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 شكر وعرفان

  والرعايللة قبللل الشللكر لمبشللر  أشللكر خللالل البشللر ومملليكيم سللبحانو وتعللالو عمللو أن منحنللي التوفيللل

كملا أتوجلو بجزيلل الشلكر لكلل ملن وقلف  .تمم ىذه الرسلالةأستطيع أن والصحة في حياتي أل والطاقة 

 خص بالذكر:أمعي معنويًا ولو بكممة إلتمام ىذا العمل المتواضع و 
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 الممخص

ودروىاا فاي  سل ماديري المادار باقساالي  التحيياز الممارساة مان ألالتعارف  ىدفت ىاذه الدراساة   

)  رباااعتيا األيا، وذلاااك فاااي المااادارس الحكومياااة فاااي محافظاااة الخميااال بمااادير تحساااين أداء المعمماااين

 مااااديريشااامال الخميااال، الخميااال، جناااو  الخمياااال، يطاااال، وقاااد تكاااون مجتمااااع الدراساااة مااان جمياااع 

والباااالد عاااددىم  2018/2019ومعمماااي المااادراس الحكومياااة فاااي محافظاااة الخميااال لمعاااام الدراساااي 

والتاااي تكونااات مااان  كاااةداة لمدراساااة ساااتبانةاإلاساااتخدمت /ة، و  اً ل معممااا8656/ة و )اً دير مااال 506)

حياااااث بماااااد معامااااال  ،، وقاااااد تااااام التةكاااااد مااااان صااااادقيا ويباتياااااامجاااااالينفقااااارة موزعاااااة عماااااى ل  45)

ل 460/ة و )اً ل ماادير 158) ىاااأفرادعشااوائية طبقيااة بمااد عاادد  عينااة طبقاات عمااىول، 0.954اليباات)

 /ة .اً معمم

االحصاائية لمعماوم  ةساتخدام برنااما الرزماإوفحاص اليرضايات ب ،الدراسة أسئمة اإلجابة عنتمت 

 ماديريسالي  التحييز الممارساة مان قبال أنتائا لمدراسة أن درجة  أظيرتل. SPSS)االجتماعية

حسااااابي بمااااد  متوسااااطة بمتوسااااط بدرجااااة داء المعممااااين كاناااات أدورىااااا فااااي تحسااااين  الماااادارس و

نحرافو  ،ل3.58) تعازى  د فروق بين تقديرات عينة الدراساةوجو  أظيرتكما  ل .0.56معياري ) ا 

العينااااة تعاااازى  أفاااارادلتقااااديرات  ولاااام تظياااار النتااااائا فروقاااااً  ة،مديريااااالو   ،لمتغياااار المرحمااااة التعميميااااة
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وقاااد خرجااات الدراساااة ، والمسااامى الاااوظييي ،، المؤىااال العممااايلمتغيااارات: الجااانس، سااانوات الخبااارة

 واالقتراحات.بمجموعة من التوصيات 

 كممات مفتاحية: أساليب التحفيز  األداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

The Methods of Motivation Practiced by Principals and Their Role in Improving the 

Performance of Teachers in Hebron’s School. 

 

By: Magdoleen Abed Almuti Salman fatfata. 

Supervision: Dr. Tayseer Abu Sakoor. 

Abstract

   This research aims to identify the methods used by school principals and their role in 

improving the performance of their teachers in public schools in the four departments of 

Hebron: (Hebron, North of Hebron, South of Hebron and Yatta). 

The population of this study contains all principals and teachers of public schools in Hebron 

for the academic year (2018/2019). However, the total number of principals is (506), while 

the total number of teachers is (8656). 

The researcher has used a questionnaire as a tool for this study. The questionnaire consisted 

of (45) paragraphs distributed between two sections.
 

The stability coefficient is (0.954). 

The researcher has applied this questionnaire on a random stratified sample of principals and 

teachers. This sample consisted of (158) principals; hence, it is applied on (460) teachers.  

