �إر�ضاد  على  يعمل 
مهار�تهم بطرق منا�ضبة ومقبولة.

33
ي�ضجع �ملعلمني على �ل�ضرت�ك 

بدور�ت تدريبية تعليمية لتطوير 
قدر�تهم.

34
حيث  �لإد�رية  �ملعلمني  قدر�ت  يقدر 
�مل�ضوؤولية  بتحمل  �مل�ضاركة  لهم  يتيح 

�لإد�رية يف �ملدر�ضة.

��ضتخد�م 35 يف  �حلرية  �ملعلمني  مينح 
�لأ�ضاليب �لتعليمية �ملنا�ضبة.

يتبنى معايري و��ضحة لتقييم م�ضتويات 36
�لد�ء د�خل �ملدر�ضة.

37
�ملعلمني  �هتمامات  لتوظيف  ي�ضعى 
من  �ملدر�ضة  بر�مج  يف  �ل�ضخ�ضية 

خالل ح�ض�ش �لن�ضاط.

يتيح للمعلمني �لقيام بالزيار�ت �ل�ضفية 38
من �أجل تنمية مهار�تهم �لتعليمية.

39

�لالزمة  �لإمكانيات  للمعلمني  يوفر 
�لبحوث  باإجر�ء  �لقيام  �أجل  من 
تطوير  �أجل  من  �مليد�نية  و�لدر��ضات 

�أد�ئهم.

40
�لعديد  �ختيار  يف  �ملعلمني  ي�ضاعد 
وفق  �لالمنهجية  �لن�ضاطات  من 

�هتماماتهم.
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املجال الثالث: الر�صا الوظيفي

ي�ضعى �إىل حث �مل�ضوؤولني لتقدمي �لدعم 41
للمعلمني يف جمال عملهم.

42
للمعلمني  �ملادية  �حلو�فز  يقدم 
ملكافئتهم على �أد�ئهم ي�ضعرهم بالر�ضا 

�لوظيفي.

للمعلمني 43 �ملعنوية  �حلو�فز  تقدمي 
كمكافئة على �أد�ئهم .

كل 44 للمعلمني  و��ضعة  �ضالحيات  مينح 
ح�ضب تخ�ض�ضه وجماله.

45
�لن�ضاب  �ملعلمني  �إعطاء  على  يعمل 
ح�ضب  لهم  �ملخ�ض�ش  �لدر��ضي 

�لأ�ضول.

ي�ضجع �ملعلمني على زيادة تفاعلهم مع 46
�لطلبة.

لأف�ضل 47 �ضنوية  تقديرية  جو�ئز  مينح 
�ملعلمني.

�لوظيفية 48 �لأعباء  تخفيف  �إىل  ي�ضعى 
�لثانوية عن �ملعلمني.

لإي�ضال 49 �جلماعي  �لتحفيز  �ىل  ي�ضعى 
�ملعلمني للعمل �ضمن �لفريق �لو�حد.

ي�ضتخدم �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية ملا لها 50
من تاأثري �يجابي يف �ضلوك �ملعلمني.

�لنف�ضي 51 �لتوتر  تخفيف  على  يعمل 
و�جل�ضدي للمعلمني.

52
باملجتمع  �ملدر�ضة  ربط  على  يحر�ش 
�لآباء  جمال�ش  تفعيل  خالل  من 

و�ملعلمني.

يحر�ش على �إز�لة م�ضاكل �ملعلمني.53

لتعزيز 54 �لإن�ضانية  �لعالقات  ي�ضتخدم 
�لولء �لتنظيمي لدى �ملعلمني.
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55
�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  ي�ضاركنا 
بتحقيق  �ل�ضعور  لنا  يوفر  مما  بالطلبة 

�لذ�ت.

�لقر�ر�ت 56 �تخاذ  يف  �ل�رشعة  يتجنب 
�ملتعلقة بالعمل �لوظيفي.

املجال الرابع: النتماء التنظيمي

يعزز �نتماء �ملعلمني بتقدمي �حلو�فز �ملعنوية 57
لهم.

�لوظيفي 58 �لأمن  حتقيق  على  يعمل 
للمعلمني.

بقو�عد 59 �ملعلمني  �لتز�م  مبد�أ  يعمق 
�لعمل بحفزهم ماديا.

لالنتماء 60 �ملعلمني  حاجات  ي�ضبع 
للجماعة باحلو�فز �جلماعية .

�لأفكار 61 طرح  على  �ملعلمني  ي�ضجع 
�لإبد�عية.

يزيد من ولء �ملعلمني �لتنظيمي باأخذ 62
�آر�ئهم بعني �لعتبار.

يحر�ش على �إز�لة م�ضاكل �ملعلمني.63

لتعزيز 64 �لإن�ضانية  �لعالقات  ي�ضتخدم 
�لولء �لتنظيمي لدى �ملعلمني.

