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 الممخص      
 في كالتعميـ التربية مديريات في اإلدارييف المكظفيف رضا مدل الىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

 كفؽمتكسطات رضاىـ كالتي  بيفالثانية كمعرفة الفركؽ  الفئة أداء تقييـ نمكذج عف محافظة الخميؿ
 متغيرات: المديرية، الجنس، طبيعة العمؿ كالخبرة في مديرية التربية كالتعميـ.

تككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف المقيمييف عمى نمكذج الفئة الثانية في مديريات التربية كالتعميـ 
 .2018/2019( مكظفا كمكظفة، كذلؾ في العاـ الدراسي 249كعددىـ ) في محافظة الخميؿ

 كقد استخدـ الباحث طريقة المسح الشامؿ.
كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث ببناء استبانة تشمؿ بنكد نمكذج تقييـ األداء كأسئمة مفتكحة، حيث تـ التحقؽ 

 مف صدؽ كثبات األداة بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
 عف الخميؿ محافظة في كالتعميـ التربية مديريات راسة اف مستكل رضا المكظفيف فيأظيرت نتائج الد

مدل الرضا حيث ظير اف مديرية  بيف، كاف ىناؾ فرؽ االثانية كاف متكسط الفئة أداء تقييـ نمكذج
الخميؿ ىي األعمى مف حيث درجة الرضا فيما تقاربت درجة الرضا بالنسبة لمتغير الجنس، اما بالنسبة 

 اف المكظفيف الميدانييف ىـ األكثر رضا كاف رؤساء االقساـ ىـ األقؿ رضا. تبيفطبيعة العمؿ فقد ل
بالنسبة لمتغير الخبرة فقد أظيرت الدراسة اف الفئة األكثر رضا كانت لمفئة مف  المكظفيف رضا مدلاما 
 سنة. 15-11سنكات كاالقؿ رضا كانت الفئة مف  1-5

 المستخدـ ليس عادال كال محفزا لمعمؿ.  جمع الدراسة النمكذفيما اعتبر معظـ افراد مجت
كخرجت الدراسة بتكصيات كاف أىميا بناء نماذج أداء متعددة قائمة عمى المسمى الكظيفي كليس الفئة 
الكظيفية بحيث تراعي االختبلؼ بيف المسميات الكظيفية كطبيعة عمميا كخصكصية كؿ مسمى كظيفي 

ص مف ذكم الخبرة كالكفاءة مف الدكائر المختمفة كمف مستكيات إشراقية باإلضافة الى اشراؾ اشخا
 مختمفة في تحديد معايير تقييـ األداء.
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Extent of Satisfaction of Administrative Staff in the Education Diractorate 

in the Hebron Governorate with the Performance Model for the Second 

Category. 

Prepared by: Husam Mohammed Khaleel Hamdan 

Supervisor: Dr. Ashraf  Mohammed  Abu Khayran 

Abstract: 
The aim of this study was to identify the satisfaction of the administrative staff in the 

directorates of education in the Hebron Governorateon the model of evaluation of the 

performance of the second category and to identify the differences of statistical significance 

in their satisfaction averages, which are attributed to variables: Directorate, gender, nature of 

work and experience in the Directorate of Education. 

The study population is composed of all employees residing in the second category in the 

education directorates in Hebron governorate (249), in the academic year 2018/2019. The 

researcher conducted the comprehensive survey method. To achieve this, the researcher built 

a questionnaire that included the items of the performance evaluation model and open 

questions, where the validity and reliability of the tool was verified by the appropriate 

statistical methods. 

The results of the study revealed that the level of the employees' satisfaction in the 

directorates of education in the governorate due to the model of performance evaluation of 

the second category was medium, and that there is a difference in the extent of satisfaction, 

where it emerged that the Directorate of Hebron is the highest in terms of degree of 

satisfaction with the degree of satisfaction relative to the gender variable, The work has 

shown that field staff are the most satisfied and that department heads are the least satisfied. 

