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الإهداء

�إىل املعلم الأول وخري اخللق �أجمعني احلبيب امل�صطفى حممد بن عبد الله �صلى الله عليه و�سلم.
وحب اخلري � ،أبي و�أمي رحمهما الله تعاىل.
حب العلم
ّ
�إىل من غر�سا يف نف�سي ّ

�إىل من وقفت بجانبي ومل تزل ت�شد من � ْأزري وت�ساندين ،زوجتي الغالية.
وع َمري وعمرو ومقداد.
�إىل �أوالدي �أحبائي  ،معاذ وعبادة ُ

�إىل �إخوتي و�أخواتي و�أبنائهم وبناتهم و�أحفادهم وجميع عائلتي.
�إىل �إخواين و�أحبائي و�أعزائي ،وكل خمل�ص غيور عامل للخري والإ�صالح يف املجتمع.
�إىل املعلمني واملعلمات� ،أ�صحاب مهنة اخلري ،العاملني على �إن�شاء �أجيال امل�ستقبل القادم.
�إىل كل الأ�رسى القابعني خلف الق�ضبان يف فل�سطني وخارجها من العرب وامل�سلمني املظلومني،
وكل مظلوم على وجه الب�سيطة� ،سائال الله لهم الفرج القريب.
�إىل �أرواح كل ال�شهداء التي �صعدت �إىل الله ت�شكو له �سبحانه ظلم الظاملني.
�إىل جموع الأمة العربية والإ�سالمية التي بد�أت تر�سم مالمح غ ٍد م�رشق زاهر ب�إذن الله تعاىل.

الطالب
جمال خليل م�صطفى حوا�س

�شكر وتقدير وعرفان
علي �إمتام هذه الدرا�سة ،وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتقدم
احلمد لله تعاىل �أو ً
ال و�آخر ًا ب� ْأن َم َّن َّ

بجزيل ال�شكر والعرفان للدكتور الفا�ضل حممد عو�ض �شعيبات ،الذي �أ�رشف على هذا العمل،

علي بجهد �أو ن�صيحة ،حيث كان مثاال للم�رشف املتوا�ضع الذي ي�سعى مل�صلحة طالبه.
ومل يبخل ّ

كما �أتقدم بجزيل ال�شكر لع�ضوي جلنة املناق�شة وهما اال�ستاذ الدكتور حممد عبدالقادر عابدين

والدكتور نائل عبدالرحمن لتف�ضلهما بقبول مناق�شة هذه الر�سالة ،و�إىل جامعة القد�س ممثلة
برناجمي الإدارة الرتبوية
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الرتبوية ،و�أخ�ص بالذكر
ّ
و�أ�ساليب التدري�س.
كما و�أتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �أ�سهم يف حتكيم �أداة الدرا�سة من داخل اجلامعة وخارجها.
وكذلك ال�شكر مو�صول لكل من ق ّدم يل يد العون وامل�ساعدة لإمتام هذه الر�سالة �سواء كان ذلك

بالأمور الإدارية من قبل مديرية الرتبية والتعليم /القد�س ال�رشيف� ،أو بتعبئة �أداة الدرا�سة من
معلمي ومعلمات حمافظة القد�س ،فجزى الله اجلميع ع ّني خري اجلزاء وبارك يف جهودهم،

وجعل ذلك يف ميزان ح�سناتهم جميعاً ،كما �أ�شكر يف هذا املقام الأ�ستاذ الفا�ضل غنام غنام الذي
مل ي� ُأل جهدا يف م�ساعدتي مبا ا�ستطاع �إليه �سبيال ،وكذلك ال�شكر مو�صول �إىل كل من قدم يل يد
امل�ساعدة ب�أي �صورة من ال�صور.
ال من الأخ الدكتور �أ�سامة جويل�س الذي قدم يل كثري ًا من امل�ساعدة يف املجال
كما و�أخ�ص بالذكر ك ً
الرتبوي ،والأخ الدكتور �إبراهيم �أبو غالية الذي قام بتدقيق الر�سالة لغوياً ،وكذلك اال�ستاذة
فاطمة فتيحة مديرتي ال�سابقة والتي كان لها الف�ضل يف توجهي نحو التحفيز الإن�ساين ملا كانت متثله
للطاقم التدري�سي يف هذا االجتاه ،وال�شكر مو�صول �أي�ضا لال�ستاذة لبنى فتياين ملا قدمته يل من
ن�صح و�إر�شاد يف جمال ر�سالتي ،واتقدم بال�شكر �أي�ضا �إىل الهيئة الإدارية والتدري�سية يف الكلية
الإبراهيمية بالقد�س وخا�صة اال�ستاذ الفا�ضل نبيل القي�سي ،الذي قدم كل جهد م�ستطاع مل�ساعدتي
على امتام هذه الدرا�سة.

ب

ملخ�ص الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س الواقعة جغرافيا �ضمن منطقة
وجهة نظر املعلمني،
ّ

القد�س ال�رشيف مبختلف جهاتها امل�رشفة ،وقد بلغ عددهم ( )3011معلما ومعلمة ،حيث مت اختيار عينة
طبقية ع�شوائية بلغ عددها ( )467معلما ومعلمة ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،والتي
تكونت من ( )59فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت هي :جمال العالقات الإن�سانية ،جمال تطوير
الأداء املهني ،جمال الر�ضا الوظيفي ،جمال االنتماء التنظيمي .وقد حتقق الباحث من �صدق الأداة
من خالل عر�ضها على عدد من املحكمني ،ومن ثباتها من خالل ح�ساب معامل الثبات كرونباخ �ألفا.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من
وجهة نظرهم جاءت عالية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للأداة ككل (� ،)3.68أما بالن�سبة ملجاالت الأداة
فقد جاء جمال تطوير الأداء املهني يف املرتبة الأوىل حيث ح�صل على متو�سط ح�سابي بلغ (،)3.77
وجمال العالقات الإن�سانية يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.75وجمال االنتماء التنظيمي
يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.69يف حني جاء جمال الر�ضا الوظيفي يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)3.51كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
وجهات نظر املعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني ُتعزى للجن�س� ،أو امل�ؤهل العلمي،
�أو التخ�ص�ص� ،أو �سنوات اخلربة ،بينما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بينها ُتعزى
للجهة امل�رشفة ول�صالح احلكومية (مدرا�س وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية).
وعلى �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة� ،أو�صى الباحث بعدد من التو�صيات منها:
�رضورة �إيالء التحفيز �أهمية كربى يف جمال الإدارة الرتبوية والتعليمية ملا له من �أثر وا�ضح يف زيادة
فاعلية املعلمني� .رضورة �إعطاء املدير �صالحيات �أكرب يف جمال التحفيز لريفع بدرجات �أعلى من �ش�أن
مدر�سته ومعلميه وطلبته� .رضورة �إدراج م�ساق م�ستقل ُيعنى بالتحفيز لتدري�سه يف جامعاتنا وخا�صة
يف جمال الرتبية ليكون الطالب على دراية بهذا العلم املهم يف جمال الإدارة التعليمية�.رضورة القيام

بدرا�سات �أكرث يف جمال التحفيز ،وخا�صة يف الدرا�سات املحلية لقلتها يف فل�سطني ،ح�سب علم الباحث.

ج

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
 .1م�شكلة الدرا�سة و�أهميتها
تناول هذا الف�صل عر�ضا مل�شكلة الدرا�سة ،و�أ�سئلتها ،وفر�ضياتها ،و�أهميتها ،و�أهدافها ،بالإ�ضافة �إىل
حمدداتها ،و�أهم امل�صطلحات.
 1.1املقدمــة
تعي�ش املجتمعات الب�رشية اليوم ت�سارعا يف التطور والتقدم يف �شتى املجاالت الرتبوية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية وغريها .ويتطلب التعامل مع هذا الت�سارع الدينامي يف خمتلف نظمنا
االجتماعية �إدارة متميزة يف املدخالت الب�رشية لهذه النظم وكذلك يف مدخالتها الأخرى كافة (الطويل،
.)2006
و�أكد البدري (ّ � )2001أن مدير املدر�سة هو الركن الأ�سا�س الذي يقوم عليه كيان املدر�سة والدينمو

املحرك لطاقاتها و�إمكاناتها الب�رشية واملادية ،واملوجه واملن�سق لهذه الطاقات والإمكانات لبلوغ الغايات

الرتبوية التي ت�سعى املدر�سة �إىل حتقيقها.
وذكر عيا�رصة (ّ � )2006أن مدير املدر�سة ُيع ُّد ال�شخ�ص امل�ؤثر يف فاعلية النظام املدر�سي ،حيث يقوم

بعدة �أدوار وم�س�ؤوليات داخل نطاق مدر�سته ويف املجتمع املحيط بها .كما � ّأن مدير املدر�سة يحتل مكانا

بارزا ومرموقا بني مر�ؤو�سيه ،فعليه تقع م�س�ؤلية تنظيم الآراء والأفكار ونقلها وترجمتها من خارج
وداخل املدر�سة ،ولعل من �أهم الأدوار التي يقوم بها مدير املدر�سة �أ ّنه قائد تربوي مقيم يعمل مع
املعلمني على ت�شخي�ص امل�شكالت التي تواجه املدر�سة وو�ضع احللول لها ،وينبغي عليه �أن يطلق قدرات
الأفراد العاملني معه على االبتكار وت�شجيع الإبداع وتطوير الربامج واتخاذ اخلطوات الالزمة لتطوير
العمل الرتبوي ب�صفة عامة.
تفهما كامال لكافة امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتقه،
وبناء على ذلك يجب �أَ ْن يكت�سب مدير املدر�سة ّ

تكيفه مع جدوله املدر�سي والعمل املرتبط بالعاملني معه
ومعرفة كيفية ق�ضاء يومه املدر�سي ،و�إعادة ّ

(النوري.)1991 ،
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ويعترب مدير املدر�سة امل�س�ؤول الأول عن �سري العمل يف املدر�سة من جميع النواحي ،ومن هنا ميكن
�أن ندرك كرب حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،وال �شك �أن واجبات مدير املدر�سة متعددة ومتنوعة
ومتداخلة (العمايرة.)2001،
كما بينّ عيا�رصة (ّ � )2006أن مدير املدر�سة م�س�ؤول عن تنظيم العمل اجلماعي ،والعمل باملدر�سة،

ومن العوامل امل�ساعدة على حتقيق ذلك :ت�شجيع كل معلم على الإح�سا�س بانت�سابه لهيئة التدري�س،
وتوفري الثقة بني معلمي املدر�سة والإدارة ،ومتكني جميع العاملني باملدر�سة من �إبداء �آرائهم بحرية،
وتوفري املعلومات للجميع وتوزيع الأعباء التدري�سية والأن�شطة الال�صفية على املعلمني وفقا لقدراتهم
وا�ستعداداتهم وظروفهم وم�ساعدة املعلمني على النمو علميا ومهنيا .لذلك يعترب مدير املدر�سة القدوة
والأمنوذج للعاملني يف املدر�سة ،فعليه خلق املناخ املدر�سي املنا�سب على �أ�سا�س من اال�ستقرار والطم�أنينة
الـمجِ ّدين واملخل�صني من املعلمني للعمل على
والثقة واحلر�ص على التعاون واملودة والألفة ،وت�شجيع ُ
حتقيق الأهداف الرتبوية للمدر�سة.

هذا وقد اهتمت الإدارة املعا�رصة بدوافع العاملني ،و�أولتها �أهمية خا�صة ،كما ا�ستفادت من جتارب
وبحوث ودرا�سات علم النف�س الإداري وال�صناعي وال�سلوك التنظيمي .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
العالقة املبا�رشة القائمة بني �إنتاجية العاملني من جهة ،ودافعيتهم من جهة ثانية ،ف�ضال عن عالقتها
التكيف
مبو�ضوع القيادة الإدارية  .وبينّ �أي�ضا �أن �أهمية الدوافع تربز يف َت ُّ
كَيف الفرد مع مهنته �إذ يت�أثر ّ

مبدى التناق�ض بني �أهدافه وخرباته ،و�أن ال�سلوك النا�شىء عن الدوافع ميتاز بالن�شاط واال�ستمرار
والتنوع(.عيا�رصة.)2006 ،
ّ
كما �أو�ضح الطويل (َّ � ،)2006أن اهتمام الإداريني ببعد دافعية العاملني معهم يعني متييز و�إدراك
الطاقة الداخلية الكامنة لدى العاملني من الطاقة خارجية املن�ش�أ وهي احلافز ،وهو على عالقة ارتباطية

و�شيجة بالدافع �إما �سلبا �أو ايجابا .فاحلوافز هي نوع الإمكانات التي توفرها البيئة املحيطة بالفرد ،وهذه
الإمكانات �إما �أن تعمل على زيادة الدافع �أو حتجيمه ،واحلوافز متعددة الأ�شكال فهي �إما مادية �أو
معنوية �أو كالهما.
عرف حمودة ( )2010احلوافز بقولهّ �" :أما احلوافز  Incentiveف�إنها متثل جمموعة املثريات التي
وقد ّ

ت�ستخدم يف �إثارة الدوافع لدى الفرد ،وبالتايل يف حتديد حمتوى و�شكل ال�سلوك الذي ينهجه يف ا�شباع
احلاجات التي حترك لديه الدوافع"(�ص.) 121
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وميكن تعريف التحفيز كما جاء يف اخلواجا (� ،)2010أي�ضا ب�أنه "تنمية الرغبة يف بذل م�ستوى �أعلى من
اجلهود نحو حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة على �أن ت�ؤدي هذه اجلهود �إىل �إ�شباع بع�ض احلاجات لدى الأفراد"
(�ص.) 85
ف�إذا جعلنا احلوافز مرتبطة بزيادة �إنتاج العامل يف عمله والتزامه مبتطلباته زاد جمهود العامل مت�شيا مع
وقع احلوافز عليه وقدرة احلوافز على �إ�شباع احلاجات .وملّا كانت حاجات الإن�سان ال تنتهي� ،إذ تن�ش�أ
احلاجة عن الأخرى ،ف�إن ا�ستمرار احلفز يجعل ال�سلوك ي�ستمر متدفقا .وهكذا ترتفع الروح املعنوية
للعامل لأن حاجته �آخذة طريقها �إىل الإ�شباع ،ويف الوقت ذاته يزداد مردود جهده عطاءً للم�ؤ�س�سة التي
يعمل فيها (عريفج.)2004 ،
� ّإن احلوافز ميكن ا�ستخدامها يف كافة املجاالت املتعلقة بادارة املوارد الب�رشية ملا لها من ت�أثري وا�ضح يف

هذه املجاالت ،فقد ذكر البدري (� )2001أن العديد من الباحثني واملخت�صني ي�ؤكدون يف الإدارة ب� ّأن
جمال تنمية العالقات الإن�سانية بني العاملني يف املنظمة يعد وظيفة �أ�سا�سية من وظائف القائد الإدارية.
و�أو�ضح حممد وعامر (ّ � )2008أن التطبيق ال�سليم للعالقات الإن�سانية يف جمال الإدارة ينبغي � ْأن يهدف

�إىل �إ�شباع احلاجات النف�سية واالجتماعية الأ�سا�سية للعاملني مبا�رشة.

يف حني بينّ املخلويف (� )2001أن مو�ضوع االنتماء التنظيمي يع ّد املفتاح الأ�سا�س لتفح�ص مدى ان�سجام

�أفراد التنظيم مع بع�ضهم ومدى االن�سجام القائم بني الأفراد ومنظماتهم ،فكلما زاد االنتماء زاد اال�ستعداد

لبذل املزيد من اجلهد ،والتفاين يف العمل جتاه املنظمة.
كما �أو�ضح ماهر (َّ � )2003أن املديرين اهتموا منذ زمن طويل بالر�ضا الوظيفي للعاملني يف م�ؤ�س�ساتهم،
باعتبار � ّأن الر�ضا الوظيفي العايل ي�سهم يف التزام العاملني مب�ؤ�س�ساتهم وارتباطهم بعملهم.

كما �أكّ د البدري (� )2008أي�ضاّ � ،أن من عوامل رفع الروح املعنوية للعاملني يف �إطار العمل �إتاح َة الفر�ص

املتكافئة للعاملني لتح�سني �أو�ضاعهم العلمية والفنية واملهنية باحل�صول على البعثات الدرا�سية والزماالت
والتفرغ العلمي والدورات املتخ�ص�صة يف الداخل ويف اخلارج ،وح�ضور امل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية
واال�شرتاك يف اجلمعيات العاملية ذات االخت�صا�ص واللجان التي تخدم الإن�سانية.
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من خالل ما �سبق ،ي�ؤكد الباحث �أن للمدير دوراً فاعالً ومهماً يف حتفيز العاملني معه با�ستخدام جماالت
التحفيز املختلفة ،ومنها العالقات الإن�سانية وتطوير الأداء املهني والر�ضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي
بينهم لرفع معنويات العاملني ,وكذلك زيادة دافعيتهم نحو واجبهم الأ�سا�س يف العملية الرتبوية لزيادة
عطائهم وانتمائهم ووالئهم ملدر�ستهم ،حيث يقودهم بذلك نحو التطوير والإبداع واالرتقاء.
 2.1م�شكلة الدرا�سة:
يعترب دور املدر�سة دورا �أ�سا�سيا يف خمرجات العملية الرتبوية يف خمتلف �أبعادها ،وله الدور البارز،
الذي يعترب من الركائز املهمة يف العملية التعليمية ،وكذلك لقيادته املدر�سية وعالقتها املبا�رشة بالعاملني
حتت �سلطته ملا لها من �أثر بالغ يف التوجيه والتحفيز .وت�أتي �أهمية التحفيز من خالل نظرة املعلمني له
من حيث الأهمية والت�أثري اللذين يظهرا جليا يف الناحية النف�سية والعملية لديهم يف �شتى املجاالت ومنها
املجال الإن�ساين وتطوير الأداء املهني والر�ضا الوظيفي والأنتماء التنظيمي .فقد ذكر عيا�رصة ( ،)2006
�أ ّنه ُينظر للمعلم على �أ ّنه �أ�سا�س م�شكالت الرتبية وحلولها يف الوقت نف�سه ،حيث يعترب املعلمون من �أهم
املجموعات املهنية التي لها الدور الكبري يف بناء امل�ستقبل.

ومن خالل عمل الباحث يف مدار�س القد�س الحظ مراعاة العديد من املديرين لأهمية التحفيز ودوره يف
رفع الروح املعنوية للعاملني ،وكذلك وجود عقبات ومعيقات حتول دون قيام املدير بتحفيز معلميه،
ودفعهم لتح�سني �أدائهم والقيام بعملهم على �أكمل وجه من خالل ا�ستخدامه ملجاالت التحفيز املختلفة والتي
ت�صب يف �صالح املعلمني و�صالح الإدارة التعليمية و�صالح الطلبة .كما �أن درا�سة الباحث يف برنامج
ّ
ماج�ستري الإدارة الرتبوية يف جامعة القد�س واطالعه على �أهمية التحفيز يف الإدارة الرتبوية ودور

مدير املدر�سة يف ا�ستخدامه لإيجاد روح الفريق بني معلميه .من هنا تولدت لدى الباحث الرغبة بدرا�سة
واقع ا�ستخدام املدير للتحفيز.
لهذا ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف معرفة درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني با�ستخدام جماالت
التحفيز املختلفة والتي ترفع من م�ستوى دافعيتهم يف عملهم داخل املدر�سة  ،وملا لهذه املجاالت من ت�أثري
كبري يف تكوين روح الفريق ورفع معنويات العاملني يف املدر�سة مما يرتقي بالعملية التعليمية الرتبوية
ويدفعها للأمام لتحقيق الأهداف املرجوة منها.
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� 3.1أ�سئلة الدرا�سة:
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم؟ هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف منطقة القد�س ال�رشيف باختالف متغريات الدرا�سة
وهي( :جن�س املعلم ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص ،واجلهة امل�رشفة)؟
 4.1فر�ضيات الدرا�سة:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين فقد مت حتويله �إىل فر�ضيات ،كما ي�أتي:
 - 1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات
نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف ُتعزى جلن�س
املعلم.
 - 2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات
نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف ُتعزى للم�ؤهل
العلمي.
 - 3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات
نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف ُتعزى للخربة.
 - 4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات
نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف ُتعزى للتخ�ص�ص.
 - 5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات وجهات
نظراملعلمني حول درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف ُتعزى للجهة
امل�رشفة.
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� 5.1أهداف الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الآتي:
التعرف على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز معلميه يف املدر�سة وت�أثريه حلفز العاملني با�ستخدام
ّ
العالقات الإن�سانية فيما بينهم من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.

التعرف على على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفري املعلمني لتطوير �أدائهم املهني يف عملهم داخل
ّ

املدر�سة من وجهة نظر املعلمني.

التعرف على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وما لها من دور يف رفع
ّ

الروح املعنوية من خالل عمله لزيادة الوالء التنطيمي لدى املعلمني يف املدر�سة ومن وجهة نظرهم.

التعرف على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني للو�صول بهم �إىل الر�ضا الوظيفي الذي ي�صبو
ّ

�إليه كل معلم يف مدر�سته وحياته اليومية من وجهة نظر املعلمني.
� 6.1أهمية الدرا�سة:

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل �أهمية املو�ضوع الذي تطرقت �إليه وهو درجة قيام مدير املدر�سة
(القائد) بتحفيزه للمعلمني يف املجاالت املختلفة التي تت�صل بهم من خالل جماالت الدرا�سة وهي ا�ستخدامه
النواحي الإن�سانية والتطوير املهني والر�ضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي من وجهة نظر املعلمني ملا لها
من �أهمية بالغة من الناحيتني العملية والنظرية.
فمن الناحية العملية ف�إن �أهمية الدرا�سة تكمن يف رفع الروح املعنوية للمعلمينودفعهم نحو �إعطاء الوالء
لعملهم وكذلك ن�رش ثقافة املحبة والأخوة واالحرتام املتبادل فيما بينهم ،وملا لهذه املجاالت من دور
حب الطالب للمواد
حب الطالب للمعلمني وثقتهم بهم واعتبارهم قدوة لهم ،وبالتايل يزيد ّ
يف زيادة ّ

الدرا�سية وي�ؤدي �إىل زيادة حت�صيلهم الدرا�سي.