65
ي�ضعر �ملعلمني �أن �ملدر�ضة متثل جزء� 

من حياتهم.

66
يحث �ملعلمني على �لهتمام بامل�ضلحة 

�لعامة للمدر�ضة.

67
للنجاج  مت�ضاوية  فر�ش  �جلميع  يعطي 

و�لرتقية.

68
باأعمالهم  �لقيام  على  �ملعلمني  ي�ضجع 

بتفان و�إخال�ش.

69
�لنتماء  على  با�ضتمر�ر  �ملعلمني  يحث 

لعملهم باملدر�ضة.
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71
ما  �أق�ضى  بذل  على  �ملعلمني  ي�ضاعد 
ي�ضتطيعو� من جمهود ل�ضالح �ملدر�ضة.

72
مب�ضتقبل  �لهتمام  على  �ملعلمني  يحث 

�ملدر�ضة.

�ضمعة 73 على  للمحافظة  �ملعلمني  يحث 
�ملدر�ضة �لطيبة.

74
يحث �ملعلمني على �لتعامل مع �أولياء 
�حل�ضنة  �ل�ضمعة  جتلب  بكيا�ضة  �لأمور 

للمدر�ضة.

75
على  �ملحافظة  على  �ملعلمني  يحث 
على  يحافظو�  كما  �ملدر�ضة  ممتلكات 

ممتلكاتهم.

76
ي�ضجع �ملعلمني على حت�ض�ش �مل�ضكالت 
�لتي تو�جه �ملدر�ضة وتقدمي �ملقرتحات 

�لبّناءة لتذليلها.

77
�أهد�فهم  بتقارب  �ملعلمني  ي�ضعر 

�ل�ضخ�ضية و�أهد�ف �ملدر�ضة.

78
بالفخر  لل�ضعور  �ملعلمني  يدفع 
يف  يعملون  لكونهم  و�لعتز�ز 

�ملدر�ضة.

79
من  للمدر�ضة  لالنتماء  �ملعلمني  يدفع 

خالل عالقاته �لإن�ضانية معهم.
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ملحق رقم )2(

قائمة باأ�صماء املحكمني

مكان العملال�صمالرقم

جامعة �لقد�ش�أ. د. �أحمد فهيم جرب1

جامعة �لقد�ش�أ. د. حممد عبد�لقادر عابدين2

جامعة �لقد�شد. حم�ضن عد�ش3

جامعة �لقد�شد. زياد قباجة 4

جامعة �لقد�شد. �إبر�هيم عرمان5

جامعة �لقد�شد. عفيف زيد�ن6

جامعة �لقد�شد. نبيل عبد�لهادي7

جامعة �لقد�شد. بعاد �خلال�ش8

وز�رة �لتعليم �لعايلد. زياد جويل�ش9

�ملعهد �لوطني للتدريبد. نهى عطري10

مديرة مدر�ضة �مل�ضتقبل�أ. فاطمة فتيحة11

كلية �ضخنني�أ. لبنى �لفتياين12
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ملحق رقم )3(

ال�صتبانة بعد التحكيم

جامعة �لقد�ش

عمادة �لدر��ضات �لعليا

كلية �لعلوم �لرتبوية

�أخي �ملعلم / �أختي �ملعلمة، 

�ل�ضالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،

وبعد،

يقوم �لباحث بدر��ضة عنو�نها »مدى قيام مدير املدر�صة بتحفيز املعلمني يف مدار�س حمافظة القد�س 

من وجهة نظرهم«، وذلك ��ضتكمال لر�ضالة �ملاج�ضتري �ملقدمة للجامعة.

وي�ضع �لباحث بني �أيديكم فقر�ت هذه �ل�ضتبانة �آمال منكم �لتكّرم بالإجابة على ما حتتويه من �أ�ضئلة بدّقة 

ومو�ضوعّية، وذلك لأهمّية �آر�ئكم لإجناز هذه �لدر��ضة، مع �لطمئنان �إىل �أّن هذه �ملعلومات �ضُتعامل 

ب�رشّية تاّمة، و�ضوف ُت�ضتخدم لأغر��ش �لبحث �لعلمّي فقط.