Satisfaction of the staff with respect to the variable of experience. The study showed that the 

most satisfied category was for the category of 1-5 years and the lowest satisfaction was the 

category of 11-15 years. While most of the population of the study considered the model used 

is neither fair nor conducive to action. 

The study was based on the following recommendations: The establishment of multiple 

performance models based on the job title and not the functional category, taking into 

consideration the difference between the job titles, the nature of their work, the specificity of 

each job title, and the involvement of people with experience and competence from various 

departments. 
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 لالفصل االو

____________________________________________________________ 

 مقدمة1.1 

تكمف أىمية كزارة التربية كالتعميـ في خصكصية كاىمية مخرجاتيا التي تيدؼ باألساس الى بناء االنساف 

كال شؾ اف ، نو سكاء في الجياز األكاديمي اك اإلدارميكذلؾ مف خبلؿ العنصر البشرم الذم يتـ تعي

 العنصر البشرم يمثؿ الغاية مف عممية التنمية كاداتيا الرئيسة في نفس الكقت.

 ة فقصكر القدرات البشرية بمعناىا الكاسع إنما يعتبر السبب الرئيس إلخفاؽ برامج التنمية كعرقمة مسير 

كىك ما يعني أف االستثمار في العنصر البشرم كتحقيؽ التكجيو السميـ ألنشطتو كرسـ السياسيات ، التقدـ

سكاء بالنسبة لمدكؿ ، كالنظـ اإلدارية البلزمة لتحقيؽ الفعالية المطمكبة ألدائيا إنما يعتبر مطمبا حاكما

أك لسد فجكة التخمؼ ، قيؽ الريادةالمتقدمة مف أجؿ تدعيـ برامج التقدـ كضماف االستمرارية في تح

 (كالمحاؽ بركب التقدـ كالقدرة عمى التعايش مع متطمبات كتحديات القرف الجديد بالنسبة لمدكؿ النامية

 (.2003مرسي،

كيمثؿ األداء الكظيفي النشاط الذم يتـ مف خبللو تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لممؤسسة بالجيكد التي يبذليا 

( 1999( كأبك الكفا )2003الكظيفية الممقاة عمى عاتقيـ. كيرل كؿ مف النمياف ) مكظفكىا لحمؿ األعباء

اف مفيـك األداء الكظيفي ينطكم عمى تنفيذ المكظؼ ألعمالو كمسؤكلياتو التي تكمفو بيا المؤسسة كالتي 

( أنو مفيكـ يدؿ عمى 2010( كبحر كسكيرح )2008في حيف يشير كؿ مف نعماف )، ترتبط كظيفتو بيا

تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد كيعكس الكيفية التي يشبع بيا الفرد متطمبات تمؾ د رجة تحقيؽ كا 

 الكظيفة. 

( بأنو الجيد المبذكؿ مف طرؼ الفرد سكاء كاف 2000( كيكسؼ )2009كيرل كؿ مف جبلؿ الديف )

 جيدا عضميا أـ فكريا مف أجؿ إتماـ مياـ الكظيفة المككمة لو. 
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 عريفات الباحثيف لؤلداء الكظيفي الذم بمجممو يشير إلى السمكؾ اإلنساني في ضكء كيبلحظ تعدد ت

(. كعمى 2010، اإلجراءات كالتقنيات التي تكجو العمؿ نحك تحقيؽ األىداؼ المرغكبة )خميفات كالمطارنة

أماـ ىذا الرغـ مف االختبلؼ بيف الباحثيف في تعريؼ االداء الكظيفي أدبيا األمر الذم قد يشكؿ تحديا 

إال أنيـ يتفقكف عمى عدة عكامؿ تجمع ىذه التعريفات كالتي تتمثؿ في ، المفيكـ في الحياة العممية

 (.2010، المكظؼ كالكظيفة كالمكقؼ الكظيفي )بكخمخـ كىركـ

 فيي ميمة ألنيا الكسيمة التي تدفع ، تعتبر عممية تقييـ األداء مف السياسات االدارية اليامة كالمعقدةك 