يف حني �أن �أهمية هذه الدرا�سة من الناحية النظرية تكمن يف �أنها ت�أتي ا�ستجابة لعدد من التو�صيات
التي �أو�صت بها الدرا�سات ال�سابقة يف جمال التحفيز ب�أ�شكاله املختلفة ،حيث دعت ال�ستخدام التحفيز
يف جمال الرتبية والتعليم لدوره املهم يف ذلك ،وال�سعي لتحقيق �أهداف التعليم املن�شود .كما ت�أتي �أهمية
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هذه الدرا�سة يف �أ ّنها ت�ساهم يف توجيه اهتمام املدراء نحو ا�ستخدام التحفيز يف تعاملهم داخل مدار�سهم مع
العاملني وخا�صة املعلمني مما قد ي�ساعد يف حت�سني الأداء املدر�سي ككل ،كما ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف
�إثراء املكتبات بهذه الدرا�سة ،وذلك لقلة الدرا�سات يف هذا املجال احليوي ح�سب علم الباحث.
 7.1حدود الدرا�سة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبجموعة من املحددات ،منها:
املحدد الزماين :حددت هذه الدرا�سة زمنيا بالف�صل الدرا�سي الأول للعام 2013 /2012م.
املحدد املكاين :جرت هذه الدرا�سة يف حمافظة القد�س يف فل�سطني.
املحدد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي ومعلمات مدار�س القد�س ال�رشيف.
كما حددت هذه الدرا�سة بامل�صطلحات واملفاهيم الواردة فيها .وحددت نتائج هذه الدرا�سة بالأدوات
امل�ستخدمة فيها.
 8.1م�صطلحات الدرا�سة:
عرف امل�رصي ( ،)1985احلافز ب�أ ّنه «قوة خارجية عن ال�شخ�ص قد تكون مادية �أ ومعنوية،
التحفيز :وقد ّ

�أو يف �شكل عوامل موجودة يف البيئة املحيطة بالفرد ،تدفعه �أو حتثّه على االرتفاع مب�ستوى �أدائه الإن�ساين
�إىل م�ستوى �أعلى بهدف احل�صول على مزايا جديدة»� .أو هو «القوة �أو ال�شيء اخلارجي (املادي �أو املعنوي)
الذي يعمل على توجيه �سلوك الفرد لإجناز عمل معني �أو حتقيق هدف حم ّدد»(�ص� - 62ص.)63
وقد ت�ضمن التحفيز املجاالت الأربعة الآتية :العالقات الإن�سانية ،تطوير الأداء املهني ،الر�ضا الوظيفي،
االنتماء التنظيمي.
القد�س ال�رشيف :ويعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها تلك املنطقة داخل حدود �سور الف�صل العن�رصي الذي
�أقامته "�إ�رسائيل" �إ�ضافة �إىل منطقة عناتا وخميم �شعفاط خارجهّ � .أما مدار�س القد�س ال�رشيف فهي تلك

املدار�س التي تقع �ضمن التعريف ال�سابق ملنطقة القد�س ال�رشيف باختالف جهاتها امل�رشفة عليها.
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الف�صل الثاين
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
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الف�صل الثاين
 .2الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
تناول هذا الف�صل عر�ضا ملا ورد يف بع�ض الأدبيات املتعلقة بالتحفيز ،وتناول �أي�ضا الدرا�سات ال�سابقة -
العربية والأجنبية  -املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
ّظري:
 1.2الإطار الن ّ
 1.1.2مقدمة:
ِحث الأفراد على العمل بكفاءة ،مما ي�ؤدي �إىل
لقد احتل مو�ضوع احلوافز مكاناً بارزاً منذ بدء االهتمام ب ّ
حتقيق الإجناز املطلوب لأهداف �أي منظمة �أو م�ؤ�س�سة ،وهنا تظهر �أهمية الإدارة اجليدة والفاعلة من
خالل قدرتها على توفري املناخ الوظيفي املنا�سب والهادف لزيادة كفاءة �أداء الأفراد ،ويكون ذلك من
خالل التعرف على حوافز العمل.
ومبا �أَ ّن املوظف يف بيئة العمل احلديثة ميثّل عن�رصاً حيوياً ،بحيث ال ميكن التقرب �إىل املوظفني �أو

التح�سني امل�ستمر للخدمات �أو موا�صلة االبتكارات �أو زيادة االنتاجية �أو حتى االرتقاء �إىل م�ستوى

املناف�سة �إال �إذا تو�صلت الهيئات �إىل طرق جديدة لتحفيز املوظفني�( .سميث.)2002 ،
وبالتايل ف� ّإن من املهام الأ�سا�سية للم�س�ؤول هو �ضمان ا�ستمرار الأداء ب�أعلى قدر من الكفاءة والفعالية،

ولكي يتحقق ذلك ف�إ ّنه يجب عليه فهم دوافع وت�رصفات و�أمناط �سلوك العاملني ومداخل الت�أثري عليها،
وبالتايل كيفية حتفيز الأفراد ودفعهم بطريقة فعالة يرتتب عليها حتقيق �أهداف املنظمة و�أهدافهم الذاتية.
(عبا�س.)2011 ،
التعمق يف فهم طبيعة الإن�سان يتطلب بذل جهد مق�صود يف حماولة التعرف على ما يدفعه
وعليه ،ف� ّإن
ّ

ويحفزه على القيام بن�شاطات معينة (الطويل .)2006 ،وبذلك ميكن القول ب�أن احلوافز تعترب مدخالً
مهما �إذ ميكن للإدارة عن طريق هذه احلوافز زيادة الكفاءة للأفراد و�إثارة الرغبة لديهم للقيام بعملهم
على نحو �أف�ضل.
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 2.1.2ماهية احلوافز:
ذكر و�سيلة (ّ � ،)2004أن البع�ض اعترب التحفيز مبثابة الأداء املتميز ،الرتباطه ب�أداء الفرد لعمله .وعلى

هذا الأ�سا�س مت الرتكيز على نظام تقـيـيم الأداء .ويرتبط حتفيز العمال بعدة عنا�رص مهمة ت�ؤثر مبا�رشة

على فاعلية املنظمة :
�أ  -التحكم بعنا�رص املحيط التنظيمي الداخلي :مثل زيادة �أهمية العمل و �إثرائه و تنظيمه و ت�شجيع �أنواع
التحفيز الآتية من الوظيفة نف�سها.
ب  -التعرف على نظام القيم لكل عامل :لي�س فقط بدرا�سة اخل�صائ�ص املهنية و لكن كذلك باعتبار حياته
خارج العمل.
ويحدد ما ينتظره العمال من منظماتهم ،عرب �إدراكهم للأمور وو�ضعيتهم يف املنظمة ،وت�رصفاتهم
و�سلوكهم يف العمل.
وت�ستند املعاجلة العلمية ملو�ضوع احلوافز يف �أ�سا�سها �إىل بحوث علم النف�س والنتائج امل�ستمدة منها ،وكذلك
التجارب التي �أُجريت يف ميدان الإدارة .وقد اهتم رجال الإدارة بزيادة م�ستوى الأداء لدى الأفراد
وزيادة معدل االنتاج عندهم ،م�ستخدمني احلوافز كو�سائل فعالة يف هذا ال�سبيل .ويرتبط احلافز باجلزاء
�سواء �أكان عقاباً �أو ثواباً( .النوري)1991 ،
 3.1.2تعريف احلوافز
عرف كمرير ،و ويندم ( ،)2003احلافز ب�أ ّنه «� ّأي ثواب �أو عقاب مق�صود �أو غري مق�صود وله �أثر يف
ّ

تعديل ال�سلوك»(�ص.)14

عرفه البدري ( ،)2005ب�أنه «الإمكانات املتاحة التي توفرها البيئة املحيطة بالفرد والتي ميكنه
كما ّ
احل�صول عليها وا�ستخدامها لتحويل دوافعه نحو �سلوك معني و�أدائه لن�شاط �أو جمموعة ن�شاطات معينة

بال�شكل �أو الأ�سلوب الذي يتبع رغباته �أو حاجاته �أو توقعاته ويحقق �أهدافه»(�ص .)135
وعرفه حمودة ( ،)2010ب�أ ّنه «جمموعة امل�ؤثرات التي ت�ستخدم يف �إثارة الدوافع لدى الفرد وبالتايل
ّ

يف حتديد حمتوى و�شكل ال�سلوك الذي ينهجه يف ا�شباع احلاجات التي حترك لديه الدوافع»(�ص.)121
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عرفه اخلواجا ( ،)2010ب�أ ّنه «تنمية الرغبة يف بذل م�ستوى �أعلى من اجلهود نحو حتقيق �أهداف
يف حني ّ

امل�ؤ�س�سة على �أن ت�ؤدي هذه اجلهود �إىل �إ�شباع بع�ض االحتياجات لدى الأفراد»(�ص.)85

من خالل التعريفات ال�سابقة يتبينّ � ّأن احلوافز هي م�ؤثرات خارجية متنوعة �سواء كانت مادية �أم

معنوية ،وت�شمل كل ما تقوم الإدارة بتقدميه للأفراد للت�أثري يف �سلوكهم ،وذلك ال�شباع حاجاتهم من
�أجل العمل على رفع الروح املعنوية لديهم وبالتايل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم ،وزيادة انتمائهم
للمنظمة ،وزيادة ر�ضاهم عن العمل الذي يقومون به ،لتحقيق �أهدافها املرجوة بفاعلية وكفاءة.
 4.1.2دور احلافز:
بينّ الطبيب (� ،)1999أن احلوافز الإيجابية مبا فيها من حوافز مادية وحوافز معنوية تعترب �أف�ضل �أنواع

احلوافز و�أن لها �أثرا فعاال على الأفراد� ،إال ان احلوافز املادية لقيت اهتماما كبريا من طرف دار�سي
الإدارة وممار�سيها ،كما �أن للحوافز املعنوية �أثرا كبريا على الإن�سان يت�ضح من توجه �سلوكه والتحكم
فيه عن طريق حاجاته لأن ا�شباع احلاجات عملية �رضورية للإن�سان وعدم �إ�شباعها يحدث توتراً نف�سياً
وقلقاً وعدم اتزان بني الفرد والبيئة التي يعي�ش فيها ،و�أي�ضا ف� ّإن الإن�سان موجود معنىً وروحاً �أكرث من

وجوده كمادة.

وذكر �سميث (ّ � ،)2002أن احلافز يتمثل يف ت�شجيع الأفراد عى امل�شاركة يف اتخاذ القرارات والقيام

بالأن�شطة التي لها ت�أثري على عملهم ،ويف منحهم الفر�صة لإظهار القدرة على تقدمي الأفكار اجليدة
واملهارات الالزمة لتطبيق هذه الأفكار عمليا .ويجمع مفهوم حتفيز الأفراد ما بني ت�شجيع الأفراد على
القيام بدور �أكرث فاعلية يف العمل وا�شرتاك فريق العمل يف حتمل امل�س�ؤولية لتح�سني طريقة العمل،

ومتكني الأفراد من اتخاذ قرارات �شديدة الأهمية دون احلاجة للرجوع للم�س�ؤولني.
كما يبينّ اخلواجا (ّ � ،)2010أن احلافز هو عملية تتعلق بثالثة عنا�رص :بذل اجلهود ،والأهداف،

مت حتفيز الفرد ،ف�إنه يكون م�ستعدا لبذل املزيد من اجلهد ،ولكن هذا اجلهد
واحتياجات الأفراد .ف�إذا ّ
ال يكون �إيجابياً وفعاالً �إال �إذا مت توجيهه كماً وكيفاً خلدمة �أهداف امل�ؤ�س�سة ،و�أخريا فلكي ت�ستمر عملية
التحفيز يجب � ْأن ترتبط ب�إ�شباع بع�ض احلاجات لدى الفرد.
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� 5.1.2أهمية احلافز:
� ّإن احلوافز تت�سم ب�أهمية �أ�سا�سية يف توجيه �سلوك الفرد واجلماعة نحو حتقيق �أهداف املنظمات الإن�سانية

ولكون املدير ميار�س وظيفة التحفيز (الدافعية) لغر�ض توجيه جهود املر�ؤو�سني نحو حتقيق الأهداف
ان�ص َّب الرتكيز على �أهمية الدوافع يف جماالت العمل ال على ما يقابلها من حوافز �أو
بكفاءة وفاعلية ،وقد َ

مكاف�آت قادرة على �إثارة النوازع الذاتية للفرد يف نطاق عمله ،بل امتدت هذه التطلعات ملعرفة كوامن
الر�ضا عن العمل و�سبل تعزيز رغبة الفرد يف حتقيق االجناز الفعال يف هذا املجال( .حمودة)2010 ،
وبينّ الطويل (� ،)2006أن احلوافز هذه الدعامة التي ت�شكل ا�ستمرار احلافز �أو توقفه ،ولذلك فا�ستخدام

احلوافز بع�شوائية وبناء �أحكام مزاجية �سي�رض بامل�ؤ�س�سة وال ينفعها.

وذكر عابدين (ّ � ،)2001أن احلوافز هي عوامل خارجية ،ت�شري �إىل املكاف�آت التي يتوقعها الفرد من
تتم ا�ستثارة الدوافع وحتريكها.
قيامه ب�أداء عمل معني� ،أي �أنها العوائد التي من خاللها ّ

كما � ّأن احلوافز الإن�سانية عبارة عن �سلوك �إن�ساين جتاه ن�شاطات خمتلفة يقوم بها الفرد يف حياته لي�شبع

حاجاته ويحقق �أهدافه ،وميتاز هذا ال�سلوك ب�أنه م�سبب وهادف ومدفوع ،مبعنى �أنه ال يظهر من العدم،
لكن يكون هناك دائما �سبب ي�ؤدي �إىل ت�شابه ،كما �أنه موجه للهدف �أو �أهداف معينة وراءه دوافع متثل
يف الرغبات واحلاجات( .البدري.)2005 ،
� 5.1.2رشوط التحفيز:
وبينّ الطويل (ّ � ،)2006أن هناك �رشوطاً رئي�سة يجب � ْأن ي�أخذها الإداري بعني االعتبار يف تعامله مع

احلوافز هي:

 - 1ارتباط احلوافز ب�أهداف العاملني والإدارة معا.
 - 2ايجاد �صلة وثيقة بني احلافز والهدف.
 - 3اختيار الوقت املالئم لتقدمي احلوافز وبخا�صة املادية.
� - 4ضمان ا�ستمرارية احلوافز وخلق �شعور بالأمن والطم�أنينة لدى الأفراد با�ستمراريتها.
� - 5إيفاء امل�ؤ�س�سة بالتزاماتها التي تقررها احلوافز.
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 - 6تقدمي احلوافز بناء على العدل وامل�ساواة والكفاءة.
 - 7تعريف الأفراد �إىل ال�سيا�سة التي يتم مبوجبها تنظيم احلوافز.
 - 8تنا�سب احلوافز طرديا مع اجلهد املبذول لتنمية روح االبتكار والإبداع لدى العاملني.
� - 9إقناع العاملني بالعالقة الع�ضوية بني الأداء اجليد واحل�صول على احلافز.
 - 10تنا�سب احلافز مع الدافع لدى الفرد.
كما ذكر الديب (ّ � ،)2005أن هناك �أمورا يجب مراعاتها للو�صول �إىل احلوافز املطلوبة لتحقيق الإيجابية

املطلوبة من العاملني ،وهي كالآتي:

 - 1معرفة دوافع الأفراد معرفة جيدة وترتيبها ح�سب الأولويات.
 - 2توفري حوافز م�ستقبلية لتغطية دوافع وحاجات الأفراد مع االهتمام بالوفاء بها.
 - 3التنوع يف توفري �أكرب عدد ممكن من احلوافز بحيث تتكامل فيما بينها لإ�شباع حاجات العاملني.
 - 4مراعاة عن�رص الزمن بالوفاء باحلوافز ويف الأوقات املنا�سبة وعند حاجة العاملني �إليها.
 - 5القرب من العاملني وحت�س�س م�شاكلهم والعمل اجلاد حلل هذه امل�شكالت قدر الإمكان.
و�أو�ضح (ﺯﻭﻴﻠﻑ )1994 ،ﺍلعﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍل�ﺭشﻭﻁ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ �ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻝـ�ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻ�ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍحلﻭﺍﻓﺯ ﻲﻓ �ﺇﻨﺠﺎﺡ العملية ﺍ�ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ :
� - 1ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍحلﻭﺍﻓﺯ ﺒ�ﺄﻫﺩﺍﻑ العاملني ﻭﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺎﹰ .
� - 2ﺇﻴﺠﺎﺩ �ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ احلافز والهدف ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ لتحقيق ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ.
 - 3ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ املالئم الذي ت�ستخدم ﺒﻪ احلوافز  ،ﻭﺨﺎ�ﺼﺔ احلوافز املادية ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻭﻴﻔ�ﻀل �ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ.
� - 4ﻀﻤﺎﻥ ﺍ�ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ احلوافز ﻭ�ﺇﻴﺠﺎﺩ �ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻁﻤ�ﺄﻨﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍ�ﻷﻓﺭﺍﺩ  ،ﺒﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻨﺘﻅـﺎﻡ ﺘﻠﻘـﻲ احلوافز .
 - 5ﻴﺠﺏ �ﺃﻥ ﺘﺘ�ﺼﻑ ال�سيا�سة التي ﺘﻨﻅﻡ احلوافز بالعدالة وامل�ساواة والكفاءة.
� - 6ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻰ ﻲﻓ ﺫﻫﻥ العامل العالقة الع�ضوية ﺒﻴﻥ ﺍ�ﻷﺩﺍﺀ اجليد واحل�صول ﻋﻠﻰ احلافز .
� - 7ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ احلافز ﻤﺘﻨﺎ�ﺴﺒﺎﹰ ﻤﻊ �ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ.
� - 8ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ�ﻷﻓﺭﺍد بال�سيا�سة التي ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﻤﻨﺢ احلوافز .

14

 6.1.2قوانني وقواعد التحفيز:
ذكر ديني (� ،)2010أن هناك قوانني وقواعد للتحفيز هي:
 �أن يكون التحفيز �سمة ،وكذلك وجود الهدف. ا�ستمرارية التحفيز حتى يتم تر�سيخ ت�أثريه يف النف�س ،ويظهر ت�أثريه على دافعية الأفراد. التقدير للآخرين مهم يف عملية التحفيز ،وكذلك االنتماء �إىل املجموعة. التحفيز يتطلب امل�شاركة ،وال�سعي للتطور والتقدم. وجود التحدي واملناف�سة تزيدان التحفيز. وجود القيادة الذكية وامللهمة.وهناك العديد من القواعد التي يجب على الإدارة �أن ت�أخذها بعني االعتبار عند قيامها بتحفيز الأفراد
ومن هذه القواعد:
 وجود عالقة وا�ضحة بني نوع املبادالت واجلهد املبذول من ناحية وبني الأداء والإنتاج من ناحية�أخرى.
 يجب �أن تكون النتائج النهائية للأداء �سواء على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي قابال للقيا�س. يجب �أن يكون التحفيز مقبوال من جهة نظر الأفراد حتى يكون فعاال. يجب �أن يكون التحفيز هادفا �أي حتقق امل�ؤ�س�سة من ورائه �أرباحا و تقلل من تكاليفه. �إ�رشاك الأفراد يف حتديد احلوافز وتطبيقها( .زريق)2001 ،ﻭﻴﺭﻯ (ﻤﺭﻋﻲّ � ،)2003 ،أن ﻤﻥ �ﺃﻫﻡ الأ�س�س لقيام نظام حوافز فعال ﻤﺎ ي�أتي :

� - 1ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ للقوانني واللوائح ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﻴﺔ النافذة ﻋﻠﻰ اجلميع.
� - 2ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎ�ﺴﺒﺎﹰ ملا يبذله ال�شخ�ص ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻲﻓ العمل.
� - 3ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻤﻊ املعدالت املحددة للأداء.
� - 4ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ�ﺸﺒﻌﺎﹰ للحاجات ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والنف�سية.
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 7.1.2نظام احلوافز
ذكر النوري ( ،)1991يف تعريفه � ّأن نظام احلوافز هو «جمموعة من العنا�رص املنتظمة ،واملتداخلة،

واملتبادلة التي تت�شكل يف حمتوى واحد»(�ص.)617

يرى ماهر (� ،)2001أن نظام احلوافز يرتكز على عدة معايري للأداء و ال�سلوك وم�ؤ�رشات الجناز
الأهداف املطلوبة ،ومن �أهمها ما يلي:
1معيار الأداء :يعترب التميز يف الأداء املعيار الأ�سا�سي و رمبا الأوحد لدى البع�ض،ويف بع�ضاحلاالت.و هو يعني ما يزيد عن املعدل النمطي للأداء �سواء كان ذلك يف الكمية�،أو اجلودة �أو الوفرة
يف وقت العمل �أو وفرة يف التكاليف �أو وفرة يف �أي مورد �أخر.و يعترب الأداء فوق العادي �أو الناجت
النهائي للعمل �أهم املعايري على الإطالق حل�ساب احلوافز.
 – 2معيار املجهود  :ي�صعب �أحيانا قيا�س ناجت العمل ،و ذلك لأنه غري ملمو�س ووا�ضح ،كما يف �أداء
وظائف اخلدمات ،و الأعمال احلكومية� ،أو الن الناجت �شيء احتمايل احلدوث,مثل فوز بعر�ض يف
�إحدى املناق�صات �أو امل�سابقات.وبالتايل فان العربة �أحيانا باملحاولة و لي�س بالنتيجة �.أو قد ميكن الأخذ يف
احل�سبان و مكاف�أة املجهود �أو الأ�سلوب� ،أو الو�سيلة التي ا�ستخدمها الفرد لكي ي�صل �إىل الناجت والأداء.و
يجب االعرتاف بان هذا املعيار اقل �أهمية كثريا من معيار الأداء (�أو الناجت النهائي)ل�صعوبة قيا�سه و عدم
مو�ضوعية يف كثري من الأحيان.
 - 3معيار الأقدمية  :ويق�صد بها طول الفرتة التي ق�ضاها الفرد يف العمل ،و هي ت�شري �إىل حد ما اىل
الوالء و االنتماء ،والذي يجب مكاف�أته ب�شكل ما.و هي ت�أتي يف �شكل عالوات يف الغالب ،ملكاف�أة
الأقدمية ،و تظهر �أهمية عالوات الأقدمية يف احلكومة ب�شكل �أكرب من عمل اخلا�ص .
- 4معيار املهارة :بع�ض املنظمات تعو�ض و تكافئ الفرد على ما يح�صل عليه من �شهادات �أعلى�،أو
رخ�ص � ،أو براءات� ،أو �إجازات�،أو دورات تدريبني.و كما تالحظ فان ن�صيب ها املعيار الأخري
حمدود جدا ،و ال ي�ساهم �إال بقدر �ضئيل يف ح�شاب حوافز لعاملني.
ولذلك �أو�ضح كمرير ،و ويندم (� ،)2003أنه يجب �أن يتم هيكلة نظام احلوافز �ضمن تركيبة املعايري
امل�شرتكة بني اجلماعة والنظام ،ويجب � ْأن يحاول نظام احلوافز هذا ان يخلق حالة من التما�سك داخل

اجلماعة ،و�أن يدعم ويعزز هذا التما�سك ،كما �إن قيم اجلماعة والأ�شكال التي ت�شجع بها هذه اجلماعة
تلك القيم بني �أع�ضائها هي حمددات للكيفية التي يجب بها ت�صميم وتنفيذ نظام احلوافز ،و�أن �أي تركيب
ّ
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لنظام احلوافز داخل النظام �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية يجب �أن ي�ؤدي �إىل تفريد نظام املكاف�آت والعقوبات،
وعليه ،ف�إن تفريد احلوافز يعرتف بوجود تباين داخل جمموعة من الأفراد وبالتايل الإبقاء على التوازن
ال�صحيح بينه وبني املعايري النوعية واحلوافز القابلة للتكيف وبني متا�سك اجلماعة .يف حني �أن الت�شغيل
الفعال لنظام احلوافز يتطلب توحيد �صور التنوع والتي يجب ت�ضمينها على نحو �رصيح �ضمن تركيبة
احلوافز .كما يجب حتديد العدالة ومراقبتها واالرتقاء بها وتربيرها ،والت�أكيد على معايريها كنتيجة
لعملية امل�ساهمة يف احلوافز.
وقد بينّ عبدالوهاب (� ،)2000أ ّنه ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﳊﻮاﻓﺰ ا�ﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻴﺠﺐ �أن ﺗﺮاﻋﻲ ا�ﻹ دارة

اﻟ�ﺮﺸوط ا�ﻵﺗﻴﺔ:

 - 1اﺗﻔﺎق �أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ ،و�أﻫﺪاف ا�ﻷﻓﺮاد.
 - 2ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﻮل اﻟﻔﺮد وﻗﺪراﺗﻪ.
 - 3اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي.
 - 4ﺗﻨﺎ�ﺳﺐ اﳊﺎﻓﺰ ﻣﻊ اﳉﻬﺪ اﳌﻄﻠﻮب.
 - 5ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻨ�ﺮﺼ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 - 6ارﺗﺒﺎط اﳊﺎﻓﺰ ﺑﺎﻟ�ﺴﻠﻮك اﳌﻄﻠﻮب وﻓﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
 - 7ﻋﺪاﻟﺔ اﳊﺎﻓﺰو�ﺷﻌﻮراﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺬﻟﻚ.
 - 8و�ﺿﻮح اﳊﻮاﻓﺰو�أ�ﺳ�ﺴﻬﺎ و�ﺮﺷوط اﳊ�ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - 9ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳊﻮاﻓﺰ للأداء اﳉﻴﺪ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ�ﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب.
� - 10إ�ﺮﺷاك الأفراد ﰲ و�ﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﳊﺎﻓﺰ.
 - 11ﺗﻨﺎ�ﺳﻖ اﳊﻮاﻓﺰ،واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗ�ﺾ �أﺟﺰاﺋﻬﺎ.
 - 12ﲡﺪﻳﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﺑ�ﺈﻋﻼنها وﺗ�ﺄﻛﻴﺪ�أﻫﺪاﻓﻬﺎو�ﺮﺷح �أ�ﺳ�ﺴﻬﺎ.
 - 13ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪوة اﳊ�ﺴﻨﺔ� ،إذ �أ ّنها �أ�ﺳﺎ�س ﳒﺎح ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ.
 - 14اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رد ﻓﻌﻞ ا�ﻷﻓﺮاد،وا�ﺳﺘﻄﻼع �آراﺋﻬﻢ ﲡﺎﻩ اﳊﻮاﻓﺰ
 - 15اﻋﺘﺒﺎراﳊﻮاﻓﺰ ﺟﺰءاً ﻣﻦ �إدارة ا�ﻷﻓﺮاد ،يجب �أن ﻳﺘﻨﺎ�ﺳﻖ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ا�ﻷﺟﺰاء.
 - 16ﺗﻘﻮﱘ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰوﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
وذكر كمرير ،و ويندم (� ،)2003أي�ضا � ّأن امل�ساهمة يف ت�صميم وتنفيذ نظام معني للحوافز يجب ت�شجيعها

بني �أولئك الذين نريد �أن نع ّدل من �سلوكهم ،وكذلك يجب على نظام احلوافز �أن ي�ؤكد على ال�سيا�سات
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الوا�ضحة وتكرار التقومي واحلوافز املنا�سبة املتكررة ،ويجب على نظام احلوافز �أي�ضا �أن يعالج نقاط
ال�ضعف ،والتعرف على �أولوية احلاجات الأ�سا�سية التي يجب �أن تكون قيمة جوهرية يف � ِّأي نظام

للحوافز ،كما �أن ارتباط احلوافز ب�أمناط ال�سلوك والأداء وكفايتها �أمران مطلوبان حتى ي�ؤتي نظام
احلوافز ثماره ،و�أي تركيب لنظام احلوافز داخل النظام �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية يجب �أن ي�ؤدي �إىل تفريد
نظام املكاف�آت والعقوبات ،و�أن يكون وا�ضحا يف �أهدافه و�سيا�ساته ومراقبته املتكررة لل�سلوك ،كما يجب
� ْأن يكون جيداً على نحو ما تكون �أهدافه ،ويكون فعاالً على نحو ما تكون فعالية القائمني على تنفيذه.