مع جزيل �ل�ضكر و�لتقدير حل�ضن تعاونكم 

�لباحث

جمال حو��ش
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اجلزء الأول: معلومات عامة:

يرجى �لإجابة بو�ضع عالمة ) r ( يف مربع �لإجابة �ل�ضحيحة:

o �أنثى o ذكر   �جلن�ش:   

o ماج�ضتري فاأعلى o بكالوريو�ش   o دبلوم   �ملوؤهل �لعلمي:  

o علوم تطبيقية o علوم �إن�ضانّية  �لتخ�ض�ش �لعلمي: 

o �أكرث من 10 �ضنو�ت o من 5 �ضنو�ت �إىل 10  o �أقل من 5 �ضنو�ت  �خلربة:   

�جلهة �مل�رشفة: 

o بلدية �لقد�ش/ وز�رة �ملعارف �لإ�رش�ئيلية o جهة خا�ضة   o وكالة �لغوث  o حكومية )�ضلطة( 
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 اجلزء الثاين: فقرات ال�صتبانة:

 �لرجاء و�ضع عالمة ) a ( يف �ملكان �ملنا�ضب �أمام كل عبارة:

حمتوى الفقرةالرقم
موافق

ب�صدة
معار�سحمايدموافق

معار�س

ب�صدة

املجال الأول: العالقات الإن�صانية

يف 1 جهودهم  على  �ملعلمني  ي�ضكر 
�لعمل.

2
�ملعلمني  �أُفعال  ردود  ملعرفة  ي�ضعى 
�لذي  �لأمر  �لإد�رية  قر�ر�ته  جتاه 

ي�ضعرهم بالر�حة �لنف�ضية.

غياب 3 م�ضكلة  حل  على  يحر�ش 
�ملعلمني ب�ضكل مو�ضوعي.

�لعمل 4 و�لتغري�ت يف  �لتقارير  يناق�ش 
مع �ملعلم قبل �إقر�رها.

5
يف  للمعلمني  و�لن�ضح  �مل�ضورة  يقدم 
�ل�ضعوبات �لتي تو�جههم يف �لتعامل 

مع �ملو�قف �لتعليمية د�خل �ملدر�ضة.

�ملدر�ضة 6 د�خل  �خلالفات  بحل  يقوم 
بطريقة عادلة.

ُي�ضِعر�ملعلمني باأنهم فريق عمل.7

ول 8 �ملعلمني  خ�ضو�ضيات  يحرتم 
يتدخل فيها.

يقيم مع �ملعلمني عالقات طيبة د�خل 9
�ملدر�ضة.

يتوخى �ملو�ضوعية يف تقديره للجهود 10
�لتي يقوم بها �ملعلمون.

يتعامل مع �جلميع ب�ضرب وحتّمل.11
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يعمل على تقريب وجهات �لنظر بني 12
�ملعلمني.

للحو�ر و�لنقا�ش 13 �ملنظمة  يتيح �حلرية 
بينه وبني �ملعلمني.

�ملو�قف 14 يف  بالأمن  �ل�ضعور  يبث 
�حلرجة.

ي�ضعى �إىل �يجاد جو من �لثقة �ملتبادلة 15
مع �ملعلمني.

املجال الثاين: تطوير الأداء املهني

��ضتخد�م 16 على  �ملعلمني  ي�ضجع 
�لتكنولوجيا يف �لتعليم.

ي�ضجع �ملعلمني على �ملبادرة �لفردية.17

ي�ضجع �ملعلمني على �لعمل بكفاءة.18

�أعمالهم 19 �إجناز  على  �ملعلمني  يحث 
بال�رشعة �ملطلوبة.

20
حتديد  يف  �لفر�ضة  للمعلمني  يتيح 
يخ�ش  فيما  �لجتماعات  مو��ضيع 

�لأد�ء �ملهني.

21
�ملعلمني  �قرت�حات  �إىل  ي�ضتمع 
�لأد�ء  يخ�ش  فيما  و�هتماماتهم 

�ملهني.

�ل�ضالحيات 22 تفوي�ش  على  ي�ضجع 
لأد�ء �أف�ضل.

يف 23 �ملتميزين  للمعلمني  مكافاآت  يقدم 
تطورهم �ملهني.

لتطوير 24 �ملعلمني  �إر�ضاد  على  يعمل 
مهار�تهم بطرق منا�ضبة ومقبولة.

25
�ل�ضرت�ك  على  �ملعلمني  ي�ضجع 
لتطوير  تعليمية  تدريبية  بدور�ت 

قدر�تهم.
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بتحمل 26 �مل�ضاركة  للمعلمني  يتيح 
�مل�ضوؤولية �لإد�رية يف �ملدر�ضة.

��ضتخد�م 27 يف  �حلرية  �ملعلمني  مينح 
�لأ�ضاليب �لتعليمية �ملنا�ضبة.

يتبنى معايري و��ضحة لتقييم م�ضتويات 28
�لد�ء د�خل �ملدر�ضة.

بالزيار�ت 29 �لقيام  للمعلمني  يتيح 
�ل�ضفية.

30
�لعديد  �ختيار  يف  �ملعلمني  ي�ضاعد 
وفق  �لالمنهجية  �لن�ضاطات  من 

�هتماماتهم.