The researcher is able to answer the questions of this study. She examined the hypotheses by 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

The results of this study have showed that the degree of motivation methods practiced by 

principals and their role in improving the performance of their teachers is medium. 

The mean is (3.58), while the standard deviation is (0.56). 

This study shows differences between the sample of the study due to the variable of the 

educational stage, and administration. 

The results have not shown differences in the estimates of the sample, attributed to the 

variables of: gender, years of experience, job title, and scientific qualification. 

 This study has come out with a set of recommendations and suggestions. 

Keywords: motivational methods, performance 
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 األولالفصل 

 

 خمفية الدراسة

 مقدمة 1.1

 بادءاً  ، ن عناصر المؤسسة )موظييياالوالمتكامل بيىو التعاون المشترك وتنميتيا  مؤسسة ةنجاح أي سبا أمن      

ه بقاادرة الماادير عمااى ؤ يكتماال جمالااو وعطااا ، وىااذا التعاااون البَناااءاموظااف فيياا صااغرأ إلااىباارأس الياارم ماادير المؤسسااة 

نتاجاوياا الموظاف بالممال وتتضااعف جياوده فيخمق بيئة مشاجعة، ال يشاعر  تحقياق أىاداف المؤسساة بوىاذا كييال  ،وا 

 . مستوى من الكياءة مىبةعالمرسومة 

وذلاك  ،والمتابعة فاي معظام الادول ىتماماإلىي من المؤسسات ذات النصي  األكبر من والمؤسسة التعميمية التربوية 

، وىاااي عممياااة فااارادلتربياااة والتعمااايم ىاااي المحاااّرك األساساااّي فاااي بنااااء المجتمعاااات، وتطاااور الحضاااارات، ورقاااّي األان أل

لميااااارات امنظمااااة ومدروسااااة تقاااادم ماااان قباااال األىاااال، والماااادارس، والجامعااااات، والمؤسسااااات المجتمعّيااااة  بياااادف نقاااال 

نارى أن الادول لاذا  ،بناي الماواطنيمان  ىاو ميمعالتفا ،فراد، والقضاء عمى األمية، وتنمية اّتجاىات األفرادوالمعارف لؤل

الماااواطن،  إعااادادبياادف التحااديات والتطاااورات، لمواجياااة  ،ودوريااةلتعميميااة والتربوياااة مراجعااة شااااممة تراجااع أنظمتياااا ا

وتةىيماو  ،والتطاورات فاي قدرتاو عماى بنااء الطالا )النظاام الترباويل عماى مواكباة التغيارات  وتتمخص قدرة نظام التعميم

فااي النظااام  ركناااً  م، ويعااد المعماامسااتجدةارف الحدييااة والمعمومااات اليتضاامن حصااولو عمااى المعاا، بشااكل سااميم وشااامل
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بعادة  ةيرميمتو، وىذه الكياءة تتا أداءحيث أن نجاح الطال  يعتمد عمى كياءة المعمم في ، التعميمي التربوي التعميمي

تااو دافعي و ،فاو ومعموماتااو وتطويرىااا، وخبرتااو فااي التعامال مااع المجتمااع المدرسااير عوامال منيااا: تمكاان المعماام ماان معا

 ل.2005ومدى انتمائو لممينة )مرسي، لمتعميم 

وىاي تنباع مان ذات  ،بل يتم لمس مترتباتيا عمى السموك البشاري ،معقدة ال تبلحظ مباشرةتعني الدافعية قوة داخمية و 

و مان يساتطيع أن يادرك مادى اساتجابة اليرد، وقد تنشة نتيجاة طاقاة خارجياة يعبار عنياا بالحاافز ، والمادير النااج  ىا

 .ل 2014العاممين لمحوافز )عطوي، 

العمل بشكل وتستمر في  ،اتحتاج لمزيت حتى تسيل حركتي نسانوالمعدات التي صنعيا اإل تاآلال لىإذا تم النظر إ