ارات لمعمؿ بحيكية كنشاط حيث تدفع الرؤساء لمراقبة كمبلحظة مرؤكسييـ بشكؿ مستمر ليتمكنكا مف االد

تقييـ أدائيـ كتدفع المرؤكسيف لمعمؿ بجدية كبأكبر قدر مف الكفاءة لينالكا استحساف رؤسائيـ كالحصكؿ 

االدكات الجكىرية في (. لذلؾ فإف عممية تقييـ األداء تعد مف 1998، عمى تقييـ جيد ألدائيـ )زكيمؼ

حيث ، قياس كافة العكامؿ كالجكانب المرتبطة باألداء الفعاؿ إلبراز مدل مساىمة الفرد في االنتاجية

تتضمف سمسمة مف الخطكات أك اإلجراءات المصممة لمكصكؿ الى قياس أداء كؿ فرد في المؤسسة بشكؿ 

 (. 1999، عادؿ كمكضكعي كشفاؼ )عباس كعمي

( العديد مف التحديات 2006( كبدرخاف )2007كظيفي مف كجية نظر كؿ مف العكش )يكاجو األداء الك 

كالصعكبات كذلؾ بالرغـ مف كجكد نظاـ قانكني يشكؿ اإلطار كالمظمة التي تبيف لو حدكد كاجباتو 

 لذلؾ كلتتأكد المؤسسة مف تقيد مكظفييا بقكاعد العمؿ فييا بما يحقؽ األىداؼ المطمكبة ككما ،كمسؤكلياتو

( أنو ال بد مف اختيار أفضؿ الطرؽ لتتحقؽ المؤسسة مف حسف أداء 1994ىك مخطط ليا. كيرل حماد )

كتزكيد اإلدارة ، ما يؤدم إلى زيادة الدافعية تجاه العمؿ، مكظفييا ألعماليـ كتقييميـ مف قبؿ مسؤكلييـ

ؼ كتعزيز مكاطف القكة بالمعمكمات عف الكاقع الحالي لؤلداء كعف امكانية التقدـ كعبلج مكاطف الضع

 أينما كجدت كذلؾ مف خبلؿ عممية تقييـ األداء

 فعف طريؽ القياس ، كتعد عممية تقييـ األداء مف العمميات الميمة التي تمارسيا إدارة المكارد البشرية
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 سكاء أكانت سياسات ، كالتقييـ تتمكف المؤسسة مف الحكـ عمى دقة السياسات كالبرامج التي تعتمدىا

 كما يمكف أف ، أـ برامج كسياسات تدريب كتطكير كمتابعة لمكاردىا البشرية، اب كاختيار كتعييفاستقط

ككسيمة جذب لمقادميف الجدد مف المكارد البشرية ذات ، ستخدـ العممية إذا ما أجادت المنظمة في إنجازىات

نية كاالجتماعية كاألخبلقية كقد تعكس عممية تقييـ األداء الصكرة القانك ، التركيب النكعي الجيد لممنظمة

كعمى مستكل العامميف أنفسيـ تعتبر عممية التقييـ كسيمة يتعرؼ مف خبلليا الفرد العامؿ إلى ، لممنظمة

 ،نقاط القكة كالضعؼ في أدائو كخاصة عند اإلعبلف لمفرد العامؿ عف نتائج تقييـ األداء مف قبؿ المنظمة

 .(2003، لقكة كمعالجة نقاط الضعؼ )الييتيكعف طريقيا يتمكف الفرد مف تطكير نقاط ا

ذلؾ أنيا ، المؤسسات مف أىـ األنشطة اإلنسانية في المجتمعات عمى اختبلؼ مراحؿ تطكرىا إدارةكتعد 

فالتعميـ استثمار ناجح يؤتي ، كسياسيا، كاقتصاديا، تؤثر تأثيرا مباشرا في حياة الشعكب كاألمـ اجتماعيا