فاحلوافز بنف�سها حيادية� ،إذ ميكن ا�ستخدامها يف تعزيز �أي �سلوك من �أي نوع موجبا كان �أم �سلبا.

وزارد النوري (ّ � )1991أن احلوافز التي يعطيها النظام هي جزء من ح�صيلة ما �أخرجه الأفراد من

زيادة يف النتائج� ،أو م�شاركة بني املن�ش�أة والعمال مقابل م�ساهمة كل منهما يف حت�سني الأداء وجتويده،
وزيادة فاعلية املن�ش�أة وحتقيق �أهدافها .و�إذا مل يحتكم النظام �إىل قواعد عملية مدرو�سة فقد ي� ّؤدي �إىل
خ�سائر �أي �أ ّنه �سالح ذو ح ّدين.

 8.1.2نظريات التحفيز:
هناك العديد من النظريات التي حتدثت عن التحفيز ،ولكن الباحث ارت�أى �أن يتحدث عن بع�ض هذه
النظريات ،املتعلقة بالتحفيز وخا�صة تلك التي لها عالقته بالإدارة.
ذكر حمودة ( ّ � ،)2010إن نظريات دوافع العمل والتحفيز مل تكن حديثة العهد ،بل �إ ّنها مرت خالل مراحل

متعاقبة من التطوير والتجديد .فقد اقرتن �أول ظهور لهذه النظريات من خالل انت�شار حركة الإدارة العلمية
 Scientivic Management Movementالتي اقرتنت منذ ظهورها ب�أبي الإدارة العملية فردريك
تايلر  ، The Father of Scientific Management Movementوتعد �أول حماولة علمية جادة
لإر�ساء نظرية دافعية العمل ذلك احلني ،وقد تلتها من حيث التطور حينئذ حركة العالقات الإن�سانية التي
هيمنت على الفكر الإداري منذ درا�سات (هوثورن) من خالل املفكر (التون مايو) وجماعته يف جامعة
(هارفرد) للأعمال خالل الثالثينيات من القرن الع�رشين� ،أما النظريات احلديثة لدوافع العمل فقد

ت�صدرتها العديد من الدرا�سات والبحوث و�أقدمها من حيث الربوز نظرية (ما�سلو  )Maslowللحاجات
الإن�سانية وقد �أعقبتها درا�سات (دوغال�س مكريكور) بنظرية ( )Xو ( ،)Yودرا�سات (هريزبرغ)
وغريها من الدرا�سات والبحوث التي كانت ح�صيلة علمية جلهود املفكرين والباحثني واالخت�صا�صيني
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يف حقل درا�سات دوافع العمل والتحفيز وما زالت اجلهود الإن�سانية املختلفة جارية يف جماالت التحديث
والتطوير ب�شكل كبري.
يف حني بينّ عابدين (ّ � ،)2001أن نظريات التحفيز مت ت�صنيفها يف ثالثة �أنواع على النحو الآتي:

 )1نظريات حتريك الدوافع �أو تن�شيطها وت�شمل :نظرية �سلّم احلاجات لـ (ما�سلو) ،نظرية مكيالند

للحاجات ،نظرية املتغريين (العاملني) لـ (هريزبرغ).
املوجهة لل�سلوك ،وت�شمل :نظرية التوقعات لـ (فروم) ،نظرية (بورتر ولولر).
 )2النظريات
ّ

 )3نظريات املحافظة على ال�سلوك ،وت�شمل :نظرية التعزيز لـ (�سكرن) ،نظرية ت�صميم الوظيفة للدوافع،
منوذج (هكمان) خل�صائ�ص العمل.
كما قام حمودة ( ،)2010بتق�سيم نظريات دوافع العمل والتحفيز �إىل ثالثة �أق�سام هي كالآتي:
�أوال :النظريات الكال�سيكية (التقليدية)  : Clasical Theoriesتعترب النظريات الكال�سيكية من �أقدم

املحاوالت لدرا�سة دوافع العمل والتحفيز وقد متثلت الأبعاد الفكرية لظهور هذا االجتاه من خالل
فردريك تايلر الذي �أر�سى قواعد املنهاج العملي يف العمل .وتعترب هذه النظرية امتدادا طبيعيا للمفكر
االقت�صادي (�آدم �سميث) ،الذي اعترب �أن الإن�سان العامل هو اقت�صادي بطبعه ،Economic Men
ولذا فهذه النظرية تقوم على افرتا�ض �أن الدوافع الأ�سا�سية للفرد والعامل هي دوافع اقت�صادية (مادية
�أو مالية) بالأ�سا�س ،ويعد الأجر العائد الوحيد الذي ي�ستهدفه الفرد ،ونظرا لكون الإن�سان اقت�صادياً
بطبعه ،ف�إنه ي�سلك يف هذا املجال ال�سلوك العقالين الر�شيد الذي يحقق من خالله �أكرب العوائد املادية �أو
املالية املمكنة من خالل عمله .يف حني ركز تايلر ب�شكل كبري على زيادة االنتاجية واعتربها الهدف
الأ�سا�سي الذي ت�سعى املنظمة لتحقيقه من خالل اقرتان الأجر (احلافز املادي) لعاملني ،و�سعى لتحقيق
هذا االجتاه من خالل درا�سة الوقت واحلركة  Time And Motion Studyلكي يتم من خالل ذلك
اقرتان الأجور املدفوعة للعاملني باالنتاجية املراد حتقيقها من قبلهم ،فكان ال�سبيل الأمثل خللق دافعية
لدى العاملني نحو حتققق االنتاجية العالية للمنظمة هو التحفيز املادي املتمثل بالأجور املمنوحة للعاملني
لقاء جهودهم الفكرية والع�ضلية يف �إجناز املهام املناطة ب�أدائهم للعمل.
ثانيا :نظرية العالقات الإن�سانية  : Human Relation Theoriesوقد ركز فريق الباحثني ،الذي
يقوده (مايو) ،على درا�سة ظروف العمل املادية و�آثارها وقد تو�صل من خالل درا�ستها �إىل جمموعة
من اال�ستنتاجات التي ت�ضمنتها كتابه املر�سوم (امل�شاكل الإن�سانية للح�ضارة ال�صناعية) املن�شور عام
 ،1933حيث �أ�شار فيه (مايو) �إىل �أن معاملة العاملني كالآالت جعلهم ينظرون للعمل كمبادلة بني اجلهد
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املبذول من قبلهم والعوائد املادية املتمثلة بالأجر املدفوع ،وهذا من وجهة نظره مبثابة جتاهل وا�ضح من
الإدارة لطبيعة الإن�سان وطموحاته وحتقيق ذاته ،ولذا ف�إن النظر للحاجات الإن�سانية وطبيعة العاملني
وما يرتبط بالأبعاد االجتماعية مهمة ذات �أثر فعال يف حت�سني الإنتاج وزيادة الإنتاجية ،ولذا ف�إن النتائج
التي �أفرزتها جتارب (الهوثورن) �أ�ضافت �أبعاداً فكرية لطبيعة العمل و�رضورة عدم جتاهل احلاجات
الإن�سانية الأخرى ولي�س الفكر املادي هوالهدف الأ�سا�سي للفرد ،و�إمنا يجب �أن ال يتجاهل البعد املعنوي
(الإن�ساين) للعاملني وينظر له بروح التوازن الب ّناء لتحقيق �أهداف املنظمة.
ثالثا :املفاهيم املعا�رصة لدوافع العمل :لقد كانت لنتائج الدرا�سات والبحوث التي حفلت بها دوافع العمل
�إىل بروز العديد من النظريات الفكرية املعا�رصة والتي متثلت مبا يلي:
�أ  -نظرية ما�سلو للحاجات الإن�سانية.
ب  -نظرية دوغال�س ماكجروجر  ،Douglas McGrgorحيث و�ضع نظريتي ( )Xو (.)Y
ج  -نظرية العاملني لهريزبرغ . Herzbergs's Two Factors Theory
�أما النظريات الفكرية املعا�رصة والأكرث حداثة يف تناول دوافع العمل والتحفيز ف�إنها تتمثل بالنظريات
الآتية:
 - 1نظرية احلاجات الثالثة . Three-needs Theory
 - 2نظرية اجتاه الهدف .Goal-setting Theory
 - 3نظرية التوقع . Expectancy Theory
 - 4نظرية ت�صميم دافعية العمل  . Designing Motivating Jobsوترتكز هذه النظرية على الرغبة
التي ي�سعى املديرون عادة لتحقيقها يف اجناز الأهداف من خالل التفكري جليا ب�سبل ت�صميم الأعمال يف
منظماتهم مبا يحقق لهم �أعلى االجنازات امل�ستهدفة للأداء ،لذلك ف�إن هذا االجتاه يركز على جانبني هما:
�أ � -أ�سلوب تو�سيع العمل  :Job Enlargementحيث يركز هذا التوجه يف ت�صميم العمل على �إ�ضافة
مهام و�أن�شطة �أخرى للأعمال الأ�سا�سية التي يقوم ب�أدائها الفرد املعني.
ب � -أ�سلوب �إثراء العمل  : Job Enrichmentويركز هذا اال�سلوب على �إعطاء العاملني تو�سعا
عموديا يف الأداء من خالل التخطيط والتنظيم ومراقبة الأعمال.
 - 5نظرية العدالة  . Equity Theoryوفيما يلي عر�ض لبع�ض هذه النظريات ب�شيء من التف�صيل:
 )1نظرية ماكيالند  ، MaClellandعام (:)1953
و�أو�ضح النوريّ � )1991 (،أن نظرية ماكيالند  ، MaClellandعام ( :)1953والتي ُتعرف با�سم
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أهم الدوافع الب�رشية .وتتلخ�ص هذه النظرية يف �أن هناك
نظرية (دافع الإجناز) حيث يعترب هذا الدافع � ّ
نوعني من احلاجات التي يلزم �إ�شباعهما وهما:

�أ  -احلاجة �إىل الإجناز :وتنبع هذه احلاجة من �صميم جمهود ال�شخ�ص ذاته يف ظل التنظيم املعقد.
الت�رصف.
ب  -احلاجة �إىل القوة :وهي التي حتددها قوة الآخرين ،التي تفوق قوة الفرد وحريته يف
ّ

وتقول هذه النظرية � -أي�ضا ّ � -إن كلّ �إن�سان ي�ضع لنف�سه م�ستويني لل�سلوك املحفز هما :الطموح ،والواقعي

�سماه
(الفعلي) ،ف�إذا ارتفع امل�ستوى الأول عن امل�ستوى الثاين لدى الإن�سان املحفز �سيتواجد فارق ّ gap

(ماكليالند) بدافع الإجناز .لذا فالإن�سان املحفز ي�سعى دائما �إىل ملء هذا الفارق ،ولكنه متى حتقق له

ذلك ،ف�إنه �سيخلق لنف�سه م�ستوى �آخر ،وهكذا �سيتجدد لديه هذا امل�ستوى ب�صفة م�ستمرة.
وبينّ كمرير ،و ويندم (� ،)2003أن ماكيالند �أعاد ترتيب احلاجات الفردية �إىل جمموعات ثالث متثل

حاجات الإجناز التي ترتبط بالرغبة يف �أداء مهمة �أو عمل معني بفاعلية �أكرث ،وحاجات االنتماء التي
تعك�س رغبة بع�ض الأفراد لإقامة عالقات زمالة وارتباط و�صداقة مع زمالء العمل ،وحاجات القوة
التي ت�شري �إىل رغبة الفرد يف التحكم وال�سيطرة على الآخرين .وقد قام ماكيالند من خالل بحوثه بتحديد
القوة الن�سبية ملثل هذه احلاجات الثالث لدى املديرين ،وانتهى �إىل � ّأن املديرين الذين يتمتعون بوجود

حاجة قوية �إىل القوة وحاجة منخف�ضة �إىل االنتماء هم الأكرث جناحا � .اّإل � ّأن قابلية هذه الفكرة النهائية التي

خل�ص �إليها ماكيالند لال�ستفادة منها يف جمال علمي ت�ساهمي مثل جمال الرتبية لي�س �أمراً وا�ضحاً ،غري

�أن عمل ماكيالند ركّ ز على �أهمية الدوافع ال�سلوكية التي ميكن التعرف عليها مع وجود حوافز �صحيحة
ومالئمة حتى ميكن تعديلها.
وذكر عيا�رصة (� ،)2006أن نظرية احلاجة �إىل الإجناز Achievement Motivation Theory
ملاكليالند  ،Mc Clellandترى �أن هناك ثالث حاجات موجودة لدى كل الأفراد وبدرجات متفاوتة،
ولها ت�أثري كبري يف حتريك �سلوك العاملني يف املنظمة وهي :احلاجة �إىل الإجنا ز Need For Achiev e
 , mentاحلاجة �إىل القوة  ، Need For Powerاحلاجة �إىل االنتماء . Need For Affiliation
اما اخلواجا (،)2010فقد �أو�ضح �أن ماكيالند  McCellandق�سم الأفراد �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة ح�سب
احياجاتهم هم :الأفراد ذوو الرغبة يف الإجناز ،والرغبة يف النفوذ والقوة ،والرغبة يف االنتماء .حيث
اعترب ماكيالند �أن االفراد ذوي الرغبة يف الإجناز ي�سعدون بالإجناز �أكرث من �سعادتهم بالعائد املتوقع
منه ،ويرغبون يف �أداء الأ�شياء ب�صورة �أف�ضل ،وي�سعون لتحمل امل�سئولية ،وال ي�سعون لأداء املهام
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ال�سهلة ،وكذلك املهام �شديدة ال�صعوبة لأ ّنها ال يرجح �أن جتلب لهم ال�شعور بالإجناز ،وهم م�ستعدون
لتقبل النجاح �أو الف�شل ب�رشط �أن يكون مبنياً على جهودهم .و�إجماال ف�إنهم يف�ضلون م�ستوى متو�سطاً
�أو �أعلى من املتو�سط من املخاطرة ،ووظائف ت�ضمن لهم معلومات مرتدة فورية ،مع م�س�ؤوليات
عالية ...و�أ ّنه ميكن حتفيزهم عن طريق زيادة العالقات والروابط والأن�شطة االجتماعية ،وممار�سة
الوظائف ذات العالقة باجلماهري.
 )2درا�سات بورتر  , Portarعام :1961
وي�ضيف البدري (ّ � ،)2005أن درا�سات بورتر  1961التي اعتمد فيها على مفهوم نظرية �إبراهام ما�سلو

للحاجات الإن�سانية وقد ركز على امل�ستويات التنظيمية الآتية:
 - 1امل�ستوى الإداري يف التنظيم (تنفيذ).

 - 2نوع العمل الإداري (ننفيذي وظيفي ا�ست�شاري).
 - 3حجم التنظيم.
وقد �ص ّنف احلاجات �إىل الأق�سام اخلم�سة التالية :حاجات اال�ستقرار ،حاجات اجتماعية ،حاجات احرتام

الذات ،حاجات اال�ستقالل ،حاجات حتقيق الذات.
وتو�صل بورتر �إىل النتائج التالية لدرا�ساته:

� - 1إن امل�ستوى الإداري يف التنظيم له دوره يف درجة �إر�ضاء العاملني.
 - 2كلما ارتفع م�ستوى املدير يف �إدارته زاد �إ�شباعه حلاجات حتقيق الذات واالحرتام.
 - 3يتمتع املديرون التنفيذيون بدرجة �إ�شباع �أكرب حلاجاتهم باملقارنة مع املديرين اال�ست�شاريني.
 - 4ينظر املدير اال�ست�شاري �إىل احلاجة �إىل اال�ستقالل على �أ ّنها �أكرث �أهمية.

 - 5لي�س هناك عالقة ما بني حجم امل�ؤ�س�سة وبني الأهمية للحاجات كما يدركها املديرون.
 )3نظرية فردريك هريزبرغ  ،F. Herzbergعام (:)1957
�إن نظرية فردريك هريزبرغ  ،F. Herzbergعام ( ,)1957تقوم على افرتا�ضني اثنني هما:
الأول� :إن العوامل التي ت� ّؤدي �إىل ر�ضا العامل عن عمله ال ت�سبب عدم الر�ضا .و�أن العوامل التي

ت�سبب عدم الر�ضا ال ت�سبب الر�ضا .ولقد �أطلق (هريزبرغ) على العوامل التي ت�سبب الر�ضا (عوامل
حافزة) والعوامل التي ال ت�سبب الر�ضا بالعوامل الوقائية (ال�صحية) .حيث العوامل احلافزة هي النا�شئة
عن طبيعة العمل نف�سه ،وهي الإجناز والتقدير ،والرتقية ،والتنمية الذاتية ،وامل�س�ؤولية ،وال�سلطة� .أما

العوامل الوقائية فتتمثل يف �أ�سلوب الإ�رشاف ،والأجور واملرتبات و�سيا�سات املن�ش�أة ،والعالقات بني
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الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني ،والزمالء ،وظروف العمل واحلالة االجتماعية.
الثاين� :إن الر�ضا عن العمل لي�س عك�س عدم الر�ضا عن العمل ،ويرى العوامل الوقائية لي�ست من
حوافز العمل وال يوجد الإن�سان املحفوز ومن امل�ستبعد �أن يظل الأفراد باختالف ثقافتهم ،وقدراتهم
وخرباتهم واجتاهاتهم ،وم�ستوياتهم العلمية ،حمفوزين بنف�س هذه العوامل احلفزية( .النوري)1991 ،
وبينّ كمرير و ويندم (� ،)2003إن �أعظم �إ�سهام لهريزبرغ يكمن يف التمييز الذي و�ضعه بني امل�ؤثرات
ال�سلوكية مثل الدوافع  Motivatorsيف مقابل عوامل ال�صحة  .hygience factorsفالدوافع ت�شمل
الآثار الداخلية ملحتوى الوظيفة والتي حتدو باملوظف �إىل ال�شعور بالر�ضا عن مهنته �أو عدمه .وهذه
�أكرث حاالت العمل الداخلية للتحدي والنجاح� .أما ال�سياق الوظيفي �أو عوامل ال�صحة فت�شمل امل�ؤثرات
املفهومة �أكرث من ِق َبل العامة ،والتي تتعلق بالأجور والأرباح وظروف العمل املادية والأمن الوظيفي.