مر واض  مع ألة، ىذا صبلحية ىذه اآل نتياءإإحتمالية غيال في وضع الزيت يقودنا إو أ ،ي تقصيرأو  ،فعال ومنتا

يحتااج إلاى زياوت  ال ىاو ؟اإلنساان والمعدات تاآلالىذه  عفيا ترى ما ىو الحال مع صان، بميتاحلة تعمل وتتوقف آ

نمااا يحتاااج إلااى دوافااع تدفعااو نحااو اإلنجاااز واإلبااداع  وواقعنااا  وفااي لااى تحييااز،إيحتاااج  .لكااي يكااون منتجااًا وفعااااًل، وا 

ير فاي إدارتاو، والراعاي والماد ،فاي بيتاود عزف عن ىاذا المحارك الارئيس لئلنجااز، فغيال عناو األ  ق مننجد الحالي 

مااى أداء شااريحة كبياارة ماان ع اً ومااؤير  اً كبياار  اً أياار ال شااك أن ليااا  وممااا سااالي  التحيياازأتنااوع بااالرغم ماان  ذلااك و  ،لرعيتااو

 ل.2011)اليقي، الموظيين

ذا أرادت اإل لاااى إرتقااااء بمساااتوى أدائيااام مااان الجياااد لئل لاااى باااذل مزيااادٍ إفاااي أي مؤسساااة أن تحااارك العااااممين بياااا  دارةوا 

 )رمضااني االجتماعياةأو التاي تشابع حاجااتيم النيساية و حوافز التي تشبع حاجاتيم المادية، فإنيا تستخدم ال ،فضلاأل

 ل.2011و زاوي، 

 (.Nduka ,  6102)تحييز الموظيين  عميو لمؤسستو لحصول عمى النتائا البلزمةيريد ا يردكان المإذا ف
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لى خمق بيئة عمل وتطوير الممارسات والسياسات التي توفر أعمى درجة من إ تيدف التحييزستراتيجيات إإلن 

 (.Armstrong , 6102)لمموظيين األداء

عمى  رونأن فئة المعممين كغيرىم من الموظيين يستجيبون لمحوافز، وذلك يجعل من صانعي السياسة التعميمية قاد 

تصميم نظام حوافز فعال بمقدوره جذبيم والمحافظة عمى المعممين . أن  :تحسين جودة التعمم والتعميم من خبلل

وذلك نظرًا النخياض ة التدريس، استخدام أنظمة الحوافز لممعممين من الممكن أن يؤير عمى إقبال الخريجين لمين

 (.Vegas ,2005أعداد المتقدمين المؤىمين لمتدريس )

 ،تداعيات واسعة النطاق ، ينتا عن ذلكأدائيم نيتحسل المعممين زيعمل عمى تحيي المدير الذيوفي المدارس فإن 

ىذا بدوره يمكن أن يكون لو  ،الذات تقديرشعورىم بالمسؤولية و يزداد ، لدييماألداء  يتم تعزيز نيمعمم فعندما نجد

 .لAlfa had,  6102) وزيادة مستويات إنجازاتيمالطال  آيار إيجابية عمى أداء 

 ، فمن الضروري فيمٍ جتمع من خبلل تيقيف الجيل القادمسيامًا ال يقدر بيمن في المإأن المعمم يساىم  ال ننسىو  

 .(Jain & labra,  6102المعمم ) التي يمكن أن تحيزَ  لمعواملِ  شاملٍ 

ىذه الدراسة لدى الباحية والتي  تبمورت فكرة وأىمية فئة المعممين في تقدم المجتمع  ،التحييز  موضوع ىميةأل اً ونظر 

 أداءفي تحسين في محافظة الخميل ودورىا الحكومية مديري المدارس  قبل الممارسة منأسالي  التحييز  تاولتت

 .المعممين

 الدراسة مشكمة  2.1

 دمو أيضًا ع ،يسمب أو يجابيإ بشكل سواء العاممين أداء عمى التةيير في كبيرٌ  دورٌ  بةنواعيا المختمية محوافزِ ل 