املجال الثالث: الر�صا الوظيفي

يقدم �حلو�فز �ملادية للمعلمني ملكافاأتهم 31
على �أد�ئهم.

للمعلمني 32 �ملعنوية  �حلو�فز  تقدمي 
كمكافاأة على �أد�ئهم .

للمعلمني كل 33 مينح �ضالحيات و��ضعة 
ح�ضب تخ�ض�ضه وجماله.

34
�لن�ضاب  �ملعلمني  �إعطاء  على  يعمل 
ح�ضب  لهم  �ملخ�ض�ش  �لدر��ضي 

�لأ�ضول.

ي�ضجع �ملعلمني على زيادة تفاعلهم مع 35
�لطلبة.

�لوظيفية 36 �لأعباء  تخفيف  �إىل  ي�ضعى 
�لثانوية عن �ملعلمني.

لإي�ضال 37 �جلماعي  �لتحفيز  �ىل  ي�ضعى 
�ملعلمني للعمل �ضمن �لفريق �لو�حد.

�لنف�ضي 38 �لتوتر  تخفيف  على  يعمل 
و�جل�ضدي للمعلمني.

39
باملجتمع  �ملدر�ضة  ربط  على  يحر�ش 
�لآباء  جمال�ش  تفعيل  خالل  من 

و�ملعلمني.
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يحر�ش على �إز�لة م�ضاكل �ملعلمني.40

لتعزيز 41 �لإن�ضانية  �لعالقات  ي�ضتخدم 
�لر�ضا �لوظيفي لدى �ملعلمني.

42
�لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ملعلمني  ي�ضارك 
�ل�ضعور  لهم  بالطلبة مما يوفر  �ملتعلقة 

بتحقيق �لذ�ت.

43
ي�ضهم يف زيادة �لر�ضا �لوظيفي لدى 
وقت  �لعمل  يف  مب�ضاعدتهم  �ملعلمني 

�ل�رشورة.

�لقر�ر�ت 44 �تخاذ  يف  �ل�رشعة  يتجنب 
�ملتعلقة بالعمل �لوظيفي.

املجال الرابع: النتماء التنظيمي

�حلو�فز 45 بتقدمي  �ملعلمني  �نتماء  يعزز 
�ملعنوية لهم.

بقو�عد 46 �ملعلمني  �لتز�م  مبد�أ  يعمق 
�لعمل بحفزهم ماديا.

لالنتماء 47 �ملعلمني  حاجات  ي�ضبع 
للجماعة باحلو�فز �جلماعية .

يزيد من ولء �ملعلمني �لتنظيمي باأخذ 48
�آر�ئهم بعني �لعتبار.

49
يحث �ملعلمني على �لهتمام بامل�ضلحة 

�لعامة للمدر�ضة.

50
للنجاج  مت�ضاوية  فر�ش  �جلميع  يعطي 

و�لرتقية.

51
باأعمالهم  �لقيام  على  �ملعلمني  ي�ضجع 

بتفان و�إخال�ش.

52
�أق�ضى  بذل  على  �ملعلمني  ي�ضاعد 
ل�ضالح  جمهود  من  ي�ضتطيعون  ما 

�ملدر�ضة.

53
مب�ضتقبل  �لهتمام  على  �ملعلمني  يحث 

�ملدر�ضة.
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�ضمعة 54 على  للمحافظة  �ملعلمني  يحث 
�ملدر�ضة �لطيبة.

55
على  �ملحافظة  على  �ملعلمني  يحث 

ممتلكات �ملدر�ضة.

56
�قرت�حات  تقدمي  على  �ملعلمني  ي�ضجع 
تو�جه  �لتي  �مل�ضكالت  حلل  بّناءة 

�ملدر�ضة.

57
�أهد�فهم  بتقارب  �ملعلمني  ي�ضعر 

�ل�ضخ�ضية مع �أهد�ف �ملدر�ضة.

58
بالفخر  لل�ضعور  �ملعلمني  يدفع 
يف  يعملون  لكونهم  و�لعتز�ز 

�ملدر�ضة.

59
من  للمدر�ضة  لالنتماء  �ملعلمني  يدفع 

خالل عالقاته �لإن�ضانية معهم.
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ملحق رقم )4(

كتاب ت�صهيل مهمة / مديرية القد�س ال�رشيف



140

ملحق رقم )5(

كتاب ت�صهيل مهمة / وكالة الغوث
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ملحق رقم )6(

كتاب ت�صهيل مهمة / اجلهات اخلا�صة
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ملحق رقم )7(

كتاب ت�صهيل مهمة / وزارة املعارف
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ملحق رقم )8(

كتاب ت�صهيل مهمة / ق�صم املعارف - بلدية القد�س
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ملحق رقم )9(

كتاب ت�صهيل مهمة توزيع ال�صتبانة / مديرية القد�س ال�رشيف
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