وقد �أو�ضحت الدرا�سات �أن عوامل حمتوى الوظيفة كانت مهمة يف بع�ض املهن املعينة وال �سيما يف جمال
التعليم.ولكن لي�ست بهذه الأهمية يف غياب عوامل ال�سياق الوظيفي.
 )4نظرية (الثواب والعقاب) لـ ماكجروجر  ، Douglas McGrgerعام (:)1960
لقد ذكر النوري (� ،)1991أن نظرية ماكجروجر  ، Douglas McGrgerعام ( ،)1960والتي
ُتعرف بنظرية الثواب والعقاب�،أو نظرية ( ،)X & Yتقوم على افرتا�ضني اثنني هما:
�أ  -العامل بطبيعته ك�سول ال يود العمل وال يعمل �إال قليال ،ويلزم رقابته وال�ضغط عليه وتهديده بالعقاب
لكي يعمل .وهو �إن�سان غري طموح ويكره امل�س�ؤولية ،ومنغلق على نف�سه.
ب  -العامل بطبيعته �إن�سان كفء قادر على العمل وراغب فيه وقادر على حتمل امل�س�ؤولية ،ويتحم�س
للعمل ،وم�ستعد لتحقيق �أهداف املن�ش�أة وميكن االعتماد عليه.
وبينّ اخلواجا (ّ � ،)2010أن مـاكجروجـر ،يرى ان هناك نوعني من القادة ( ،)X & Yوذلك بح�سب

طريقة تعامل كل منهم مع الأفراد ،وهذا التق�سيم مبني على بع�ض االفرتا�ضات لدى كل من النوعني،

فالنوع  Xيفرت�ض �أن الأفراد يكرهون العمل ،و�سيعملون جهدهم على جتنب القيام به ،ولهذا ف�إن على
القائد رقابتهم وتوجيههم وتهديدهم وعقابهم لدفعهم اىل العمل ،كما �أ ّنه يرى �أنهم يتجنبون امل�سئولية،
و�أنه لي�س لديهم طموح ،و�أنهم يحتاجون من العمل فقط �إىل الأمان وخا�صة الأمان املادي .وعلى
العك�س ،ف�إن  Yيفرت�ض �أن الأفراد يرون ان العمل �رضورة طبيعية للإن�سان ،و�أنهم �سيمار�سون
توجيها ورقابة ذاتيني� ،إذا كانوا مقتنعني وملتزمني بالعمل ،و�أن الفرد العادي ميكن تعليمه وتدريبه
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على تقبل امل�س�ؤولية وال�سعي �إىل حتملها ،و�أن القدرة على التطوير واالبتكار موجودة لدى اجلميع ولي�س
القائد �أو املدير وحده .يرى ماك جريجور �أن الأغلبية تكون من النوع  ، Yولهذا ف�إن حتفيز العاملني
من وجهة نظره يكون عن طريق امل�شاركة يف امل�س�ؤولية ،وزيادة امل�س�ؤوليات والتحدي يف الأهداف
الوظيفية ،وتقوية العالقات والروابط بني �أفراد الفريق.
 )5نظرية ليكارت  ، R. Likertعام (:)1961
ومن نظريات احلوافز نظرية ليكارت  ، R. Likertعام ( ،)1961حيث تقول هذه النظرية ب�أنه وراء
االنتاج املتزايد قدرات غري عادية من الأفراد القائمني به .ويجب على الإدارة ا�ستغالل تلك القدرات
يف االجتاه ال�سلمي للحفز على العمل .وقد تو�صل (ليكارت) �إىل نظريته هذه من درا�سته ملجموعتني من
االفراد ،الأوىل خمتارة من ذوي القدرات النافعة ،والأخرى من ذوي قدرات غري مفيدة �أو غري
بارزة وطلب منه �إبداء الر�أي يف �أ�سلوب الإ�رشاف .ومدى تدخل امل�رشفني يف �أدائهم و�سلوكهم ،و�أثّر
ذلك على ر�ضائهم عن العمل والرد على هذا الر�أي الذي تو�صل �إليه (ليكارت) يتمثل يف �أن الر�ضا عن
العمل ميكن معرفته من م�ؤ�رشات �أخرى غري�أ�سلوب الإ�رشاف ،مثل التغيب �أو معدل دوران العمل
وغريها( .النوري)1991 ،
 )6معيار باريتو : Paretro›s Criterion
ذكر النوري (ّ � ،)1991أن (باريتو) و�ضع معيارا ي�ستند عليه يف قيا�س قوة احلفز وايجاد «الإن�سان

املحفوز» الذي يعمل بقوة الإدارة وقدرتها على حتريك �سلوكه �إىل �سلوك �أكرث انتاجية .ويرتكز هذا
املعيار على �إيجاد عالقة بيانية بني قوة العمل من ناحية،والإدارة من ناحية �أخرى ،وربط تلك العالقة
ب�إحداثني متغريين هما ال�سيا�سات الإدارية ،الفوائد املحققة لكل من العمال والإدارة .ويعرف هذا املعيار
با�سم «معيار باريتو» للحلول املثلى ،فهو قائم على فكرة ان حاجات �أي فرد� ،أو قوة الإدارة ،ميكن ان
تتحقق لأق�صى حد ممكن دون الت�أثري على درجة حتقيق غايات الأفراد �أو القوى الأخرى.
 )7نظرية �أرجرييز  ، Chris Argyrisعام (:)1957
�أو�ضح النوري (� ،)1991أن هذه النظرية ُتعرف با�سم «نظرية عدم الن�ضوج» �أي عدم اعرتاف الإدارة
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بقدرة الفرد على �إ�ضافة حت�سينات على الأداء من تلقاء نف�سه .ولذا فهي تهتم بتنمية عنا�رص ال�شخ�صية لدى
الفرد وتعطية قدرا من احلرية يف �سلوكه حتى وجدت بع�ض القدرات اخللاّ قة لدى الأفراد ا�ستغلتها يف
حتقيق زيادة يف االنتاجية .ويفرت�ض (�أرجرييز) �أنه كلما كانت الرقابة �أكرث حتكّ ما وتخ�ص�صا ،والقيادة
�أ�شد �رصامة ،كلما مال العامل � -أكرث من ذي قبل � -إىل خلق ت�رصفات عك�سية مناه�ضة للإدارة.
 )8النموذج الياباين يف احلوافز:
ذكر البدري (ّ � ،)2005أن جناح الإدارة اليابانية يعود �إىل اهتمامها مبهارات العاملني و�أهدافهم وكذلك

بتطبيق مبادىء العالقات الإن�سانية ال�سليمة يف �أ�سلوب الإدارة .على االعتبارات التالية:
 - 1الع�ضو العامل :من حيث تكوين ال�شخ�صية وو�صفه االجتماعي.
� - 2أ�سلوب الأدارة :وهو كيفية �سلوك الإداريني لتحقيق �أهداف املنظمة.
 - 3املهارات :وهي القدرات املميزة للأفراد.

� - 4أهداف املر�ؤو�سني :مما يعود بتحقيق �أهداف الأفراد العاملني و�أهداف املنظمة على حد �سواء
والتي تتمثل يف الأمور الآتية :زيادة الثقة واملودة والتعامل يف العمل ،زيادة الر�ضى الوظيفي ،زيادة
اال�ستقالل واحلرية للعاملني ،زيادة االنتاجية والفعالية.
كما بينّ عيا�رصة (� ،)2006أن نظرية ( )Zاليابانية تعترب من �أهم النظريات املعا�رصة يف الدافعية .وت�ستند

أهمها التوظيف ملدى احلياة ،وامل�شاركة اجلماعية يف
هذه النظرية على �أ�س�س معينة لتحقيق الدافعية من � ّ

اتخاذ القرارات ،والرقابة ال�ضمنية ،واالعتبار الكلي للعامل وامل�س�ؤولية اجلماعية ،و�ضمان الرتقي
العادل من خالل التقييم البطيء وغري ذلك�.إن الرتكيز يف هذه النظرية يكون على التن�سيق بني العاملني

واجلهود اجلماعية بدالمن التكنولوجيا  ،وذلك من �أجل التح�سن يف الإنتاجية وحتقيق الأهداف وهذا
يتطلب الرتكيز على جميع الأ�س�س ال�سابقة امل�شار �إليها من �أجل حتقيق الدافعية .وقد قام وليم �أوت�شي
بتطوير منوذجا �إداريا �أطلق عليه نظرية (, ) Z Theoryوي�ؤكد هذا النموذج على االهتمامات الإن�سانية
للأفراد يف النظم .ومن خ�صائ�صها :العائلية ،اال�ستخدام طويل الأجل ،جماعية �صنع القرار� ،شمولية
االهتمام بالفرد ،امل�س�ؤولية االجتماعية ،امل�شاركة اجلماعية ،وروح الفريق يف �إدارة النظام و�صنع
قراراته.
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 )9نظرية العدالة وامل�ساواة �ستي�سي �آدمز :Stacy Adams
ذكر عيا�رصة (� ،)2006أن �ستي�سي �آدمز  Stacy Adamsتعترب �أحد �أبرز الباحثني الذين روجوا
للأفكار التي تقوم عليها نظرية العدالة .وقد اطلق على هذه النظرية عدة م�سميات من بينها :نظرية
املقارنة االجتماعية  ، Social Comparison Teoryنظرية التبادل واملبادلة ،Exchange Theory
ونظرية امل�ساواة  ، Equity Theoryنظرية العدالة  . Distributive justice Theoryوقد ّبينت

�أن الفرد فيها مدفوع يف �سلوكه �إىل حتقيق ال�شعور بالعدالة وهو �شعور وجداين عقلي يتم التو�صل �إليه

من خالل جمموعة من العمليات العقلية والتمثيل الذهني للم�شاعر الدالة علىالعدالة من عدمه .فالعدالة
وامل�ساواة هما الفكرة الأ�سا�سية التي قامت عليها النظرية .وجوهر نظرية امل�ساواة كما و�صفتها �آدمز هو
ان م�ستوى ر�ضا ال�شخ�ص يتحدد مبدى اعتقاده ب�أنه يعامل بعدالة باملقارنة مع الآخرين .وقد بنيت هذه
النظرية على ثالث عنا�رص :املدخالت  ،Inputsوالعائد  ، Outcomeوالأ�شخا�ص الآخرين Others
عرف �آدمز امل�ساواة ب�أنها "الإدراك ب�أن ن�سبة العوائد �إىل املدخالت ل�شخ�ص ما ت�ساوي
للمقارنة .وقد ّ

تلك الن�سبة اخلا�صة بال�شخ�ص املقارن به".
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وفيما يلي جدول يحوي ملخ�صا لأهم نظريات التحفيز (عبا�س� ،2011 ،ص)170
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� 9.1.2أنواع احلوافز
الحظ الباحث من خالل املادة النظرية للحوافز �أ ّنها تق�سم �إىل عدة �أق�سام كالآتي:
�أ  -من حيث الأثر� :أيجابية و�سلبية.
ب  -من حيث طبيعتها :مادية ومعنوية.
ج  -من حيث امل�ستفيدون :فردية وجماعية.
د  -من حيث الهدف :الأداء اجليد والأداء املمتاز.
وقد اختار الباحث ق�سمني منها ،وهما من حيث �أثر احلوافز ،ومن حيث طبيعتها ملا لها من ت�أثري كبري
على الأفراد وملنا�سبتها لدرا�سته ح�سب ر�أيه .وفيما يلي تف�صيل ذلك:
�أوال :احلوافز من حيث الأثر:
ذكر الطبيب (� ،)1999أن احلافز يرتبط باجلزاء �سواء كان عقاباً �أم ثواباً ،وعليه ف�إن هناك نوعني من
احلوافز:
 - 1احلوافز الإيجابية ،وهي التي �أ�سا�سها الرتغيب والتحبيب والثواب.
 - 2احلوافز ال�سلبية وهي التي تقوم على �أ�سا�س الرتهيب والتخويف والعقاب.
وكال النوعني من احلوافز ال�سلبية �أو الإيجابية ينق�سم بدوره �إىل حوافز مادية وحوافز معنوية �أو �أدبية،
غري �أنه بالن�سبة للحوافز الإيجابية يعترب املال �أهم باعث على العمل والن�شاط وزيادة املبذول من الطاقة
الكامنة لدى الأفراد ،يف حني � ّأن احلوافز ال�سلبية ت�أخذ �صور العقاب مبا يحوي من �أ�ساليب خمتلفة مادية
كانت �أو معنوية.

ثانيا :احلوافز من حيث طبيعتها:
وذكر النوري (ّ � ،)1991أن احلوافز تنق�سم �إىل نوعني :مادية وغري مادية ،فاحلوافز املادية لقيت اهتماما

كبريا من درا�سي الإدارة ومن ممار�سيها يف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية وال�صناعية،ويرجع ذلك
بالطبع �إىل �أهمية زيادة معدالت االنتاج بالن�سبة لهذه ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات من ناحية و�إىل �أهمية املادة
�أو املال يف حياتنا املعا�رصة كو�سيلة هامة �رضورية يف حتقيق مطالبنا وحاجاتنا املعي�شية من ناحية �أخرى.
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كما بينّ مر�سي (ّ � ،)2001أن هناك �أمور تقلل من �أهمية هذا احلافز املادي منها:
 - 1نتائج الأبحاث التي �أُجريت على قطاع العمال .فقد ك�شفت عن �أهمية احلافز املادي على م�ستوى
احلد الأدنى للأجر فقط� ،أما �إذا زاد الأجر عن هذا امل�ستوى الذي يكفي احلاجات الأ�سا�سية ف�إن �أهمية
احلافز املادي تقل وتزداد بالتايل �أهمية احلوافز الأخرى غري املادية.
 - 2تف�ضيل العمال املتعطلني للعمل حتى ولو قل �أجرهم عن قيمة الإعانات املالية واالجتماعية التي
يتلقونها من احلكومة يف �أثناء تعطلهم عن العمل.
 - 3ميل النا�س �إىل العمل حتى ولو كانوا يف غري حاجة ما�سة �إىل املال ،ومنهم املتقاعدين من كبار
ال�سن � -أى الذين �أُحيلوا �إىل املعا�ش  -فهم ي�سعون �إىل العمل ب�رصف النظر عن العائد املادي.
ّ

و�أن احلافز املادي على �أهميته لي�س هو كل �شيء ،و�أن هناك من احلوافز الأخرى ما ال يقل �أهمية.
وهذه اخلال�صة الب�سيطة تقود للحديث عن النوع الآخر من احلوافز و�أهميتها الن�سبية.
�أما يف احلوافز غري املادية فقد �أو�ضح النوري (� ،)1991أ ّنه يق�صد باحلوافز غري املادية هنا كل �أنواع
احلوافز الأخرى غري املالية ،وترتبط هذه الأنواع من احلوافز �أي�ضا ارتباطا مبا�رشا باحلاجات النف�سية
واملعنوية لدى الإن�سان ،وتق�سم هذه احلاجات عادة �إىل نوعني:
�أ  -حاجات �أولية :وهي احلاجات البيولوجية والف�سيولوجية مثل احلاجة �إىل الطعام وال�رشاب والتنف�س
والراحة وهي فطرية طبيعية يولد الإن�سان مزوداً بها وتت�صل برتكيب اجل�سم وم�ساعدته على �أداء وظائفه.
ب  -حاجات ثانوية :وهي مكت�سبة ولي�ست فطرية و�إمنا يتعلمها الإن�سان خالل منوه واحتكاكه بالبيئة
والو�سط االجتماعي ،الذي يعي�ش فيه مثل احلاجة �إىل االحرتام واحلاجة �إىل التقدير واحلاجة �إىل املكانة
االجتماعية واحلاجة �إىل االنتماء واحلاجة �إىل التقبل االجتماعي ،وتلعب هذه احلاجات النف�سية واملعنوية
لدى الإن�سان لتن�شيطه وحتفزه على العمل و�أداء ال�سلوك املرغوب.
و�أ�شار مر�سي (� ،)2001إىل �أن للحوافز املعنوية والنف�سية �أي غري املادية �أثراً كبرياً على توجيه �سلوك
الإن�سان� ،أي �أن احلوافز امل�شار �إليها تلعب دوراً هاماً يف ا�ستغالل هذه احلاجات لرفع م�ستوى الأداء؛
ل ّأن �إ�شباع هذه احلاجات مهم للإن�سان حلفظ توازنه وكيانه،ويرتتب على عدم �إ�شباعها قلق الإن�سان

وعدم اتزان �شخ�صيته مع البيئة .وعليه ف�إ�شباع احلاجات النف�سية واملعنوية قد يفوق �إ�شباع احلاجات
املادية.
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 10.1.2احلوافز والروح املعنوية:
يق�صد بالروح املعنوية ما ي�سيطر على جمموعات الأفراد يف التنظيمات الر�سمية وغريها من ترابط
فيما بينها وان�سجامها وتكاملها يف الأغرا�ض العامة �أو الأهداف التي ت�سعى لتحقيقها املنظمات والهيئات
التي يعملون فيها .فالروح املعنوية �إذن من م�ستلزمات اجلامعة التي يعمل �أفرادها مع بع�ضهم البع�ض،
وهي �أي�ضا من م�ستلزمات اجلماعة يف تكاتفها وتعاطفها وتوحدها ومتا�سكها .وتلعب احلوافز الإيجابية
ب�أنواعها املختلفة املادية واملعنوية دوراً هاماً يف رفع الروح املعنوية وتقدمها يف الإدارة التعليمية.
(البدري)2005 ،
كما �أو�ضح الطبيب (ّ � ،)1999أن احلوافز �سواء كانت مادية �أو معنوية ترتبط بالروح املعنوية ارتباطاً

كبرياً وتكون احلوافز م�ؤثراً كبرياً على معنويات الأفراد ،وكلما كانت احلوافز م�شبعة حلاجات االفراد
كانت املعنويات �أكرث ارتفاعا ،وكلما ارتفعت الروح املعنوية كلما �أدى الأفراد واجباتهم على �أكمل وجه،
بل قد يدفعهم ذلك �إىل م�ضاعفة اجلهد وحب العمل والتفاين فيه .والروح املعنوية بهذا تعني �أن ي�سود
ُ
واالن�سجام والتكامل والتعاون والت�آخي،
الرتابط
الأفراد �أثناء العمل يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات وغريها
ُ
وال�سعي لتحقيق الأهداف التي ت�سعى م�ؤ�س�ساتهم للو�صول �إليها ،ويتوقف ارتفاع الروح املعنوية بني
الأفراد �أو انخفا�ضها على الدرجة التي ي�صل �إليها فريق العمل �أو اجلماعة من التعاطف والتكامل ومدى
�إح�سا�س كل فرد بانتمائه للجماعة التي يعمل فيها وحر�صه على مت�سكه بها .ومن مظاهر ارتفاع الروح
املعنوية ا�ستمرار القوى العاملة وعدم الف�صل والتغيري والنقل وقلة التظلمات وال�شكاوي.
 11.1.2احلوافز والعالقات الإن�سانية:
ذكر البدري (ّ � ،)2005أن رجال الإدارة وممار�سيها �أو دار�سيها يعلّقون �أهمية كبرية على مفهوم

العالقات الإن�سانية و�أهميته يف تهيئة اجلو �أو املناخ ال�صحي املنا�سب لنجاح العمل يف املنظمات الر�سمية
�سواء كانت هذه املنظمات خا�صة باالنتاج �أو اخلدمات املختلفة ومن بينها ميدان التعليم ،ومن ناحية
�أخرى تلعب احلوافز الأيجابية ال �سيما املعنوية منها دورا هاما يف حتقيق االن�سجام واالتزان يف العالقات
الإن�سانية بني �أفراد املجموعة .فالكلمات الطيبة املتبادلة والت�شجيع واال�ستح�سان واالمتداح والتقدير
وعبارات املجاملة كلها و�سائل هامة يف �إر�ساء قواعد العالقات الإن�سانية ال�سلمية حافزا وحمفوزا يف
نف�س الوقت ،مبعنى �أنها هي نف�سها حافز �إيجابي وهي يف نف�س الوقت تنمو وتطرد باحلوافز الإيجابية
الأخرى.
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ولهذا فقد بينّ حجي (ّ � ،)2005أن على املدير �أن يتعامل مع كل القوى الب�رشية داخل املدر�سة وخارجها،

فيتعامل مع املعلمني اليجاد روح معنوية عالية بينهم جميعا ،وذلك يتطلب ثقتهم ب�إدارته عن طريق
حت�سني ظروف العمل و�إ�شعارهم بالأمان واالحرتام وتقدير عملهم الذين يقومون به ،وجتنب التوبيخ
والإهانات واالبتعاد عن اللجوء �إىل العقوبات من �أول خط�أ ،ويبني لهم ما يقوم به لتح�سني ظروف
عملهم حتى ي�شعروا ب�أنه يهتم بهم ،وكذلك العمل على حل م�شكالتهم وت�شجيعهم على اللجوء �إليه لبذل
ق�صارى جهده يف م�ساعدتهم.
وبينّ عطوي (� ،)2009أن تعدد الأ�ساليب امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات لتحقيق العالقات الإن�سانية وتطورها

وخللق جو ي�سوده الوئام والثقة والوالء للم�ؤ�س�سة ،ومن هذه الأ�ساليب :توفري االت�صال الفعال� ،أ�سلوب
عمل الفريق ،امل�شاركة ،الت�شاور� ،أ�سلوب اللجان ،االهتمام بالنواحي النف�سية واالجتماعية� ،أ�سلوب
اال�ستفتاءات والبيانات.
كما �أو�ضح الطبيب (� ،)1999أن العالقات الإن�سانية تعترب بالن�سبة للإدارة التعليمية حوافز معنوية لها
�أثرها ودورها يف �سري العمل الإداري ،ف�إذا كانت العالقات الإن�سانية فعالة يف املنظمات الر�سمية �سواء
كانت خا�صة بالإنتاج �أو اخلدمات ،ف�إن دورها يف املنظمات التعليمية يكون �أكرب لأنها متثل العمود
الفقري للإدارة التعليمية ،و�أن دورها يعترب الأ�سا�سي لبناء الن�شء وت�سيري الإدارة وخماطبة كل ح�سب
اجتاهاته وميوله ورغباته .ومن هنا ف�إن العالقات االن�سانية كحوافز معنوية تلعب دورها الفعال يف
حتقيق االن�سجام بني �أفراد املجموعة ،فالكلمة الطيبة واملعاملة احل�سنة واالن�سجام والت�شجيع واالمتداح،
كلها و�سائل لها دورها الفعال يف �إر�ساء العالقات الإن�سانية بني الأفراد داخل امل�ؤ�س�سات واملنظمات
التعليمية.

 12.1.2احلوافز والتطوير املهني:
فاحلوافز لها �أثرها يف ت�شجيع املوظفني على تطوير م�ستوى الأداء واملباد�أة والتجديد وبذل مزيد من اجلهد
يف الإجناز والإبداع ،وزيادة الطالقة الفكرية والإنتاجية .حيث يعترب غياب املكاف�أة املادية �أو املعنوية
واملنا�سبة لت�شجيع الأفراد العاملني على طرح الأفكار واحللول الإبداعية للم�شكالت التي تواجههم �أو
تواجه املنظمات التي يعملون فيها ك�أحد معوقات الإبداع الإداري( .هيجان)1999 ،
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 13.1.2احلوافز والر�ضا الوظيفي:
يعمل الفرد داخل م�ؤ�س�سته بني جماعة العمل ،والتي يتحدد فيها الدور الذي يقوم به،حيث يعمل من
خالل جمموعة من امل�شاعر الداخلية لهذا الفرد تعطي �صورة وا�ضحة عن الر�ضا عن العمل الذي يقوم
به ،والر�ضا هذا هو ناجت جمموعة اجتاهات خمتلفة يحملها الفرد نحو مهنته .ومن هنا فالر�ضا الوظيفي
�أحد مكونات ثالثة لها من الأهمية العظمى يف الت�أثري على �إنتاجية العامل ،فالتحفيز وم�ستوى الأداء
يكمالن الثالثية كما �أن لهذه الثالثة الأثر الوا�ضح يف تنظيم ال�سلوك وااللتزام التنظيمي داخل امل�ؤ�س�سة.
(فليه ،وعبداملجيد.)2005 ،
 14.1.2احلوافز واالنتماء التنظيمي:
وذكر عطوي (� ،)2009أن تقدير املدير جلهود العاملني ومالحظتهم ومكاف�أتهم يعزز فيهم االنتماء �إىل
العمل ويو�صلهم �إىل مرحلة متقدمة من الر�ضا عن �أنف�سهم ويدعم تقديرهم الإيجابي عن ذواتهم مما يعمق
دافعيتهم لال�ستمرار يف العمل والعطاء وعدم التوقف �أو الرتاجع.
يعمق لدى كل القوى الب�رشية مبدر�سته ال�شعور باالنتماء ،وحب املدر�سة
كما �أن على مدير املدر�سة �أن ّ

والتفاين يف خدمة العملية الرتبوية بها( .حجي.)2005 ،
� 15.1.2أهم القواعد الأ�سا�سية لنظام احلوافز:

ذكر النوري (� ،)1991أنه يجب االلتزام بعدد من القواعد الأ�سا�سية التي يتميز بع�ضها بالعمومية
والبع�ض الآخر باخل�صو�صية  ،وهذه القواعد ،التي اعتربها �أ�سا�سية لقيام نظام حوافز ،هي:
 - 1الت�أكد من وجود احلاجة ك�أ�سا�س للحفز.
 - 2الت�أكد من توافر قدر �صحيح ومالئم من البيانات.
 - 3ا�ستخدام مناذج منطية لتجميع البيانات.
 - 4توافر النظام الدايل املحكم بال�رشاكة.
 - 5ا�ستخدام �أ�سلوب املقارنة امل�ستمرة.
 - 6القيا�س العلمي للأداء (بعد و�ضع م�ستويات قيا�سية لكل �أداء).
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 - 7احل�رص الدقيق للوقت (الرقابة على الوقت).
 - 8احل�ساب الدقيق للتكلفة (ي�شرتط وجود نظام للتكاليف).
والتكامل بني القواعد الأ�سا�سية �رضوري� .إذ من ال�صعب �ضمان النجاح للنظام بدون االلتزام بهذه
القواعد .هذا بخالف قواعد �أخرى نفرت�ض وجودها تت�صل بالأداء ال�سليم للإدارة والرقابة على الأن�شطة
املختلفة ووجود �أفراد مدربني على �إجناز مثل هذه النظم وح�ساب النتائج وتقييمها وتقدير احلوافز يف كل
حالة .ومن اخلط�أ الذي تقع فيه بع�ض الإدارات عدم التقيد بهذه القواعد على اعتبار � ّأن الإدارة حرة يف