 فرصة في يؤير وبالتالي أدائيم عمى سمباً  يؤير وقد ،العاممين أداء في لو دورٌ  عادلٍ  بشكلٍ  غيال توزيعياإأو ا، توفرى

ومن يم ، والتعميم كموظية في مكت  التربية من خبلل عمل الباحيةو  المرسومة من قبل المؤسسة، األىداف تحقيق
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، لموضوع التحييز لممعممين والعاممين في المؤسسات الحكومية إىمالالحظت وجود ن مديرة مدرسة واآل ،معممة

 أن يج  الذي الحقيقي تةييرىا وتعزيز ،منيا ستيادةاإل وتعظيم الحوافز ىذه لدور األميل ستيماراإل أجل من لذلك

  الدراسة. ىذه أجراء تم تؤديو

 الدراسة أسئمة  3.1

 تية:اآل سئمةجابة عن األتحاول الدراسة اإل

مان وجياة  فاي محافظاة الخميال الحكومياة ما أسالي  التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس:  ولالسؤال األ    

 ودورىا في تحسين أداء المعممين؟ والمعممين نمديرينظر ال

 :التالية  سئمةوقد انبيق عن ىذا السؤال األ

 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  ل1

 جنس؟ختبلف الاداء المعممين بتحسين أ فيفي محافظة الخميل 

 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  ل2

 ية؟وظيالختبلف اداء المعممين بأ تحسين فيفي محافظة الخميل 

 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  ل3

 ؟المؤىل العممي ختبلفاداء المعممين بأ تحسين فيفي محافظة الخميل 

 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  (4

 ؟سنوات الخبرةختبلف اداء المعممين بأ تحسين فيفي محافظة الخميل 

 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  (5

 ؟ةمديريالختبلف اداء المعممين بتحسين أ فيفي محافظة الخميل 
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 الحكوميااة سااالي  التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراسأعينااة الدراسااة لادور  أفارادىال تختمااف تقااديرات  (6

 ؟المرحمة التعميميةختبلف اداء المعممين بتحسين أ فيفي محافظة الخميل 

 ماىي أفضل أسالي  التحييز التي تيضل أن يمارسيا مديرو المدرس؟ السؤال الياني:

 ما التصورات المقترحة لتطوير أسالي  التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس؟ السؤال اليالث:

  الدراسة أىمية  4.1

يتمام العمماء والباحيين والميتمين بالجوان  السموكية اإلنسانية واإلدارية عمى حد سواء، فكمما تحظيت الحوافز ب

والقواعد السميمة لتوزيعيا، والبيئة الصالحة لتطبيقيا، استطاعت أن  ،استطاعت اإلدارة معرفة الحوافز المبلئمة

تحصل عمى النتائا المرجوة، وكذلك تنبع األىمية من ما لمحوافز من آيار كبيرة في توجيو سموك العاممين، 

زارة التربية باإلضافة إلى أن ىناك ندرة في دراسة دور الحوافز بةنواعيا المختمية في رفع مستوى أداء المعممين بو 

بما سوف تتضمنو من معمومات  ،والتعميم العالي في فمسطين، لذا فإن ىذه الدراسة قد تيري مكتبة اإلدارة التربوية

مكانية استيادة الجيات ذات العبلقة وخصوًصا مديري المدارس  عن الحوافز من حيث أنواعيا، وفوائدىا وأىدافيا، وا 

 من نتائا وتوصيات ىذه الدراسة.

 :لى التعرف عمى ما يميإالدراسة  ىدفت: أىداف الدراسة 5.1

 .التحييز ةأىمي ل1
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 محافظة الخميل . الحكومية مدراسالأداء المعممين في  تحسين في سالي  التحييزأ دور ل3

 سالي  التحييز من وجية نظر المبحويين.أفضل أ ل4

 المدارس. مديريالتصورات المقترحة لتطوير أسالي  التحييز لدى  ل5