ف ن، أكمو في كؿ جيؿ صاعد جاح العممية التربكية في ىذه المؤسسات مف كجية نظر أبك سمرة كا 

فأداء الجيازيف ، ( يرتبط بمتغيرات عديدة مف شأنيا اف تسيـ في تحقيؽ النجاح المنشكد2008كالطيطي )

اإلدارم كاألكاديمي ىك الذم يخمؽ لكؿ مؤسسة تعميمية شخصيتيا المستقمة التي تتميز بيا عف غيرىا 

ألمر الذم تطمب سعيا جادا مف المسؤكليف عف العمؿ المؤسسي لمبحث عف أفضؿ ا، مف المؤسسات

الطرؽ لتزكيد مكظفييـ بالتقييـ المناسب أثناء أدائيـ لكظائفيـ المختمفة لضماف جكدة األداء الكظيفي 

 (. 2002، ليصؿ إلى الدرجة المطمكبة مف الكفاءة كالفاعمية )حمداف

داء في المؤسسات التربكية ىدفيا األساسي ىك تطكير المؤسسة كاالرتقاء في النياية فإف عممية تقييـ األ

بيا مف خبلؿ معرفة مستكل اإلنجاز المتحقؽ مف تفيذ العمميات داخؿ المؤسسة كمقارنتيا مع األداء 

 المتكقع كتشجيع المنافسة بيف األقساـ كالكحدات المختمفة كصكال الى اليدؼ الرئيس كىك بناء االنساف.
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2.1 

 مبررات الدراسة 

 يمكف إيجاز مبررات الدراسة بالنقاط اآلتية:

 .ضركرة معرفة مدل الرضا عف نمكذج كمعايير تقييـ أداء مكظفي مديريات التربية 

  الحاجة الى إنجاز مادة بحثية تساعد مديريات التربية كالتعميـ كالكزارة في بناء نمكذج تقييـ أداء

 خصكصيتيا. خاص بمكظفي بكزارة التربية كيمبي

  يتمتع مكضكع الدراسة باىتماـ مف يقكـ بعممية تقييـ األداء كالمكظفيف المقيمييف داخؿ مديريات

 التربية.

 

 مشكمة الدراسة  3.1

مف خبلؿ عمؿ الباحث في مجاؿ العمؿ اإلدارم كتقييـ األداء لسنكات كجد أف ىناؾ بعض اإلشكاليات 

مف االداريكف  ظفكفحيث يشكؿ المك ، ي عممية تقييـ األداءكالصعكبات كاالعتراض كعدـ رضا يكاكب كيم

كمف ىنا جاءت مشكمة ، خبلؿ المياـ المككمة إلييـ كالعمؿ المنكط بيـ ذراع الحركة بيف الكزارة كالميداف

 الدراسة   لتسميط الضكء عمى مدل رضا المكظفيف اإلدارييف عف نمكذج تقييميـ.
 

 ال الرئيس اآلتي:مشكمة الدراسة في السؤ  تلذلك تبمور 

أدائيـ ما مدل رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ عف نمكذج تقييـ 

 ؟(أداء الفئة الثانية)
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 أسئمة الدراسة 4.1
 

 الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية: حاكلت

ديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ : ما مدل رضا المكظفيف اإلدارييف في مالسؤال الرئيسي األول

 عف نمكذج تقييـ أداء الفئة الثانية؟

 يتفرع عنو أسئمة فرعية:

ما مدل رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ عف نمكذج تقييـ أداء 

 الفئة الثانية فيما يتعمؽ بالعمؿ كاالنتاجية؟

ف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ عف نمكذج تقييـ أداء ما مدل رضا المكظفي

 الفئة الثانية فيما يتعمؽ بالمكاظبة؟

ما مدل رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ عف نمكذج تقييـ أداء 

 الفئة الثانية فيما يتعمؽ بالسمكؾ الشخصي؟

رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ عف نمكذج تقييـ أداء ما مدل 