�أن ت�ستخدم من الأ�ساليب والقواعد ما يالئمها فقط ،ولهذا جند � ّأن كثريًا من ال ّنظم القائمة ال ت�ستمر كثريا

�أوت�سبب يف بع�ض احلاالت زيادة يف اخل�سائر.
� 16.1.2أ�ساليب احلفز:

بينّ البدري (ّ � ،)2005أن الإدارة تعمد �إىل حتديد �أ�ساليب وطرق حفز خا�صة للعاملني مبا يتنا�سب مع

طبيعة عملها وبيئتها املحيطة من �أجل رفع كفاءتهم و�إنتاجيتهم و�إخال�صهم والتزامهم بواجباتهم ،وبناء

على ذلك ال يوجد �أ�سلوب حفز واحد منا�سب يتفق مع التنظيمات املختلفة �أو الأفراد العاملني ،لذلك كان
ال بد من االعتماد على �أ�ساليب متنوعة ت�ؤدي �إىل نف�س الهدف والغاية العظيمة ،وتلي خمتلف غايات
الأفراد ،.وهذه الأ�ساليب ت�صنف �إىل نوعني هما:
� - 1أ�ساليب مادية :وهي التي ت�أخذ �شكل الزيادة يف الأجور والعالوات والبدالت وامل�شاركة يف الأرباح
واملغادرات املدفوعة والت�أمينات املادية املختلفة ،حيث يعترب املال من �أهم �أنواع احلوافز حيث ي�ستطيع
الفرد �أن يبذل جهده يف �سبيل احل�صول عليه لتلبية احتياجاته ال�شخ�صية والعائلية.
� - 2أ�ساليب غري مادية  :ومن �أهم هذه الأ�ساليب :التقدير واالعرتاف باخلدمات ،امل�شاركة ،تلبية
احلاجات االجتماعية ،املناف�سة� ،إثراء العمل ،تو�سيع العمل.
يف حني ذكر عريفج (� ،)2004أن احلوافز قليال ما تكت�سب قيمتها من ذاتها ،و�إنمّ ا تكت�سب قيمتها من
الأ�سلوب املتبع يف تقدميها ،ومن املعنى الذي يكون لها يف نف�س العاملني،ويحتاج الإداري �أن يتخذ
قرارات �سليمة فيما يت�صل ب�أ�سلوب تقدمي احلوافز ،حتى ال يفقدها قدرتها على �إثارة الن�شاط ،ومن
�أ�ساليب احلفز التي كرث الإقبال عليها يف هذه الأيام ما يلي:
�أ � -أ�سلوب التو�سع الأفقي يف العمل ( :)Job Enlargementويقوم هذا الأ�سلوب على جعل املوظف
يقوم ب�أعمال غري عمله املعتاد يف العمل من خالل ال�ساعات الإ�ضافية للعمل للموظف بحيث جتعل �ساعات
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العمل الإ�ضايف تتناول جوانبا جديدة من ذات م�ستوى العمل ،مبعنى �آخر ف� ّإن � ّأية اجتهادات �ست�صدر عن

املوظف �ستعك�س قدراته على املواءمة بني نف�سه وبني املن�ش�أة التي يعمل فيها ،وهذا يلقى الت�شجيع والثناء

واملديح مما يرفع روحه املعنوية ويزيد من حتفيزه ون�شاطه.
ب � -أ�سلوب �إثراء العمل ( :)Job Enrichmentويق�صد بهذا الأ�سلوب �إثراء عمل العامل بتفوي�ضة
جزءاً من م�س�ؤوليات و�صالحيات رئي�سه فيما يت�صل بعمله ،مبعنى التقدم يف العمل ر�أ�سيا ،وبذلك
تتحول الرقابة على العامل من خارجه �إىل داخله ،مبعنى �أنها تتحول �إىل رقابة ذاتية من جانب العامل
نف�سه على نف�سه.
ج � -أ�سلوب الإدارة بالأهداف ( :)Management by Objectivesوي�صفونه ب�أنه "�أ�سلوب يف العمل
ي�ستهدف رفع الكفاية الإنتاجية مع املحافظة على ارتفاع الروح املعنوية لدى العاملني"(�ص.)190
ويتوقع الإداريون حتقيق نتائج منها :ا�رشاك املر�ؤو�سني باتخاذ القرارات ،ورفع الروح املعنوية
للعاملني ب�إ�رشاكهم يف حتديد االهداف ،ووعي املر�ؤو�سني مب�س�ؤولياتهم ،و�إعطاء تغذية راجعة فورية
للعامل عن عمله ومدى تقدمه ،وي�ضمن حتمل امل�س�ؤولية وااللتزام ،واعتماد ا�سلوب الوقاية،و فر�صة
كبرية لتفوي�ض ال�سلطة.
د � -أ�سلوب الت�أهيل والتدريب :ويكون ذلك ب�إتاحة فر�صاً تدريبية منا�سبة �أمام العاملني ت�ؤهلهم للأعمال
التي �ستوكل �إليهم ،بحيث تكون �إمكانية جناحهم يف العمل يف ازدياد ،مما ي�ؤدي �إىل تنمية قدراتهم
وحفزهم على العمل ب�سبب زيادة الكفاءة من خالل العالوات واملكاف�آت والرتقيات.
هـ � -أ�ساليب متنوعة من احلفز :حيث تلج�أ بع�ض الإدارات �إىل �أ�ساليب متنوعة يف احلفز ،،بع�ضها
يعتمد على احلوافز املادية ،وبع�ضها على ما هو معنوي ،وبع�ضها على احلوافز الداخلية �أو اخلارحية،
ومنها :اخلدمات مبختلف �أنواعها �صحية اجتماعية ترفيهية تعليمية ،وكذلك الرحالت واحلفالت
والأيام املفتوحة ،وا�شرتاك العاملني يف �أ�سهم امل�ؤ�س�سة لال�ستفادة من الأرباح ،ومنح درع امل�ؤ�س�سة
للمتميزين ...الخ.
كما بينّ عيا�رصة (� ،)2006أ ّنه ميكن ا�ستخدام عدة تقنيات لدفع العاملني نحو الإجناز ،ومن هذه التقنيات

ما يلي:

 - 1النقود .Money
 - 2التعزيز الإيجابي . Positive reinforeement
 - 3امل�شاركة . Participation
� - 4إغناء �أو �إثراء الوظيفة  : Job enrichmentويتم ذلك من خالل ما ي�أتي:
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�أ � -إعطاء الأفراد حرية �أكرث يف القرار حول طرق العمل وتتابعه و�رسعته وحرية قبول �أو رف�ض املواد
ك�إعطاء املعلمني حرية اختيار طرق التدري�س والو�سائل املنا�سبة لها.
ب  -ت�شجيع م�شاركة الأفراد والتفاعل بينهما كحث املعلمني يف اال�شرتاك بكل ن�شاطات املدر�سة الر�سمية
وغري الر�سمية.
ج � -إعطاء الأفراد �شعوراً بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن مهماتهم مثل منح الثقة باملعلمني وقدراتهم على
حتمل امل�س�ؤوليات الرتبوية.
د  -جعل الأفراد يعرفون مدى م�ساهمة عملهم يف املنتج النهائي ويف الإجناز الكلي للم�ؤ�س�سة من خالل
�إطالع املعلمني على نتائج طالبهم يف االختبارات النهائية وتقدير كل �إجناز جيد لكل معلم.
هـ � -إعطاء الأفراد التغذية الراجعة عن �أداء عملهم ،وذلك ب�إتاحة قنوات االت�صال الأفقية والر�أ�سية
للمعلمني و�إنتاجهم.
و � -شمول الأفراد بعمليات التحليل وتغيري للأمور الفيزيائية لبيئة العمل مثل تخطيط املكاتب واحلرارة
والنظافة والإ�ضاءة ،مثل �أخذ ر�أي املعلمني بغرفة املعلمني ومكانها ومكاتبهم وكيفية ترتيبها وغري ذلك.
 17.1.2مناذج متميزة من �أ�ساليب احلفز:
مت جتربتها من خالل ما ي�أتي:
ذكر عريفج ( ،)2004بع�ض النماذج املتميزة من �أ�ساليب احلفز ،التي ّ
 توفري البيئة احلافزة ذاتيا :ويكون ذلك من خالل جعل بيئة العمل نف�سها هي احلافزة على الن�شاط ،ف�إنالعامل يف هذه احلالة ين�شط يف العمل لأن العمل نف�سه يرتك لديه �إح�سا�سا بالإثارة والتحديد واملكاف�أة.
 متكني الآخرين من �إحراز �أف�ضل ما ي�ستطيعون :وذلك من خالل دفع العامل لإيجاد دوافع �أقوىللعمل حني تكون تنب�ؤات ر�ؤ�سائهم املتعلقة ب�إنتاجهم ترتفع مب�ستوى الطموح فوق م�ستوى توقعات
العاملني من �أنف�سهم.
 االعرتاف مب�ساهمات الآخرين :ويكون ذلك من خالل تقدير الأعمال التي يقوم بها العاملون منخالل تقدمي مكاف�آت لهم عليها لال�ستمرار بالعمل و�شعورهم ب�أنهم يقومون ب�أعمال ت�ستحق التقدير.
 الربط الفوري بني الإجناز واملكاف�أة :فنتائج العمل احلايل تلعب دورا رئي�سا يف العمل الالحق� ،إذ �إنالنا�س مييلون �إىل تكرار ال�سلوك الذي ُيكاف�أ ويتجنبون ال�سلوك الذي يعاقب ،وي�سقطون من ح�ساباتهم

اال�ستجابات ال�سلوكية املهملة والتي ال يرافقها حفز �إيجابي �أو �سلبي.

 ا�ستعمال ت�شكيلة وا�سعة من احلوافز� :إن اال�ستعمال اخللاّ ق للحوافز هو ما يبتعد فيها عن املكاف�آتالر�سمية كالرتقيات وزيادة الرواتب ،حيث �إن موارد امل�ؤ�س�سات ال ت�سمح بتكرار املكاف�آت الر�سمية �أكرث
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من مرة �إىل مرتني يف العام ،بينما احلاجة �إىل احلفز ال تنقطع ما دام العامل على ر�أ�س عمله .وتعترب
املكاف�آت غري الر�سمية �أو ذات الطابع ال�شخ�صي موارد غري حمدودة للحفز ميكن ا�ستخدامها عدة مرات
يف اليوم الواحد ،ومنها :الإ�صغاء �إىل مالحظات العامل �أو مقرتحاته باهتمام ،و�س�ؤال العامل عن عمله
وم�شاركته لربهة فيما يعمل ،امتداح دقة العامل و�رسعته �أو �صربه� ،إ�شعار العامل ب�أنك مدير تخاف �أن
مي�سه �سوء ،و�شكر العامل على ما �أجنزه واالعرتاف بدوره ،ودعوة العامل ليتناول فنجال �شاي معه
يف اال�سرتاحة  ...الخ.
 ربط بع�ض احلوافز مبوا�صفات مميزة للإجناز :ف�إذا كانت املكاف�آت الر�سمية ُتعطى ب�صورة دوريةاملتميزة
ملن يعمل وفق القواعدُ ،تخ�ص�ص مكاف�آت ال ت�أخذ الطابع الر�سمي اخلال�ص لبع�ض الإجنازات
ّ
و�أمناط ال�سلوك الدالة على زيادة االهتمام بالعمل ،ومثال ذلك� :أن يدعو مدير املدر�سة املعلمني �إىل حفلة
يكرم خاللها وب�شكل مفاجىء عددا من املعلمني العتبارات خمتلفة.
�شايّ ،

 -ا�شرتاك العاملني يف �إعداد برنامج املكاف�آت غري املالية� :إن ال�سماح للعاملني مب�ساعدة املدير يف �إعداد

نظام املكاف�آت غري املالية يجعلهم متحم�سني لهذه املكاف�آت على الرغم من قيمتها املادية املتدنية.
 االحتفال بالإجنازات جلعل التعبري عن التقدير علنيا. 18.1.2الأ�س�س العملية لعمليات التحفيز:
�أو�ضح اخلواجا (� ،)2010أنه ومن خالل النظريات املختلفة لتحفيز العاملني ،ميكن ا�ستنباط بع�ض
الأ�س�س التي ميكن اتباعها ب�صورة عملية:
 - 1تعرف على الفروق الفردية فيما بني الأفراد ،من حيث احتياجاتهم� ،أهدافهم ودوافعهم.
 - 2ا�ستخدام احلافز املنا�سب الحتياجات كل فرد و�أهدافه ودوافعه.
 - 3حتقيق العدالة يف النظام الإداري ونظام التحفيز.
 - 4حتديد الأهداف بدقة.
 - 5احلر�ص على تنمية ثقة الأفراد يف الهدف والقيادة ويف بع�ضهم البع�ض.
 6احلر�ص على �إتاحة الفر�صة للعاملني للتعبري عن �أنف�سهم وقدراتهم و�آرائهم ومواهبهم.
 - 7احلر�ص على التغذية الراجعة الفورية.
 - 8تدعيم العوامل ال�صحية ملنع �شعور العاملني باال�ستياء ،وتدعيم العوامل املحفزة التي جتلب ال�شعور
بالر�ضا والتحفيز.
 - 9م�شاركة الأفراد يف القرارات املتعلقة بهم.
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 - 10االهتمام بطبيعة الوظيفة ك�أ�سا�س للتحفيز ،احلر�ص على تنوع املهارات وو�ضوح هويتها
و�أهميتها ،وتوفّر ح ّد من اال�ستقاللية للتنفيذ.

 - 11الت�أكّ د من االرتباط الكامل بني اجلهد والأداء والتقدير و�أهداف الفرد وامل�ؤ�س�سة ارتباطاً كامالً وعادالً.
 - 12احلر�ص على ربط الإجناز بالتقدير املادي �أو املعنوي.
وقد ذكر عيا�رصة ( ،)2006كذلك � ّأن ملز ّ
وظف عوامل هريزبريغ يف الدافعية من �أجل حت�سني دافعية
املعلمني ،وهذه العوامل هي:

 - 1التح�صيل  Achievementوميكن اعتباره "ال�شعور بالإجناز والنجاح يف �أداء املهمة �أو
الن�شاط"(�ص .)94وميكن زيادة �شعور املعلمني بالإجناز بالأمور التالية :ت�شجيع املعلمني بو�ضع �أهداف
مهنية ،حتديد �أهداف م�شرتكة مع املعلمني وو�ضع معايري الإجناز لها ،و�ضع �أهداف عليا لتح�صيل
التالميذ.
يتم ذلك
 - 2االعرتاف Recognization :وهي معرفة الإدارة مب�ساهمة املعلم يف العمل ،وميكن �أن ّ

مبا يلي� :إبراز جهود املعلم وم�ساهماته يف االجتماعات� ،إخبار املعلم �شفويا �أو كتابيا ب� ّأن عمله مقدر،
�إعطاء جوائز �أو �شهادات للأعمال املتميزة ،ت�شجيع �أولياء الأمور لو�ضع جوائز جلهود املعلمني،

ال�سماح للمعلمني حل�ضور امل�ؤمترات العملية املتخ�ص�صة.
 - 3التحدي يف العمل  Challengeوميكن توفري ذلك للمعلمني من خالل ما يلي :م�ساعدة الطالب
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مراقبة املعلمني اجلدد ،اال�شرتك يف فرق مراجعة املنهاج ،تن�سيق اخلدمات
اجلديدة للمدر�سة ،التحرك للم�ستوى الأعلى يف املدر�سة.
 - 4امل�س�ؤولية Responsibility :عندما ي�شعر املعلم �أنه م�س�ؤول وحما�سب عن عمله يزداد ر�ضاه
الوظيفي وميكن زيادة امل�س�ؤولية مبا يلي ،زيادة ا�ستقاللية املعلم يف ال�صف والقرارات املتعلقة بذلك،
�إعطاء املعلم م�ساحة للإبداع ،حتديد القرارات التي ميكن �أن يتخذها املعلم �شخ�صيا والقرارات التي يجب
�أن ت�شرتك الإدارة بها ،الطلب من معلمني خا�صني للعمل كم�رشفني يف حال غياب امل�رشف �أو املدير،
الطلب من املعلمني ذوي اخلربة تقدمي مناذج للتعليم �أمام املعلمني اجلدد.
 - 5النمو والتطور  Developmentكل �شخ�ص يجب �أن ينمو ويتطور مهنياً يف وظيفته ويجب توفري
فر�ص النمو والتطور للمعلم ،وذلك من خالل ما يلي :ت�شيجع املعلمني لال�شرتاك يف برامج التدريب
املحلية او املركزية �أو الوظيفية ،توفري امل�صادر احلديثة الرتبوية يف مكتبة املدر�سة وت�شجيع املعلمني
لقراءتها ،والقراءة حول وظيفتهم �أو تخ�ص�صهم� ،إعالم املعلمني عن الدرا�سات احلديثة التي تنطبق
عليهم ،ت�شجيع النمو الروحي لدى املعلمني.
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�أن هناك �أموراً يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند حفز الأفراد ،وهي :خماطبة الثقافة ال�سائدة لديهم،
�إعطا�ؤهم حرية �أكرب ومرونة يف �أداء االعمال ب�شكل تعاوين ،توفري املناخ الذي يتيح لهم االت�صال
وي�شعرهم ب�أهمية الدور الذي يقومون به ،مكاف�أة املتميزين ب�صورة علنية ،وجود قيادة متثل لهم قدوة
يف العمل وااللتزام)kotter, 1993(.
 19.1.2معوقات التحفيز:
�أو�ضح اخلواجا (� ،)2010أن هناك �أمور وقوى مثبطة يف العمل يجب العمل على تفاديها حيث تثبط من
عزمية املوظفني ومن هذه الأعمال ما ي�أتي:
 - 1القوانني اجلامدة واملعيقة للإبداع.
 - 2تكوين توقعات غري وا�ضحة عن �أداء املوظفني.
 - 3و�ضع قواعد كثرية غري �رضورية وعلى املوظفني اتباعها بدون مناق�شة.
 - 4حتديد اجتماعات غري مفيدة وعلى املوظفني ح�ضورها.
 - 5حجب املعلومات الهامة عن املوظفني وخا�صة التي هم بحاجة لها لأداء �أعمالهم.
 - 6النقد بدالً من التعليقات الب ّناءة.
 - 7قبول م�ستوى الأداء املنخف�ض ،مما �سي�شعر املوظفني ذوي الأداء العايل ب�أنهم قد ا�ستغلوا.
 8معاملة املوظفني ب�شكل غري عادل.
 - 9اال�ستفادة من احلد الأدنى من طاقة املوظفني.
وذكر ديني (� ،)2010أن هناك عوامل مثبطة للعاملني يجب تفهمها وجتنبها وهي :االفتقار �إىل الثقة
بالنف�س ،القلق ،الآراء ال�سلبية ،ال�شعوربغياب امل�ستقبل ،ال�شعور بعدم الأهمية ،اجلهل مبا يجري،
التقدير اخلاطىء ،االفتقار �إىل التدريب.
يف حني �أو�ضح �سميث (� ،)2002أن بع�ض الأعمال تخفق غالبا يف التطور لأن املديرين ،الذين هم بيدهم
�سلطة التغري لي�س لديهم وعي كامل مب�شاكل العمل ،بينما الأفراد امل�س�ؤولون عن العمل ،الذين هم على
علم مباهية امل�شاكل ،لي�س لديهم �سلطلة التو�صف ،والتي تعني دفع �آالف اجلنيهات للم�ست�شارين مقابل
احل�صول على معرفة كيفية تطوير العمل ،يف حني �أن فريق العمل ميكنه �أن يقدم مثل هذه املعلومات
دون مقابل .فالطريقة املعتادة للإدارة ت�ؤكد على التحكم يف الأفراد وتوجيههم واملحافظة على قواعد
العمل .كما يرتبط النمط التقليدي للمدير باالعتقاد ب�أن ال�سماح للموظفني ببع�ض احلقوق �سيجعلهم
38

يتعدون حقوقهم .ي�ؤثر هذا النمط ب�شدة على ت�رصفات الأفراد .فبدال من الرتكيز على حت�سني اخلدمات
�أو التقرب من احتياجات العمالء ،يكون الهدف الأ�سا�سي للمر�ؤو�سني هو �إر�ضاء الر�ؤ�ساء واالبتعاد
عن امل�شاكل.
كما � ّأن من �أ�سباب ف�شل التحفيز عدم و�ضوح الأهداف وغمو�ض التعليمات وعدم الأهتمام ب�سيا�سات
االختيار والتدريب ،وكذلك الرتكيز فقط على ما يمُ نح احلافز من �أجله ،و�أي�ضا االعتماد على املكاف�آت

فقط كمحفز وحيد للعاملني)Dessler, 1995( .

وبالتايل ف�إ ّنه يجب حتديد مثبطات حما�س العاملني يف �أي منظمة والق�ضاء عليها ومنها :النقد غري الب ّناء،
وال�رصاعات يف بيئة العمل ،والأجور غري العادلة ،واملناف�سة الداخلية ال�سلبية ،وتوزيع احلوافز ب�شكل
غري عادل ،واال�ستهانة بجهود العاملني)Spitzer, 1989( .
� 20.1.2أهم مربرات احلوافز و�أهميتها يف الأدارة التعليمية:
ذكر النوري (� ،)1991أن للحوافز دوراً رئي�ساً هاماً يف الإدارة التعليمية ،حيث ينعك�س ذلك يف
مردود هام ،تهدف �إليه العملية الرتبوية ،ويتمثل ذلك يف �إعداد التالميذ حلياة فا�ضلة يف جمتمعهم الذي
ينتظرهم .لذا ف�إن احلوافز يف الإدارة التعليمية �أو الإدارة الرتبوية تن�سحب �أ�سا�سا على طائفتني هما
املعلمني والتالميذ.
ولهذا فقد بينّ مر�سي (� )2001أن �أهم مربرات احلوافز التي تتعلق باملعلم تقوم على �أ�سا�س �أن املعلم

هو حجر الزاوية يف العملية الرتبوية و�أحد �أركانها الثالثة الهامة "املعلم ،التلميذ ،املنهاج" و�أن جناح
العملية الرتبوية يتوقف على املعلم وكفاءته وانتمائه لعمله .فاملعلم بحاجة �إىل االحرتام والتقدير كما �أنه
بحاجة �إىل حت�سني و�ضعه املادي لينعك�س كل ذلك على رفع روحه املعنوية يف العمل وبالتايل على انتاجه
وعطائه الرتبوي� .أما �أهم �أ�ساليب احلوافز ال�سلبية املادية واملعنوية فهي ،احل�سم من الأجر �أو املرتب،
واحلرمان من الرتقيات املادية والأدبية واحلرمان من االمتيازات املتاحة واللوم ولفت النظر.... ،
الخ� .أما �أهم �أ�ساليب احلوافز االيجابية بنوعيها املادي واملعنوي فهي املكاف�آت املالية واحلوافز املادية،
و�إعطا�ؤهم �أولوية يف االمتيازات املتاحة ويف التنقالت والإعارات والرتقيات الأدبية واملادية وتكرمي
املمتازين يف احتفاالت عيد املعلم� ،أو يوم املعلم ومنحهم �شهادات تقدير� ،أو �أنواط الواجب واملواطنة
ال�صاحلة وغريها.
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كما �أو�ضح الطبيب (� ،)1999أن احلوافز لها دور وا�ضح يف �أنها ت�ساعد املعلمني على التغلب على
�صعوبات العمل وم�شكالته ،وت�سبب يف رفع الروح املعنوية لديهم ،مما يكون �سببا يف ارتفاع م�ستوى
التعليم وجودة نوعيته ،و�سواء كانت احلوافز مادية �أو معنوية ف�إن لها �أثرها على رفع الروح املعنوية
للمعلمني رغم انها تختلف يف �أ�ساليبها �سلبا و�إيجابا ،فهي �سلبا تتمثل يف اخل�صم من الأجور واملرتب
واحلرمان من الرتقية او االمتيازات و�أحيانا لفت النظر واللوم والتقديرات ال�ضعيفة ال�سيئة واحلرمان
من اال�شرتاك يف الأن�شطة ،اما �أ�ساليب احلوافز الإيجابية تتمثل يف املكاف�آت املالية ،و�إعطاء الأولويات
يف االمتيازات املتاحة ،والتنقالت والإعارات والرتقيات وعمليات التكرمي يف االحتفاالت الر�سمية
كعيد املعلم و�شهادات التقدير .وقد بينّ �أي�ضا �أن احلوافز لها �أهميتها الكربى يف �أي من�ش�أة �أو منظمة �أو

م�ؤ�س�سة �أو �إدارة ،وتزداد �أهميتها �أكرث يف الإدارة التعليمية لأن الإدارة التعليمية ترتكز �أعمالها على
كافة قطاعات الب�رش ال�صغري منهم والكبري ،الذكر والأنثى ،فهي تقوم على التعليم ،والتعليم يخت�ص
بجميع القطاعات ،ومن ثم ف�إنها �أكرث تعامال من غريها مع الب�رش ،ولهذا ف�إن احلوافز فيها يكون لها
معناها وداللتها خالف �أي منظمة جتارية �أو �صناعية �أو زراعية تتعامل مع قطاعات معينة من الب�رش.
وما دامت الإدارة التعليمية تخت�ص بالتعليم وتن�سب �إليه ،والتعليم يقوم على املعلمني والطالب بالدرجة
الأوىل ،ف�إن الأهمية الكربى للحوافز تنطلق من املعلمني والطالب ،ودرا�ساتها �إمنا يخت�ص بها ه�ؤالء
�أكرث من غريهم من املديرين الر�ؤ�ساء واملوجهني.
وذكر كمرير ،و ويندم (ّ � ،)2003أن امل�ؤ�س�سة التعليمية ذات الطابع العن�رصي �أو العدائي لأي �صورة
من �صور حقوق الإن�سان الأخرى ميكن �أن ت�ستخدم ما تراه مالئما من �صور ال�سلوك .ف�إذا كانت
�أهداف امل�ؤ�س�سة يتفق عليها املرء ،ف�إن فاعلية هذه احلوافز �سوف تعتمد على مهارة وح�سا�سية الفرد
الذي يدير هذه احلوافز .فجميع املديرين ي�ستخدمون احلوافز ،ولكنهم جميعهم ال ي�ستخدمونها لإحداث
ت�أثريات عظيمة �أو �إيجابية.
� 21.1.2أنواع احلوافز التي ي�ستخدمها املدير مع املر�ؤو�سني:
ذكر حمودة (� ،)2010أن العامل بارتون حاول حتديد �أهم �أنواع احلوافز التي ميكن �أن ي�ستخدمها املدير
يف حتفيز املر�ؤ�سني بغية حتقيق الأداء الأف�ضل ،وقد تو�صل �إىل املجموعة التالية:
 - 1التحدي يف العمل �أو الوظيفة :ويكون ذلك من خالل حتديد امل�س�ؤوليات املناطة بالأفراد العاملني من
خالل ما ي�شعر به �شاغل الوظيفة من �أهمية العمل الذي يقوم ب�إجنازه وقيمة العمل وعنا�رص التحدي التي
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ينطوي عليها ذلك العمل.
 - 2املركز الوظيفي (املكانة).
 - 3حتقيق امل�ستوى القيادي يف املنظمة.
 - 4املناف�سة :وتعني �إتاحة الفر�ص املنا�سبة للمر�ؤو�سني للمناف�سة يف املجاالت املختلفة يف العمل ،ال �سيما
و�أن الطموحات والتطلعات الفردية غالباً ما ت�سعى لتحقيق املكا�سب.
 - 5اخلوف :وتعني ظاهرة خوف املوظف �أو العامل من الإجناز اخلاطىء �إذ يقوده لفقدان العمل �أو
الوظيفة �أو العالوة ال�سنوية �أو الرتقية والتقدم بالعمل وهكذا.
 - 6املكاف�آت املالية.
 22.1.2خ�صائ�ص النظم الرتبوية القائمة على احلوافز:
ذكر كمرير ،و ويندم ( ،)2003يف معر�ض ذكره خل�صائ�ص النظم الرتبوية القائمة على احلوافزّ � ،إن

اال�ستنتاجات التي ميكن ا�شتقاقها من �أدبيات الدافعية واحلوافز على ات�ساعها وتنوعها ميكن �إيجازها يف
جمال الرتبية علىنحو ما يلي:
 - 1يجب �أن ننظر�إىل املكاف�آت /احلوافز من منطلق ارتباطها بالأداء وكفايتها يف الإثابة.
 - 2يجب �أن تتعرف احلوافز على الفروق بني احلاجات عالية الرتبة ،واحلاجات الأ�سا�سية ،و�أن

ت�شبع احلاجات الأ�سا�سية عادة قبل غريها من احلاجات ،والتي ي�ستفاد بها يف �إثارة الدافعية نحو �أمناط
�سلوكية جديدة.
 - 3يجب �أن يكون هناك ت�أكيد على اجلوانب الإيجابية ال ال�سلبية يف احلوافز.
� - 4إن امل�ساهمة يف ت�صميم وتنفيذ نظام معني للحوافز يجب ت�شجيعها بني �أولئك الذين نريد �أن نعدل من
�سلوكهم.
 - 6يجب تفريد احلوافز �إىل �أكرب حد ممكن ومبا يتنا�سب مع طبيعة املنظمة التعليمية.
 - 7يجب حتديد التنوع ومظاهره ،وحتقيق نوع من املواءمة ،وحتقيق التوازن ال�صحيح بني املعايري
العامة واحلاجات الفردية ،وحاجات املجموعات الفرعية.
�شجع ،و�أن يكون لها ما يربرها.
 - 8عدالة احلوافز يجب �أن حتدد بو�ضوح ،و�أن تراقب ،و�أن ُت َّ

 - 9يجب على احلوافز تثبيت التميز ،ولكن نظام احلوافز �أي�ضا يجب �أن يعالج نقاط ال�ضعف.

� - 10إن ال�رصاعات بني احلوافز يجب حتديدها كما يجب تقليل امل�ؤثرات امل�ضادة �إىل احلد الأدنى لها
�إن مل ُتزل كلية.
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� - 11إن الإداريني واملعلمني ينبغي �أن تت�ضح �أهدافهم يف �أذهانهم ،وكذا �أن تكون توقعاتهم واقعية.
� - 12إن امل�شاركني يف �أي منظمة يجب توظيفهم وانتقا�ؤهم ،وتدريبهم ،والإبقاء عليهم اعتمادا على
تكامل دافعيتهم مع نظام احلوافز اخلا�ص مب�ؤ�س�ساتهم.
 - 13ثم يجب على نظام احلوافز �أن ي�ؤكد على ال�سيا�سات الوا�ضحة وتكرار التقومي واحلوافز املنا�سبة
املتكررة.

كما ذكر (�أبو الن�رص� )2007 ،أن من خ�صائ�ص نظام التحفيز اجليد �أن يكون نظاما مو�ضوعيا،
و�أن يكون وا�ضحا ومفهوما للحوافز املقدمة وي�سهل ح�سابه من قبل العاملني ،و�أن يحدد هذا النظام
بو�ضوح ال�سلوك الالزم للح�صول على احلوافز ،و�أن تقدم احلوافز املنا�سبة يف هذا النظام وكذلك
يف وقتها املنا�سب ،و�رضورة وجود نظام للحوافز الإيجابية لت�شجيع العاملني ملزيد من اجلهد
والإخال�ص والتميز يف الأداء واالبتكار ،وكذلك �رضورة وجود نظام للحوافز ال�سلبية لتحقيق
التوازن يف عملية التحفيز ل�ضمان جدية العاملني وحمافظة للإدارة على هيبتها ...وبالتايل
تطبيق مبد�أ الثواب والعقاب ،وال بد �أن يحقق نظام احلوافز عائدا �أكرب �أو م�ساويا باملقارنة مبا
تتكلفه املنظمة نظري دفع احلوافز ،كما ينبغي �أن تعمل احلوافز على ربط الفرد باملنظمة التي يعمل
بها وتفاعله معها عن طريق ربط احلافز بالأداء اجليد.
وخال�صة القول� ،إن مو�ضوع احلوافز يحظى ب�أهمية متزايدة من رجال الإدارة ودار�سيها.
وت�ستند املعاجلة العلمية ملو�ضوع احلوافز يف �أ�سا�سها �إىل بحوث علم النف�س والنتائج امل�ستمدة منها،
وكذلك التجارب التي �أُجريت يف ميدان الإدارة .وقد اهتم رجال الإدارة بزيادة م�ستوى الأداء
لدى الأفراد وزيادة معدل الإنتاج عندهم ،م�ستخدمني احلوافز كو�سائل فعالة يف هذا ال�سبيل.
ويرتبط احلافز باجلزاء �سواء �أكان عقاباً �أو ثواباً( .النوري.)1991 ،
ولهذا يرى الباحث من خالل تعريفات احلوافز �أنها تلك امل�ؤثرات اخلارجية املتنوعة �سواء كانت مادية
�أم معنوية� ،إيجابية �أم �سلبية ،وكذلك كل ما تقوم الإدارة بتقدميه للأفراد للت�أثري يف �سلوكهم ،وذلك
لإ�شباع حاجاتهم بغية العمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وزيادة انتمائهم للمنظمة �أو امل�ؤ�س�سة التي
يعملون فيها ،وزيادة ر�ضاهم عن العمل الذي يقومون به ،لتحقيق �أهدافها املرجوة بفاعلية وكفاءة.
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يف حني بينّ �سميث (ّ � ،)2002أن التحفيز يتمثل يف ت�شجيع الأفراد على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات

والقيام بالأن�شطة التي لها ت�أثري على عملهم ،كما يتمثل يف منحهم الفر�صة لإظهار القدرة على تقدمي
الأفكار اجليدة واملهارات الالزمة لتطبيق هذه الأفكار عملياً .ويجمع مفهوم حتفيز الأفراد ما بني ت�شجيع
الأفراد على القيام بدور �أكرث فاعلية يف العمل وا�شرتاك فريق العمل يف حتمل امل�س�ؤولية لتح�سني طريقة
العمل ،ومتكني الأفراد من اتخاذ قرارات �شديدة الأهمية دون احلاجة للرجوع للم�س�ؤولني.
كما �أكد الطويل (� ، )2006أن هناك �رشوطاً رئي�سة يجب �أن ي�أخذها الإداري بعني االعتبار يف تعامله
مع احلوافز ،كما �أو�ضح ديني (� ،)2010أن هناك قوانني وقواعد للتحفيز.
و�أكد كمرير ،و ويندم (ّ � ،)2003أن امل�ساهمة يف ت�صميم وتنفيذ نظام معني للحوافز يجب ت�شجيعها

بني �أولئك الذين نريد �أن نعدل من �سلوكهم ،وكذلك يجب على نظام احلوافز �أن ي�ؤكد على ال�سيا�سات

الوا�ضحة وتكرار التقومي واحلوافز املنا�سبة املتكررة  ،و يجب على نظام احلوافز �أي�ضا �أن يعالج نقاط
ال�ضعف ،و�أن التعرف على �أولوية احلاجات الأ�سا�سية يجب �أن تكون قيمة جوهرية يف �أي نظام
للحوافز ،و�أن ارتباط احلوافز ب�أمناط ال�سلوك والأداء وكفايتها �أمران مطلوبان �إذا كنا نريد �أن ي�ؤتي
نظام احلوافز ثماره.
�أما الطبيب ( ،)1999فقد ذكر �أن احلافز يرتبط باجلزاء �سواء كان عقابا �أم ثوابا ،وعليه ف�إن هناك
نوعني من احلوافز :احلوافز الإيجابية ،وهي التي �أ�سا�سها الرتغيب والتحبيب والثواب ،واحلوافز
ال�سلبية وهي التي تقوم على �أ�سا�س الرتهيب والتخويف والعقاب.
و�أو�ضح الطبيب (� ،)1999أي�ضا �أن احلوافز �سواء كانت مادية �أو معنوية ترتبط بالروح املعنوية ارتباطا
ًكبرياً وتكون احلوافز م�ؤثراً كبرياً على معنويات الأفراد ،وكلما كانت احلوافز م�شبعة حلاجات الأفراد
كانت املعنويات �أكرث ارتفاعا ،وكلما ارتفعت الروح املعنوية كلما �أدى الأفراد واجباتهم على �أكمل
وجه.
كما بينّ البدري (ّ � ،)2005أن رجال الإدارة وممار�سيها �أو دار�سيها يعلّقون �أهمية كبرية على مفهوم

العالقات الإن�سانية واهميته يف تهيئة اجلو �أو املناخ ال�صحي املنا�سب لنجاح العمل يف املنظمات الر�سمية
�سواء كانت هذه املنظمات خا�صة باالنتاج �أو اخلدمات املختلفة ومن بينها ميدان التعليم ،و� ّأن الإدارة
تعمد �إىل حتديد �أ�ساليب وطرق حفز خا�صة للعاملني مبا يتنا�سب مع طبيعة عملها وبيئتها املحيطة من �أجل
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رفع كفاءتهم وانتاجيتهم و�إخال�صهم والتزامهم بواجباتهم ،وبناء على ذلك ال يوجد �أ�سلوب حفز واحد
منا�سب يتفق مع التنظيمات املختلفة �أو الأفراد العاملني ،لذلك كان ال بد من االعتماد على �أ�ساليب متنوعة
ت�ؤدي �إىل نف�س الهدف والغاية العظيمة ،وتلي خمتلف غايات الأفراد.
�أما عند احلديث عن النظريات فقد �أو�ضح اخلواجا (� ،)2010أنه ومن خالل النظريات املختلفة لتحفيز
العاملني ،ميكن ا�ستنباط جمموعة من الأ�س�س التي ميكن اتباعها ب�صورة عملية ،و�أن هناك �أموراً
وقوى مثبطة يف العمل يجب العمل على تفاديها حيث تثبط من عزمية املوظفني.
�أما من حيث �أهمية احلوافز يف التعليم فقد ذكر النوري (� ،)1991أن للحوافز دوراً رئي�ساً هاماً يف
الإدارة التعليمية ،حيث ينعك�س ذلك يف مردود هام ،تهدف �إليه العملية الرتبوية ،ويتمثل ذلك يف �إعداد
التالميذ حلياة فا�ضلة يف جمتمعهم الذي ينتظرهم .يف حني بينّ حمودة (� )2010ص� ،137أن العامل

بارتون حاول حتديد �أهم �أنواع احلوافز التي ميكن �أن ي�ستخدمها املدير يف حتفيز املر�ؤ�سني بغية حتقيق
الأداء الأف�ضل.
كما �أ�ضاف كمرير و ويندم ( ،)2003يف معر�ض ذكره خل�صائ�ص النظم الرتبوية القائمة على احلوافز،
� ّأن اال�ستنتاجات التي ميكن ا�شتقاقها من �أدبيات الدافعية واحلوافز على ات�ساعها وتنوعها ميكن �إيجازها

يف جمال الرتبية.
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 2.2الدرا�سات ال�سابقة:
الرجوع �إىل العديد من الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية ،كالآتي:
لقد مت ّ
� 1.2.2أوالً :الدرا�سات العربية:
درا�سة اجل�سا�سي ( :)2011هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني
يف
�أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان .وقد َتكَ ّو َن جمتمع الدرا�سة من العاملني  

املديريات التعليمية العامة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم على م�ستوى املناطق التعليمية من ر�ؤو�ساء
�أق�ساموموظفني)كاتب�ش�ؤون�إدارية(،وقدبلغ عددهم 1152 فرداً و ا�ستخدم الباحث لدرا�سته عينة
طبقية ع�شوائية بلغت  290عامال ،وا�ستخدمالباحثاملنهجالو�صفي ،وا�ستخدمالباحثاال�ستبانة جلمع
البياناتمن املبحوثني .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أهمالنتائج:
 -عدموجودفروقذاتداللة�إح�صائيةعندم�ستوى )(0.05ف�أقليفاجتاهات�أفرادالدرا�سةحول(�أثر
ف
احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان)  باختال 
متغري العمرواحلالاالجتماعيةوامل�ستوىالتعليميوامل�سمىالوظيفي.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01ف�أقل بني اجتاهات �أفراد الدرا�سة العاملني يفم�سقط و�أفراد الدرا�سة العاملني يف (الظاهرة ،ظفار ،الباطنة �شمال ،الربميي) حول (�أثر احلوافز املادية
واملعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان).
درا�سة حمار�شة ( :)2011هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني املمار�سات القيادية ملديري
وتكون
املدار�س يف حمافظة "رام الله والبرية" كما يراها املعلمون وم�ستوى دافعية الإجناز لديهم،
ّ

جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س يف حمافظة "رام الله والبرية" ،والبالغ عددهم ()4024
معلما ومعلمة ،يف حني تكونت عينة الدرا�سة من ( )406معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة الطبقية
الع�شوائية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة للممار�سات القيادية يف حني تبنت الباحثة �أداة
الأزرق ( )2000لقيا�س دافعية الإجناز لدى املعلمني .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة للممار�سات القيادية ملديري املدار�س يف حمافظة "رام الله والبرية" جاءت بدرجة متو�سطة.
كما ّبينت �أ ّنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05بني تقديرات �أفراد

عينة الدرا�سة للممار�سات القيايدية ملديري مدار�س حمافظة "رام الله والبرية" تعزى ملتغريات اجلن�س،
و�سنوات اخلربة ،ومكان ال�سكن ،املرحلة الدرا�سية وامل�ؤهل العلمي .كما �أكدت على وجود فروق ذات
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دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة للممار�سات القيادية
ملديري مدار�س حمافظة " رام الله والبرية" تعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة ،حيث كانت الفروق ل�صالح
اخلا�صة .كما �إن دافعية الإجناز لدى املعلمني جاءت بدرجة مرتفعة ،و�أظهرت الدرا�سة وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05بني تقديرات املعلمني للمار�سات القيادية
للمديرية ودافعية الإجناز لديهم.
درا�سة �أبو �رشخ ( :)2010هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقييم �أثر احلوافز على م�ستوى الأداء الوظيفي يف
�رشكة االت�صاالت الفل�سطينية من وجهة نظر العاملني ،وا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وقد
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )220عامال يف �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية مت اعتمادهم جميعا للدرا�سة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي:
� - 1أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني فاعلية نظام احلوافز و�أداء املوظفني.
� - 2أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني احلوافز املادية و�أداء املوظفني.
� - 3أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني احلوافز املعنوية و�أداء املوظفني.
� - 4أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الرتقيات والأداء الوظيفي.
� - 5أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الإن�صاف يف منح احلوافز ،و�أداء املوظفني.
 - 6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املبحوثني حول جمال «م�ستوى الأداء الوظيفي»
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
 - 7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري الدائرة يف جمال منح احلوافز واملكاف�آت ل�صالح الدائرة
الإدارية ،ويف جمال فاعلية احلوافز ل�صالح الدائرة التجارية.
 - 8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املبحوثني يف جميع املجاالت تعزى ملتغريات
الدرجة الوظيفية ،العمر ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي.
وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات �أهمها:
� - 1رضوورة االهتمام باحلوافز املادية وربط الراتب بجدول غالء املعي�شة.
� - 2رضورة �إعادة �صياغة نظام ومعايري الرتقيات للموظفني ،و�أن تكون بناء على الكفاءة املتوفرة
يف الفرد للوظيفة اجلديدة.
� - 3رضورة العمل على تر�سيخ العدالة والإن�صاف ،وخ�صو�صا فيما يتعلق مبنح احلوافز واملكاف�آت �أو
الق�ضاء على املحاباة واملح�سوبية يف منحها ،مبا يكفل العدالة يف بيئة العمل للم�ساهمة يف رفع م�ستوى الأداء.
� - 4رضورة الربط بني نتائج تقييم الأداء ال�سنوي ومنح احلوافز واملكاف�آت بناء على النتائج.
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درا�سة النواورة ( :)2009هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دور احلوافز املادية واملعنوية يف رفع
كفاءة العاملني يف بنوك حمافظة بيت حلم ،حيث مت اعتماد املوظفني العاملني يف بنوك حمافظة بيت
حلم كمجتمع درا�سة عام  .2008وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب امل�سح جلميع املوظفني العاملني يف ت�سع
بنوك يف حمافظة بيت حلم بجميع فئاتهم ،وكانت �أداة الدرا�سة اال�ستبانة ،وقد ا�ستخدام املنهج الو�صفي.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أن الدرجة الكلية لوجهة نظر املبحوثني حول دور احلوافز املادية واملعنوية
يف رفع كفاءة العاملني يف البنوك كانت عالية حيث كان هناك �إجماع ب�أن احلوافز املادية واملعنوية
ت�ساهم يف رفع كفاءة العاملني يف البنوك .وبينت الدرا�سة �أن �إدارات البنوك تهتم بتقدمي احلوافز املادية
�أكرث من احلوافز املعنوية بدرجة عالية ،بينما احلوافز املعنوية جاءت بدرجة متو�سطة ،وبينت كذلك
�أن املعايريالتي ُتعطى على �أ�سا�سها احلوافز املادية واملعنوية جاءت على النحو الآتي :املح�سوبية ،القيام
ب�أعمال متعبة ،الإجناز ،الأفكار اجلديدة ،العالقة مع الر�ؤ�ساء ،االلتزام ،اخلربة و�أخرياً الكفاءة.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الأخذ ب�آراء املوظفني العاملني يف البنوك حول نظام احلوافز املتبع يف
هذه البنوك ،و�أن على �إدارات البنوك �أن تراعي التغريات االقت�صادية واالجتماعية ،وو�ضع �سلم
الأجور والرواتب مبا يتنا�سب مع هذه التغريات ،وجود معايري وا�ضحة وعادلة تعطي على �أ�سا�سها
احلوافز املادية واملعنوية.
درا�سة احللبي ( :)2009هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على واقع نظام احلوافز يف جامعة القد�س من
وجهة نظر املوظفني الإداريني ،ودور هذه احلوافز يف رفع كفاءة الأداء الوظيفي .كما هدفت �إىل
التعرف على �أهم احلوافز التي تعمل على رفع م�ستوى الأداء الوظيفي ،ومقرتحات املوظفني الإداريني
ّ

لبناء نظام حوافز يعمل على رفع م�ستوى الأداء .وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وتكون جمتمع
الدرا�سة من جميع املوظفني الذين يقومون ب�أعمال �إدارية يف جامعة القد�س ،من الأداريني والأكادمييني
للعام  2009 - 2008والبالغ عددهم ( )458موظفا ،وقد ا�ستخدمت الباحثة عينة طبقية ع�شوائية حيث بلغ
عدد �أفرادها ( )182موظفا ،والتي كانت ن�سبتها  ٪ 40من جمتمع الدرا�سة .واعتمدت اال�ستبانة ك�أداة
جلمع البيانات .و�أظهرت النتائج � ّأن تقديرات املوظفني الإداريني لواقع نظام احلوافز يف جامعة القد�س

كانت بدرجة متو�سطة ،على القيمة الكلية ملجاالت نظام احلوافز ،وبدرجة �ضعيفة ملجاالت احلوافز