 الفئة الثانية فيما يتعمؽ بالصفات الذاتية؟

 

في محافظة  مديريات التربية كالتعميـ: ىؿ تختمؼ تقديرات افراد مجتمع الدراسة في السؤال الرئيسي الثاني

، طبيعة العمؿ، الجنس، تقييـ الفئة الثانية تعزل لممتغيرات )المديريةالخميؿ لمدل رضاىـ عف نمكذج 

 الخبرة في مكتب التربية(؟

 



7 

 

 كيتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية:

في محافظة الخميؿ لمدل رضاىـ  مديريات التربية كالتعميـىؿ تختمؼ تقديرات افراد مجتمع الدراسة في 

 متغير المديرية؟عف نمكذج تقييـ الفئة الثانية تعزل ل

في محافظة الخميؿ لمدل رضاىـ  مديريات التربية كالتعميـىؿ تختمؼ تقديرات افراد مجتمع الدراسة في 

 عف نمكذج تقييـ الفئة الثانية تعزل لمتغير الجنس؟

في محافظة الخميؿ لمدل رضاىـ  مديريات التربية كالتعميـىؿ تختمؼ تقديرات افراد مجتمع الدراسة في 

 ذج تقييـ الفئة الثانية تعزل لمتغير طبيعة العمؿ؟عف نمك 

في محافظة الخميؿ لمدل رضاىـ  مديريات التربية كالتعميـىؿ تختمؼ تقديرات افراد مجتمع الدراسة في 

 عف نمكذج تقييـ الفئة الثانية تعزل لمتغير الخبرة في مكتب التربية؟

في محافظة الخميؿ  مديريات التربية كالتعميـة في ىؿ يعتبر افراد مجتمع الدراس :السؤال الرئيسي الثالث

 نمكذج تقييـ أداء الفئة الثانية عادال؟

 

في محافظة الخميؿ  مديريات التربية كالتعميـ: ىؿ يعتبر افراد مجتمع الدراسة في السؤال الرئيسي الرابع

 نمكذج تقييـ أداء الفئة الثانية محفزا لمعمؿ؟

 

في محافظة الخميؿ  مديريات التربية كالتعميـيد افراد مجتمع الدراسة في : ىؿ يؤ السؤال الرئيسي الخامس

 بناء نمكذج قائـ عمى المسمى الكظيفي بدال مف الفئة الكظيفية؟
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 أىمية الدراسة 5.1

تكمف أىمية ىذه الدراسة في تككيف صكرة كاضحة عف مدل الرضا عف نمكذج تقييـ األداء مف قبؿ 

كبالتالي تقديـ التكصيات لمجيات ، كلييـ المباشريف الذيف يقكمكف بعممية التقييـالمكظفيف المقيميف كمسؤ 

 المختصة المسؤكلة عف عممية التقييـ كبناء النماذج المناسبة. 

 

 أىداف الدراسة 6.1 

رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ في  في معرفة مدل الرئيس لدراسةايتمثؿ ىدؼ 

 .خميؿ عف نمكذج تقييـ أداء الفئة الثانيةمحافظة ال
  

 األىداؼ الفرعية تتمثؿ في:اما 

 .التعرؼ فيما إذا كاف النمكذج المستخدـ عادالن • 

 التعرؼ فيما إذا كاف النمكذج المستخدـ محفزا لمعمؿ.• 

 يفية.التعرؼ إلى مدل تأييد المكظفيف بناء نمكذج قائـ عمى المسمى الكظيفي بدال مف الفئة الكظ• 

 

 حدود الدراسة 7.1

 حددت الدراسة بالحدكد اآلتية:

مدل رضا المكظفيف اإلدارييف في مديريات التربية كالتعميـ  تقتصر ىذه الدراسة عمىالحدود الموضوعية: 

 في جنكب الضفة عف نمكذج تقييـ أداء الفئة الثانية.

 .2018/2019: العاـ األكاديمي الحدود الزمانية