املادية واملعنوية ،ومتو�سطة ملجاالت احلوافز امل�شرتكة .وكذلك �أظهرت النتائج �أن دور احلوافز يف
رفع كفاءة الأداء الوظيفي كان بدرجة متو�سطة للقيمة الكلية وملجاالت الدرا�سة ،وبدرجة كبرية لدور
نظام احلوافز املعنوية يف رفع م�ستوى الأداء والإبداع الإداري .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أهم
احلوافز التي تعمل على رفع م�ستوى �أداء املوظفني الإداريني يف جامعة القد�س هي :الأجور والرواتب،
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الزيادة ال�سنوية ،زيادة غالء املعي�شة ،امل�شاركة باتخاذ القرارات ،الأن�شطة والندوات وبرامج تدريب
املوظفني ،وتقدير جهود العاملني معنويا وماديا .وقد �أو�صت الدرا�سة بدعم وت�شجيع م�ضاعفة نظام
احلوافز املوجود حاليا مع الرتكيز على تقدير جهود املوظفني واال�ستقرار والأمن الوظيفي ،على �أن
يطبق بعدالة و�شمولية ويف الوقت املنا�سب ،باعتماد �آلية وا�ضحة وحمددة وثابتة ،ح�سب معايري يتم
و�ضعها م�سبقا وهي( :امل�ؤهالت العلمية� ،سنوات اخلربة ،طبيعة العمل ،واملهارات) ،و�إعالنها جلميع
املوظفني.
درا�سة الوادعي ( :)2008هدفت الدرا�سة �إىل :التعرف على م�ستوى ر�ضا العاملني باملناطق التعليمية
ب�أمانة العا�صمة �صنعاء .وكذلك التعرف على العالقة بني احلوافز والر�ضا الوظيفي ،و�أي�ضا التعرف
على واقع تطبيقه وم�ستوى �أ�ساليب التحفيز للعاملني يف املناطق التعليمية .كما هدفت �إىل الك�شف عن
ت�أثري املتغريات الدميوغرافية على �إجابات املبحوثني على احلوافز والر�ضا الوظيفي .وقد تكون جمتمع
الدرا�سة من ع�رش مناطق تعليمية بلغ عدد الإداريني فيها  350عامالً من واقع الك�شوفات الر�سمية ،ومت
اختيار عينة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة بلغت  ،245مت توزيعها على العاملني (مدير �إدارة ،ر�ؤ�ساء
�أق�سام ،خمت�ص) يف املناطق التعليمية ،وقد اعتمدت الباحثة منهج البحث الو�صفي ،وقد ا�ستخدمت الباحثة
اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة طردية بني احلوافز والر�ضا الوظيفي.
حمدودية �أو ق�صور احلوافز املقدمة للعاملني يف املناطقة التعليمية ب�أمانة العا�صمة �صنعاء ،كما � ّأن هناك
عيوباً يف تطبيق بع�ض احلوافز عن غريها ،مثل احلوافز املادية واحلوافز املعنوية .حمدودية �أو ق�صور
م�ستوى الر�ضا لدى العاملني يف املناطق التعليمية ،كما �أن هناك عيوباً يف تطبيق بع�ض عوامل الر�ضا
الوظيفي عن غريها .كما �أكدت �أن هناك عالقة ارتباطية طردية بني م�ستوى احلوافز والر�ضا الوظيفي
للعاملني .كما �أظهرت �أن النظرة امل�شرتكة للعاملني يف املناطق التعليمية تعترب �أن حميع انواع احلوافز
متدنية ،وذلك لعدم ت�أثري املتغريات الدميغرافية والتنظيمية بني املبحوثني .وقد �أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة االهتمام بتطبيق احلوافز عموما بدرجة �أكرب مما هي عليه.وكذلك دعم الر�ضى الوظيفي
لي�صل �إىل �أف�ضل حاالته.
درا�سة الفار�س ( :)2009هدفت هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح كل من مفهومي �سيا�سـات التحفيـز والوالء
التنظيمي نظرياً باالعتماد على ما ورد يف هذا ال�ش�أن بالأدب الإداري وتبيـان العالقـة بـني �سيا�سات
التحفيز والوالء التنظيمي .ا�س ُتخ ِدم املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة ال�ستنباط النتائج با�ستخدام عينة
غيـر احتماليـة مالئمة م�ؤلفة من �أربع م�ؤ�س�سات وب�أخذ  324فردا (موظفون من خمتلف امل�ستويات)،
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مت التو�صل �إلـى �أهم النتائج الآتية:
و ّ
 عدم وجود �إجماع يف ر�ؤى املوظفني على مفهوم ال�سيا�سات التحفيزية والوالء التنظيمي وانق�ساماملوظفني على درجة وجود الوالء التنظيمي.
 وجود عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني متغريات الدرا�سة (العمر ،اخلربة ،املرتبة ،امل�ؤهلالعلمي).
 وجود عالقة �إيجابية بني الوالء التنظيمي واخلربة العملية ،وعدم وجـود عالقـة مـع متغيـراتالدرا�سة الأخرى.
 عدم وجود عالقة بني �سيا�سات التحفيز امل�ستخدمة والعوامل ال�شخ�صية للموظفني ،ووجود عالقة قويةو�إيجابية بني التحفيز والوالء التنظيمي.
 عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية من حيث طبيعة الوظيفة (�إ�رشافية �أو غري �إ�رشافية) بر�ؤيةاملوظفني جتاه الوالء التنظيمي وال�سيا�سات التحفيزية.
درا�سة الغيث ( :)2008هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على عالقة التحفيز الإداري بالأداء الوظيفي للقيادات
مبدار�س التعليم العام الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،حيث
تكون جمتمع الدرا�سة من �إداريي وزارة الرتبية والتعليم ،وامل�رشفني وامل�رشفات الإداريني ،ومديري
ومديرات املدار�س ووكالئهم يف كل من الريا�ض ،وجدة ،والدمام باململكة العربية ال�سعودية ،وقد بلغت
عينة الدرا�سة من  6م�رشفات وزاريات ،و 78م�رشفا وم�رشفة �إدارية ،و 70مديرا من مدارء املدار�س
و 123م�ساعدا رئي�سيا .وقد تو�صلت الدرا�سة اىل �أن واقع التحفيز الإداري متو�سط ب�شكل عام ،و�أن
واقع الأداء الوظيفي جيد ب�شكل عام ،يف حني �أنه تبني �أن هناك عالقة قوية جداً بني التحفيز الإداري
والأداء الوظيفي .كما �أكدت الدرا�سة �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ت�شري �إىل العالقة بني
التحفيز الإداري والأداء الوظيفة ُتعزى ملتغريات ،امل�ؤهل ،اخلربة� ،أو املركز الوظيفي .وقد �أو�صت
الدرا�سة ب�إعادة النظر يف �سلم الرواتب ونظام املكاف�آت مت�شياً مع املتغريات االقت�صادية ،ولتحقيق درجة
البد منها من الر�ضا الوظيفي الذي يحتاجه العمل لرفع م�ستوى الإنتاجية للقيادات مبدار�س التعليم العام
الثانوية ،وربط احلوافز الإدارية ملديري املدار�س الثانوية مب�ستوى الأداء ،و�أي�ضا ربط احلوافز باجلهد
الذي يبذله مدير املدر�سة الثانوية يف جمال التطوير املهني الذاتي وفعالية الأداء..وتطوير املعايري احلالية
للأداء وتطوير نظم قيا�س الأداء للقيادات.
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درا�سة �أبو ا�سنينة ( :)2008هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر احلوافز املادية واملعنوية الإيجابية
منها وال�سلبية على رفع م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املهند�سني العاملني يف القطاع العام يف جنوب ال�ضفة
الغربية .وكذلك التعرف على الكيفية التي ميكن من خاللها رفع درجة الر�ضا الوظيفي لدى املهند�س
املوظف من �أجل الو�صول �إىل احلالة الإبداعية املطلوبة منه� ،إ�ضافة �إىل معرفة الو�سائل وال�سبل الكفيلة
بالتعزيز والتمكني والتطوير للدور الذي يجب �أن تلعبه احلوافز يف الر�ضا الوظيفي .ا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي ،واعتمدت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات املطلوبة ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع
املهند�سني العاملني يف القطاع العام يف جنوب ال�ضفة الغربية ،والبالغ عددهم (  )260مهند�سًا ومهند�سة.
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن هناك ت�أثرياً و�أهمية حلوافز العمل املادية منها واملعنوية ،الإيجابية وال�سلبية،
على الر�ضا الوظيفي ملهند�سي القطاع العام يف جنوب ال�ضفة الغربية .كما �أكدت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية نحو ت�أثري حوافز العمل على الر�ضا الوظيفي ملهند�سي القطاع العام يف جنوب ال�ضفة الغربية
تعزى للمتغريات :اجلن�س ،احلالة االجتماعية ،العمر ،التخ�ص�ص الرئي�س .يف حني �أظهرت الدرا�سة
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية نحو ت�أثري حوافز العمل على الر�ضا الوظيفي ملهند�سي القطاع
العام يف جنوب ال�ضفة الغربية تعزى للمتغريات :عدد �أفراد الأ�رسة ،املديرية ،الدخل ال�شهري ،طبيعة
العمل احلايل� ،سنوات اخلربة .كما �أثبتت الدرا�سة وجود عالقة بني حوافز العمل والر�ضا الوظيفي
لدى مهند�سي القطاع العام يف جنوب ال�ضفة الغربية ،وكان �أكرث احلوافز ت�أثريًا يف الر�ضا الوظيفي
لدى املهند�سني احلوافز الإيجابية املعنوية ،ثم الإيجابية املادية ،ووجد ت�أثري حمدود ن�سبيًا للحوافز ال�سلبية
املادية واملعنوية .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة االهتمام برفع الروح املعنوية والر�ضا الوظيفي
للمهند�سني بتوفري احلوافز ب�أنواعها و�أ�شكالها املختلفة مادية ومعنوية  ،مع �إيالء احلوافز الإيجابية املعنوية
االهتمام الكايف وعدم �إغفالها .و�أو�صت ب�رضورة اعتماد معايري و�أ�س�س وا�ضحة وعادله لتقييم الأداء،
كما و�أو�صت الباحثة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات امليدانية يف هذا املجال يف بيئات وقطاعات �أخرى.
درا�سة �رشاب ( :)2007هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بنی احلوافز و�أداء املوظفنی لعملهم
ببلدیات قطاع غزة الكربى ،و ذلك من خالل حتلیل العالقات الرتابطیة بنی جماالت احلوافز وم�ستوى
الأداء و ا�ستخدام القدرات و التناف�س بنی املوظفنی و احلوافز املف�ضلة .و�ضم جمتمع الدرا�سة موظفي
البلدیات الأربع الكربى يف قطاع غزة الذین ی�شغلون مركز وظیفي یرتاوح بنی رئی�س ق�سم وحتى مدیر
�إدارة وبع�ض ر�ؤ�ساء ال�شعب ،بالإ�ضافة ملن هم يف م�ستوى هذه الفئات من امل�ست�شارین وامل�ساعدین و
یقدر عددهم بحوايل � 283شخ�ص ،بینما كانت عینة الدرا�سة � 228شخ�ص� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
ت�أثری احلوافز املادیة على م�ستوى �أداء املوظفنی �ضعیف ،و�أن ت�أثری احلوافز املادیة و املعنویة ككل على
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م�ستوى الأداء متو�سط ،و�أن احلوافز املادیة غری كافیة وال توجد �أنظمة للحوافز مرتبطة ب�أهداف �أو
م�ستویات �أداء مقررة م�سبقا ،و�أن احلوافز املتوفرة ال ت�شجع املوظفنی على التناف�س يف حت�سنی الأداء،
و �أنهم ی�ستخدمون قدراتهم ب�شكل متو�سط يف ت�أدیة وظائفهم ،و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائیة يف درجة الر�ضا الوظیفي تعزى �إىل متغریات امل�ؤهل العلمي وامل�ستوى الإداري ،و�أن
الر�ضا الوظیفي یزید بزیادة امل�ؤهل العلمي و بزیادة امل�ستوى الإداري .كما خل�صت الدرا�سة �إىل �أن كل
احلوافز ت�ؤثر �إیجابیا على �أداء املوظفنی لعملهم و�أن م�ستوى الأداء یزید بزیادة احلوافز.و�أ�شارت كذلك
�إىل �أن �أهم احلوافز من وجهة نظر املوظفنی الراتب ال�شهري یلیه ال�شعور باال�ستقرار و الأمن الوظیفي
ثم طبیعة الوظیفة من حیث ال�صالحیات وطریقة الإ�رشاف وامل�س�ؤولیة وتت�ساوى تقریبا يف الأهمیة كال
من الرتقیات و املكاف�آت املالیة و الت�أمنی و املعا�شات و العالقة اجلیدة مع الر�ؤ�ساء والزمالء .وقد �أو�صى
الباحث بزیادة احلوافز املادیة وخ�صو�صا عالوة الزوجة والأبناء وربط الراتب بجدول غالء املعی�شة و
بناء نظام حوافز للقطاعات الهامة.
درا�سة عزيون ( :)2007هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر احلوافز املادية واملعنوية منها على الر�ضا
الوظيفي للمورد الب�رشي اجلزائري يف �أحد م�صانع احلليب املُدار من ِقبل الدولة اجلزائرية ،ومعرفة
مدى جتاوب الأفراد العاملني يف هذه ال�صناعة مع احلوافز املقدمة ب�شقيها املادي واملعنوي .وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي واعتمدت فيها على املالحظة واملقابلة واال�ستمارة ..وقد متثل جمتمع
الدرا�سة يف عمال ملبنة نوميديا باختالف الفئات التي ينتمون �إليها [فئة الإطارات ،فئة التحكم ،فئة
التنفيذ] ،و�إجمايل العدد الذي وقفت عنده ل�سنة  2006قدر بحوايل  242عامال ،وقدر حجم العينة الكلية
بـ  51فردا .وخل�صت الدرا�سة �إىل اعتبار عملية التحفيز �أحد �أهم �أن�شطة �إدارة املوارد الب�رشية التي
ت�سهم ب�شكل كبري يف دفع الأفراد العاملني للبذل والعطاء ،بحيث تكون على �أ�س�س علمية ومو�ضوعية
متجددة با�ستمرار تندرج �ضمن نظام احلوافز .كما �أ�شارت �إىل �أن الر�ضا الوظيفي للموارد الب�رشية،
احد االهتمامات الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة التي ينبغي حتقيقها من خالل عملية التحفيز .كما ّبينت الدرا�سة �أن

امل�ؤ�س�سة تفتقد �أ�سمى املبادئ الأ�سا�سية يف تطبيقها للحوافز ،فنظام احلوافز ال يتوفر على الأ�س�س ومتطلبات
تقدميها.كما �أظهرت الدرا�سة اخلا�صة بالر�ضا الوظيفي ،درجة متدنية حلالة الر�ضا الوظيفي ،حيث
متركزت حالة عدم الر�ضا حول املكاف�آت املادية .ورغم توفر احلوافز � اّإل �أن �أثرها على الر�ضا الوظيفي
كان �سلبيا يف حني كانت احلوافز املعنوية التي �شملت (ظروف العمل ،االت�صال� ،إ�رشاف جماعة العمل،
حمتوى العمل) ،لها �أثرا �إيجابي وان كان منخف�ضا .كما �أكدت الدرا�سة امليول الكبري للمكاف�آت املادية.
وقد �أو�صت الباحثة� :رضورة �إعداد نظام للحوافز مع جتديده ح�سب الظروف التي تن�شط فيها امل�ؤ�س�سة
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و ح�سب خ�صائ�ص �أي فرد عامل .وكذلك توفر الو�ضوح يف تطبيق نظام احلوافز و تعريفه ملختلف
العاملني �إ�ضافة �إىل م�شاركتهم يف �إعداده ،وتقبل كل اقرتاحاتهم و�آرائهم.
درا�سة العك�ش ( :)2007هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على دور نظام احلوافز واملكاف�آت و�أثره يف
حت�سني الأداء الوظيفي يف وزارت ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،وذلك من خالل درا�سة نظام
احلوافز احلكومية ،وتقييم مدى فعاليته و�أثره على الأداء .واعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
ومت ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من العاملني بوظائف �إ�رشافية ويتلقون
حوافز يف وزارة ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة والبالغ عددهم  3350موظفاً ،يف حني بلغ عدد العينة
 368موظفا .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن هناك �أثراً �ضعيفاً لفعالية نظام احلوافز واملكاف�آت يف حت�سني

ٍ
ومتدن ،ومعظم
�أداء العاملني يف الوزارات الفل�سطينية يف قطاع غزة .و� ّأن نظام املكاف�آت غري فاعل

املوظفني لي�س لديهم علم بنظام منح املكاف�آت.كما ّبينت � ّأن الإدارات العليا يف الوزارات ال تربط بني

نتائج تقييم الأداء ك�أ�سا�س ملنح احلوافز .و�أو�ضحت �أنه ال يوجد �إن�صاف يف منح احلوافز واملكاف�آت ،و�أن

ذلك �أثّر �سلبا على �أداء املوظفني .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إعادة مراجعة وتقييم نظام احلوافز احلكومي
وتطويره ب�شكل يتنا�سب وتوقعات املوظف العام ،و�أن متنح احلوافز والرتقيات وفقا لل�ضوابط واملعايري
التي حددها القانون ،والعمل على ربط بني نتائج تقييم الأداء ال�سنوي يف منح احلوافز واملكاف�آت،و�أن
تعمل الإدارات العليا يف الوزارات على بث روح التعاون والإخاء بني زمالء العمل.
درا�سة ال�رشاري ( :)2007هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أنواع احلوافز املادية واملعنوية املقدمة

للعاملني ب�رشطة منطقة اجلوف ،والتعرف �أَي�ضا على مدى ر�ضاهم عن بيئة العمل الوظيفي .وقد اعتمد
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة ،حيث ا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات من عينة
الدرا�سة املكونة من  254فرداً من �أفراد ال�رشطة العاملني يف منطقة اجلوف.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن احلوافز املادية تقدم بدرجة قليلة للعاملني ،و�أن احلوافز املعنوية ال ت�ستخدم
�إطالقا يف هذه املنطقة ،و�أن �أفراد البحث كانوا را�ضني �إىل حد ما عن بيئة العمل الوظيفي ،كما �أظهرت
كذلك �أن هناك عالقة ارتباطية طردية بني احلوافز املادية واملعنوية املطبقة والر�ضا الوظيفي عن بيئة
العمل .وقد �أو�صت الدرا�سة بتطبيق نظام احلوافز بفعالية ،على �أن ي�شتمل على احلوافز املعنوية،
وكذلك زيادة االهتمام باحلوافز املادية والتي تعطي مردودا ايجابيا لرفع الروح املعنوية بني الأفراد يف
العمل ،والبحث عن كل ما يحقق الر�ضا ودعم الر�ضا لي�صل �إىل �أف�ضل حاالته.
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درا�سة اجلندي ( :) 2006هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستطالع ر�أي العاملني حول برنامج التحفيز والت�أكد من
فاعلية تلك الربامج وقدرتها على �إ�شباع رغبات العاملني واحتياجاتهم ،ومن ثم دورها يف حتقيق الر�ضا
الوظيفي للعاملني يف البنوك التجارية مبحافظتي اخلليل وبيت حلم .ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي  ،وكانت الإ�ستبانة هي �أداة الدرا�سة .وقد تكون جمتمع وعينة الدرا�سة من ( )320موظفًا يف
ٌ
منوط بتحفيزهم و�إ�شباع رغباتهم املادية
ثمانية بنوك .وخ�صلت الدرا�سة �إىل �أن ر�ضا العاملني الوظيفي
واملعنوية ،كما �أظهرت الدرا�سة مبجملها �أن هناك �ضعفا وا�ضحا يف برامج التحفيز.كما �أكدت الدرا�سة
وبينت � ّأن م�ؤثرات الر�ضا
�أن حتفيز العاملني يحقق الر�ضا وال�شعور بالأمن واال�ستقرار الوظيفيّ ،

الوظيفي والر�ضا عن احلوافز ال تت�أثر باملتغريات ال�شخ�صية للمبحوثني من ناحية اجلن�س والفئة العمريه
وامل�ؤهالت العلمية و�سنوات اخلربة واحلالة االجتماعية ،وحجم الإعالة لديهم .كما �أظهرت �أن % 73
من املبحوثني يرون �أن احلوافز املقدمة ت�ساعد يف تقليل معدالت الدوران الوظيفي والغياب املق�صود
عن العمل ،كما �أكد  % 82من املبحوثني �أن م�ؤثرات الر�ضا الوظيفي ت�ؤثر �إيجابيا يف �سلوكيات العاملني
واجتاههم ،وبخا�صة يف انتمائهم الوظيفي وا�ستقرارهم بالعمل .وقد �أو�صت الدرا�سة �إىل �رضورة
مراعاة �شمولية وتوقيت وتنوع برامج التحفيز ،و مراعاة العدالة يف توزيع احلوافز بناء على معايري
مهنية ومو�ضوعية �أ�سا�سها �أداء العاملني ،و�رضورة عدم الف�صل بني احلوافز والر�ضا الوظيفي.
درا�سة الغيلي ( :)2005هدفت الدرا�سة �إىل تو�صيف الو�ضع الراهن ل�سيا�سات اختيار وتدريب وحتفيز
املعلمني واملعلمات باجلمهورية اليمنية ،ومن ثم حتديد املعوقات التي حتد من فاعلية �سيا�سات اختيار
وتدريب وحتفيز املعلمني واملعلمات باجلمهورية اليمنية  .تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني
واملعلمات اليمنيني الثابتني يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي ب�أمانة العا�صمة (�صنعاء) ،ومن ثم
مت تق�سيم جمتمع الدرا�سة �إىل طبقتني هما طبقة املرحلة وطبقة اجلن�س ،ثم �أخذت عينة الدرا�سة من كل
طبقة على النحو الآتي  :معلمو املرحلة الأ�سا�سية ن�سبة ( ،)8.5%معلمات املرحلة الأ�سا�سية بن�سبة (،)6%
معلمو املرحلة الثانوية بن�سبة ( ،)19.5%معلمات املرحلة الثانوية بن�سبة ( .)14%وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود خلل يف تطبيق �سيا�سات اختيار املعلمني واملعلمات كعدم الأخذ باملعايري ،و�ضعف
ا�ستخدام و�سائل اال�ستقطاب املختلفة ،وا�ستخدام بع�ض الو�سائل غري القانونية كالوا�سطة والر�شوة،
وجتاوز بع�ض املراحل الهامة يف �سيا�سة االختيار ،وعدم ا�ستخدام الأولويات يف توزيع املعلمني
واملعلمات على املدار�س بعد ا�ستكمال �إجراءات توظيفهم  .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود خلل يف
تطبيق �سيا�سات تدريب املعلمني واملعلمات �أثناء اخلدمة من حيث �شحة الربامج التدريبية ،وقلة تنوعها،
و�ضعف يف حتديد االحتياجات التدريبية  ،واقت�صار و�سائل التدريب على و�سيلتني هما (املحا�رضة ،
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والتطبيق العملي) ،و�ضعف يف التخطيط الزماين واملكاين للربامج التدريبية  ،و�ضعف يف تقييم الربامج
التدريبية واملدربني  .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود خلل يف تطبيق �سيا�سات حتفيز املعلمني واملعلمات
من حيث عدم كفاية الأجور ملتطلبات احلياة ،وعدم انتظام الرتقيات والعالوات  ،وندرة ا�ستخدام
و�سائل التكرمي  .وقد �أو�صت الدرا�سة بتح�سني �سيا�سات اختيار وتدريب وحتفيز املعلمني واملعلمات،
تناولت جميع اجلوانب املتعلقة بهذه ال�سيا�سات  ،كما و�ضعت الدرا�سة مقرتحاً بعدد من الدرا�سات يف كل
حمور من املحاور الثالثة .
درا�سة �إبراهيم ( :)2003هدفت هذه الدرا�سة اىل تو�ضيح �أثر نظم احلوافز على درجة الر�ضا الوظيفي
للموظفني  ,واخلروج مبقرتحات وتو�صيات ت�ساهم يف و�ضع نظام للحوافز ينال ر�ضا املوظفني يف
اجلامعة ،تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية ّ � :إن املوظفني العاملني يف كلية التجارة بجامعة النيلني غري

را�ضني بالأغلبية عن نظام احلوافز املطبق يف اجلامعة  ,ومن النتائج الهامة �أي�ضا �إجماع املوظفني على
�أن هناك عدداً من ال�سلبيات فى نظام احلوافز املطبق فى اجلامعة مثل (ال�شعور بعدم وجود حوافز  ,عدم
وجود معايري ثابتة لتقييم �أداء املوظفني  ,عدم تطبيق احلوافز بالعدل  ,وجود عوامل �شخ�صية فى تطبيق
احلوافز) ومن النتائج �أي�ضا � َّأن غالبية املوظفني يرون � َّأن احلوافز املمنوحة لهم غري كافية و� َّأن هناك
�أنواعاً �أخرى من احلوافز يجب ان يح�صلوا عليها  ,لذلك تو�صل البحث �إىل � َّأن احلرمان من احلافز
ي�ؤدى �إىل (الت�أثري على درجة التعاون بني الزمالء  ,زيادة حدة ال�رصاع داخل اجلامعة  ,الت�أثري على

درجة الوالء للجامعة وعلى درجة اال�ستقرار فيها).
درا�سة رزق الله ( :)2003هدفت هذه الدرا�سة� ،إىل التعرف على �أبرز �سلوكيات االت�صال الإداري
لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية ومديراتها يف حمافظة بيت حلم ،وعالقتها بدافعية املعلمني نحو
العمل .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة بيت حلم والذي
بلغ عددهم ( )461معلما ومعلمة� ،أما عينة الدرا�سة فتكونت من ( )162معلما ومعلمة .وكانت �أداة
الدرا�سة عبارة عن ا�ستبانتني (ا�ستبانة �سلوكيات االت�صال الإدارية وا�ستبانة دافعية املعلمني).
وقد �أظهرت الدرا�سة النتائج الآتية :جاء الرتتيب التنازيل ل�سلوكيات االت�صال الإداري ،من وجهة نظر
املعلمني ،كما يلي( :ا�ستثارة جهود املعلمني ،االهتمام باملعلمني والإ�رشاف عليهم  ،التزود باملعلومات،
�إ�رشاك املعلمني يف العمل الإداري ،االت�صال والتوا�صل) .كما � ّأن م�ستوى �سلوكيات االت�صال كان
عالياً.و�أظهرت كذلك � ّأن الرتتيب التنازيل لدافعية املعلمني نحو العمل ،من وجهة نظر املعلمني ،كما

يلي( :العمل مع املعلمني ،العمل يف مهنة التدري�س ،العمل مع الإدارة ،العمل مع الطلبة ،العمل على
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تطوير الذات) .كما ان م�ستوى دافعية املعلمني كان عالياً .و�أكدت الدرا�سة على وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05يف �سلوكيات االت�صال الإداري املتبعة لدى مديري املدار�س
الثانوية احلكومية ومديراتها من وجهة نظر املعلمني ح�سب جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،واخلربة
ال�سابقة لديه وحجم املدر�سة .كما �أكدت �أي�ضا على وجود عالقة ارتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )a = 0.05بني دافعية املعلمني نحو العمل و�سلوكيات االت�صال الإداري املتبعة لدى مديري املدار�س
الثانوية احلكومية ومديراتها يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر املعلمني.
درا�سة ال�شيخ ( :)2001هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص �أثر املمار�سات الإدارية ملديري املدار�س على
دافعية املعلمني يف مدار�س منطقة القد�س والتي ت�رشف عليها وكالة الغوث الدولية .وقد تكون جمتمع
الدرا�سة من كافة املعلمني العاملني يف مدار�س وكالة الغوث يف منطقة القد�س والبالغ عددها  29مدر�سة
منها  10مدار�س للذكور و 14للإناث ومدر�ستني خمتلطة� .أما عدد املعلمني يف جمتمع الدرا�سة فهو 464
معلماً ومعلمة .وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة  451معلماً ومعلمة .وقد ا�ستخدمت الباحثة �أداتني للإجابة على
�أ�سئلة هذه الدرا�سة .الأداة الأوىل ا�ستبانة و�صف ال�سلوك القيادي� ،أما الأداة الثانية فهي ا�ستبانة قيا�س
دافعية املعلمني .وكان من نتائج الدرا�سة �أن دافعية املعلمني تزداد بتوجه املديرين نحو تنفيذ ُب ْع َد ْي القيادة

البعدين دون الآخر .كما ّبينت � ّأن هناك
(تنفيذ املهمام ،العالقات الإن�سانية) معا� ،أكرث من االهتمام ب�أحد ُ

ارتباطاً �إيجابياً وقوياً يني التوجه نحو تنفيذ ُب ْع َد ْي القيادة (تنفيذ املهام ،العالقات الإن�سانية) معاً وارتفاع

دافعية املعلمني ،كما وبينت الدرا�سة �أي�ضا �أ ّنه ال �أثر جلن�س املعلم �أو �سنوات اخلربة لديه على م�ستوى
دافعيتهم .وقد �أو�صت الدرا�سة بعقد برامج لت�أهيل املديرين وتعريفهم ب�أمناط القيادة الرتبوية ودورهم

يف تطوير مدار�سهم كقادة� ،إ�ضافة �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة باملمار�سات الإدارية ودافعية
املعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�صة.
درا�سة عريقات ( :)2000هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على اجتاهات العاملني يف امل�ؤ�س�سات
ثم
ال�صناعية اخلا�صة يف حمافظة �أريحا نحو نظم احلوافز ب�أنواعها املادية واملعنوية واالجتماعية ،ومن ّ
القيام بتحليلها( ،درا�سة الجتاهات العاملني مبحافظة �أريحا)�.أما �أداة جمع البيانات الرئي�سة فقد كانت
اال�ستبانة،حيث قام الباحث ب�إجراء م�سح �شامل ملجتمع الدرا�سة الذي تكون من خم�س م�ؤ�س�سات �صناعية،
وبلغت العينة  151عامالً من كافة العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات ال�صناعية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن

اجتاهات العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اخلا�صة يف حمافظة �أريحا كانت منخف�ضة نحو نظم احلوافز
املادية واملعنوية ،يف حني �أظهرت نتائج الدرا�سة �أَ ّن اجتاهات العاملني كانت متو�سطة نحو نظم احلوافز
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االجتماعية .كما ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة اح�صائية بني اجتاهات العاملني يف
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اخلا�صة نحو نظم احلوافز ال�سائدة فيها ح�سب اجلن�س ،وقد كانت هذه الفروق ل�صالح
فئة الإناث اللواتي كانت اجتاهاتهن متو�سطة نحو نظم احلوافز .يف حني كانت اجتاهات العاملني من فئة
الذكور منخف�ضة .كما تبني من نتائج الدرا�سة �أ ّنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات العاملني
يف امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اخلا�صة نحو نظم احلوافز ال�سائدة ح�سب امل�ستوى الإداري ،حيث كانت الفروق
ل�صالح العاملني يف م�ستوى الإدارة العليا ،الذين كانوا �أكرث ر�ضا عن هذه احلوافز ،تبعهم العاملون يف
الإدارة الو�سطى فالعاملني يف الإدارة الدنيا الذين كانوا �أقل العاملني ر�ضا عن هذه احلوافز .وقد �أو�صى
الباحث � ْأن ت�ؤخذ التغريات االقت�صادية بعني االعتبار يف امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اخلا�صة ،وحت�سني ظروف

و�أحوال العاملني من خالل قيام امل�ؤ�س�سات ال�صناعية باالهتمام �أكرث باحلوافز املادية واملعنوية وتنميتها
عن طريق حماولة حت�سني م�ستوى الرواتب والأجور وربطهما بغالء املعي�شة ،وتطبيق فر�ص الرتقية
العادلة ح�سب الكفاءة واخلربة وعدد �سنوات اخلدمة.والت�أكيد على �أهمية التو�سع يف تطوير قدرات
العاملني من خالل منحهم الفر�صة للم�شاركة يف دورات تدريبية ،وت�شجيع الن�شاطات االجتماعية داخل
امل�ؤ�س�سة على كافة امل�ستويات الإدارية لتنمية الروابط االجتماعية والعالقات الإن�سانية بني جميع العاملني
مبا ال يتناق�ض مع م�صلحة العمل ،وذلك بالتن�سيق مع �إدارة امل�ؤ�س�سة.
درا�سة �أبو ندى ( :)1999هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد �أهمية احلوافز لدى موظفي وزارة ال�صحة يف
حمافظات غزة ،وترتيبها من حيث �أهميتها و�أولويتها بالن�سبة للموظفني العاملني بالوزارة ،وحتديد
العوامل املحددة لأولوية هذه احلوافز ،ومعرفة ترتيب حاجات املوظفني يف وزارة ال�صحة ،واملقارنة
بني هذه احلاجات ملختلف فئات موظفي الوزارة .وا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل املنهج الو�صفي با�ستخدام
ا�سلوب العينة الع�شوائية الطبقية املنتظمة من موظفي وزارة ال�صحة يف حمافظات غزة ل�سنة  1999وعلى
خمتلف فئاتهم و�أماكن عملهم .وقد مت حتديد  421موظفا كعينة من اجمايل املوظفني .وا�ستخدم الباحث
اال�ستبانة ك�أداة جلمع املعلومات.وكانت �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث :ترتيب احلوافز ح�سب
�أولويتها جلميع املوظفني كالآتي( :الراتب ال�شهري ،مالءمة العمل لقدرات املوظف ،عالقات العمل،
الفر�ص التدريبية ،اتقان العمل ،االحرتام والتقدير ،الرتقية وتلي املنا�صب ،املنافع الوظيفية ،ظروف
العمل) .وكان الراتب ال�شهري له الأولوية لدى جميع املوظفني ،وباملرتبة الأوىل لدى الفئات من
الدرجات الدنيا ،وباملرتبة الثانية لدى الفئات من الدرجات العليا .وكان االحرتام والتقدير له الأولوية
الثانية لدى فئة امل�ؤهل العلمي �أقل من جامعي ،بينما كانت الفر�ص التدريبية لها الأولوية الثالثة لدى فئة
امل�ؤهل العلمي اجلامعي ،وبناء على النتائج التي تو�صل اليها الباحث� ،أو�صى ب�أن تويل وزارة ال�صحة
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اهتماما �أكرب لكل من الرواتب ومالءمة العمل لقدرات املوظفني ،والعمل على تدريبهم ،واملحافظة على
كرامة املوظف واحرتام ذاته ،وعدم ا�ستخدام احلوافز ال�سلبية من قبل املديرين.
درا�سة الزهراين ( :)1995هدفت الدرا�سة �إىل تقدمي م�ستوى احلوافز احلالية املقدمة للمعلمني يف التعليم
العام ومدى فاعليتها ،وكما هدفت �إىل تقدمي م�ستوىالر�ضا احلايل الوظيفي للمعلمني والتعرف على
امل�شاكل التي ت�ؤثر على الر�ضا والعالقة بينهما.ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة واعتمد
على الزيارة امليدانية يف جمع املعلومات ،و�ضم جمتمع الدرا�سة معلمي املدار�س الثانوية بجدة وتكونت
العينة من  200معلماً.وكانت نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل � ّأن معظم افراد العينة يرون �أن رواتبهم تتنا�سب

مع مقدار العمل املبذول و�أن مهنة التعليم تفوق املهن الأخرى فيما يتعلق بالإجازات والعطل ،و� َّأن
جميع املعلمني يرون �أن ر�سالتهم �سامية ،و�أنها ت�شبع ميولهم واهتماماتهم يف تنمية املجتمع .وقد �أو�صت

الدرا�سة باالهتمام ب�أمور املعلمني و�إعطائهم دورات تدريبية ملواكبة كل ماهو جديد يف التعليم ،وكذلك
ا�ستعمال احلوافز املادية واملعنوية لرفع م�ستوياتهم وحفزهم على العمل.
درا�سة اللوزي ( :)1995هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على اجتاهات الأفراد العاملني نحو حوافز
العمل امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف الأردن و�أثر كل من اجلن�س واحلالة االجتماعية وامل�ؤهل
العلمي والعمر وم�سمى الوظيفة واخلربة نحو العمل .وقد تكونت عينة الدرا�سة من  532فرداً عامالً يف
امل�ؤ�س�سات الأردنية .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات الأفراد العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية نحو
حوافز العمل املمنوحة لهم هي اجتاهات �إيجابية ب�شكل عام ،و�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
اجتاهات الأفراد العاملني نحو حوافز العمل تعزى جلميع املتغريات امل�ستخدمة .كما �أظهرت الدرا�سة
كذلك � ّأن �أكرث االجتاهات �إيجابية نحو العمل كانت يف جمال طبيعة العمل وحمتوى الوظيفة ،بينما كان
�أدنى م�ستويات اجتاهات العاملني �إيجابية نحو حوافز العمل هو يف جمال حوافز بيئة العمل الإدارية
واملكانية واحلوافز املعنوية.
درا�سة علوي ( :)1988هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أهمية احلوافز التي تقدمها مهنة التدري�س
ملعلمات املرحلة الثانوية مبنطقة جدة .وقد تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمات ال�سعوديات مبدار�س
املرحلة مبنطقة جد ة التعليمية ،وبلغ عدد عينة الدرا�سة  214معلمة ،وكانت �أداة الدرا�سة اال�ستبانة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية� :أهمية احلوافز بالن�سبة ملهنة التدري�س ،كما ك�شفت �أي�ضا عن �أن
عددا �ضئيال جداً من احلوافز التي تعترب قليلة الأهمية من جمموع احلوافز .كما ك�شفت النتائج عن
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�أكرث احلوافز �أهمية كانت ح�سب الرتتيب الآتي ( :حق املعلمة يف احل�صول على �إجازة ا�ستثنائية يليها
مبنى املدر�سة احلكومي النموذجي الذي ي�ساعد املعلمة على القيام بعملها بارتياح ثم يليها مالئمة مهنة
التدري�س لطبيعة املر�أة ويليها توجيه خطاب �شكر من امل�س�ؤولني على الن�شاط البارزللمعلمة) .و�أظهرت
النتائج اختالف درجة �أهمية كل حافز من حوافز مهنة التدري�س باختالف متغريات الدرا�سة (امل�ؤهل
وبينت
الدرا�سي ،امل�ستوى الوظيفي� ،سنوات اخلدمة ،الراتب ال�شهري ،ن�صاب ح�ص�ص التدري�س)ّ .

الدرا�سة �أهمية جماالت احلوافز الثالث (احلوافز امل�ستمدة من املهنة ،احلوافز املالية ،احلوافز الإدارية)

باختالف املتغريات ال�سابقة.
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 2.2.2ثانياً :الدرا�سات الأجنبية:
درا�سة درا�سة (,)Nasser Ud Din, Tufail, Shereen, Nawaz, & Shahbaz, 2012
هدفت هذه الدرا�سة لتحديد العوامل امل�ؤثرة يف حتفيز املعلمني يف امل�ستوى الثانوي .وقد ا�ستخدمت هذه
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وكان جمتمع الدرا�سة مكونا من جميع املعلمني يف املدار�س احلكومية الثانوية
يف مدينة كوهات يف الباك�ستان .وتكونت عينة الدرا�سة من  40معلما من هذه املدار�س .وا�ستخدم
الباحث اال�ستبانة ك�أداة لهذه الدرا�سة .و�أظهرت النتائج �أن املكاف�أة واحلوافز والثقة بالنف�س واحلالة
االقت�صادية واحلوافز املالية للمعلمني هي �أكرث العوامل امل�ؤثرة يف �أداء املعلمني ،بينما �أظهرت �أن احلالة
االجتماعية للمعلم واالجهاد والتدري�س كانت �أقل العوامل امل�ؤثرة يف �أداء املعلمني .وقد �أو�صت الدرا�سة
بتوفري حزمة رواتب جيدة للمعلمني لتح�سني �أدائهم ،و�أن تكون هذه الرواتب مناف�سة لرواتب الدوائر
احلكومية الأخرى ،وتوفري حزمة رواتب �سنوية يجب ان تعد من قبل املنطقة التعليمية من خالل تفهم
م�شاكل املعلمني وحتقيق م�ستوى الر�ضا لديهم.
درا�سة ( ,)Korshidi, Mircamani, & Darb Esfahani, 2011هدفت هذه الدرا�سة لفح�ص
العوامل امل�ؤثرة يف تعزيز عمل حوافز مديري املدر�س ،وذلك من وجهة نظر مديري املدرا�س واملعلمني
ودائرة التعليم الإداري ،وخرباء التعليم يف طهران ،كما حددت �أولوية كل عامل من هذه العوامل
وامل�ؤ�رشات .وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من � 587شخ�صا مت
اختيارهم بالعينة الع�شوائية الب�سيطة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة � ّأن العوامل امل�ؤثرة يف حتفيز املدراء جاءت
على الرتتيب الآتي :حتقيق الذات ،العوامل االجتماعية ،تقدير الذات ،الرغبة يف العمل ،االحتياجات

اجل�سدية ،الرثاء الوظيفي .كما خل�صت �إىل � ّأن النتيجة التي �أظهرت  6من العوامل التي ذكرت حتدد ما

ن�سبته  ٪ 68من جمموع تنوع حتفيزات املدير.

درا�سة درا�سة ( ,)Uhce, Fiberesima, & Onwuchekwa, 2011هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة
العالقة بني عوامل التحفيز و�أداء املعلمني يف العمل ،وكانت عينة الدرا�سة مكونة من  150معلماً اختريت
ع�شوائيا من  10مدار�س ثانوية يف منطقة �أبا ايجبيما نادوين املحلية احلكومية يف نيجرييا .و�أظهرت
نتتائج هذه الدرا�سة العالقة الكبرية بني عوامل التحفيز و�أداء املعلمني والعالقة الكبرية املوجودة بني
خربة املعلمني و�أدائهم يف العمل .وقد �أو�صت الدرا�سة بتزويد املعلمني بتحفيز عال وفعال ،وت�شجيع
الروح املعنوية للمعلمني لتحقيق الإبداع لديهم ،وم�ساعدة املعلمني على التكيف مع احلياة االجتماعية يف
59

املجتمع املحلي وعلى نطاق املجتمع ككل .كما �أو�صت بتعزيز التزام املعلمني املهني ،و�أبرزت �أن هناك
�آثار وا�ضحة للممار�سة التعليمية.
درا�سة ( ،)Alam, & Farid, 2011هدفت هذه الدرا�سة لفح�ص العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى التحفيز
للمعلمني يف املدر�س الثانوية يف مدينة روالبندي الباك�ستانية ..كما هدفت لتحديد العوامل امل�س�ؤولة عن
انخفا�ض �أو ارتفاع قلق التعليم داخل ال�صفوف ،وت�أثري جمموعة الأقران و�إجهاد االختبارات .وكانت
النتائج قد �أظهرت عدم ر�ضا املعلمني عن احلالة االجتماعية واالقت�صادية لهم ،واختيار املهنة ،و�سلوك
الطالب ،و�ضغط االختبارات .كما � ّأن عدداً من املعلمني ال ُيدفع لهم وفقاً لقدراتهم .وقد �أو�صت الدرا�سة

بتقدمي تدريب تعليمي للمعلمني ،وتقدمي االحرتام لهم ،كما يجب � ْأن يدفع لهم نظري م�ؤهالتهم وقدراتهم.
درا�سة ( ،)Schellendbach-Zell, & Gräsel, 2010هدفت هذه الدرا�سة لفح�ص حتفيز املعلم
و�رشوط الدعم �ضمن جمال اثنني من م�شاريع الإبداع ،وهما طريقة الثقة بالنف�س وطريقة وجهة النظر
ال�شخ�صية من خالل حتقيق م�صلحة املرجعية النظرية لتلك الدرا�سات .عالوة على ذلك هدفت الدرا�سة
�إىل معرفة مدى قدرة احلوافز على تفعيل دوافع املعلمني .و�أظهرت النتائج � ّأن العوامل املهمة املتعلقة

بالتحفيز هي امل�شاركة يف م�رشوع ابتكارات املدر�سة وخا�صة املرتبطة ب�أهمية الإبداعات .كما ّبينت

مت
مت التو�صل �إليها وهي( :اال�ستقاللية ،والكفاءة ،واالت�صال) ،التي ّ
�أن االحتياجات الأ�سا�سية التي ّ
التو�صل �إليها يف كال الدرا�ستنيّ ،بينت �أنواع خمتلفة من الت�أثريات الناجتة عن �أنواع التحفيز املختلفة

وخا�صة املتعلقة بالثقة بالنف�س� .إ�ضافة �إىل �أ ّنها فح�صت حوافز ظهر �أثرها يف �أنواع التحكم باحلافز.

درا�سة ( ،)Kitching, Morjan, & O'Leary, 2009يف حمار�شة ( ,)2011هدفت هذه الدرا�سة
�إىل توفري مربرات ملزيد من الأبحاث حول الأحداث اليومية التي جتعل املعلمني حمفزين �أو حمبطني،
عينة الدرا�سة من جمموعتني من
تكونت ّ
حيث وجد � ّأن كثرياً من الأحداث حتبط الدافعية للمعلمنيّ .

امل�شاركني ،قاموا باالحتفاظ يف مفكرات �أ�سبوعية لالحداث التي جتعلهم ي�شعرون �أنهم مبزاج ح�سن �أو
�سيء يف عملهم كمعلمني ،و�أ�ضافوا مذكرات �أ�سبوعية نحو التزامهم بالعمل لقيا�س فعالية الذات واحرتام
فتكونت من مفكرات يومية قام املعلوم بعملها للأحداث اليومية .و�أ�شارت
الذاتّ � .أما �أداة الدرا�سة
ّ

نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن حت�صيل الطالب يجعل املعلمني ي�شعرون مب�شاعر �إيجابية ،بينما �سلوك الطالب
وامل�صاعب نحو البيت جتعلهم ي�شعرون بعدم الر�ضا.
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درا�سة ( ,)Nasser Ud Din, 2008هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 - 1فح�ص تقنية التحفيز امل�ستخدمة من قبل ر�ؤ�ساء معاهد الدرا�سات العليا.
 - 2فح�ص وجهة نظر املعلمني عن م�ؤثرات وغري م�ؤثرات تقنية التحفيز امل�ستخدمة من ِقبل املديرين.
 - 3ا�ستطالع �آراء الطالب بخ�صو�ص الأداء املقدم من املعلمني والناجت عن ا�ستخدام املديرين لتقنية
التحفيز.
� - 4إظهار ت�أثري تقنية التحفيز امل�ستخدمة من املديرين على �أداء املعلمني.
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي .وكان جمتمع الدرا�سة يتكون من مديري الكليات ومعلمي
الكليات والطالب الذين يدر�سون يف هذه الكليات يف باك�ستان .وقد ا�ستخدم الباحث العينة الع�شوائية
الب�سيطة الختيار العينة التي تكونت من  100ذكر و 100امر�أة من حملة درجة الكليات ،ور�ؤ�سائهم
و 5معلمني و 20طالبا مت اختيارهم من كل كلية .وكانت اال�ستبانة هي �أداة الدرا�سة .و�أظهرت النتائج
�أن تقنية التحفيز الأكرث ا�ستخداماً من ِقبل املديرين هي ح�سب الرتتيب الآتي :التفا�ؤل ،التقدير ،املكاف�أة،
النقد الب ّناء ،املكاف�أة ،التعبري عن التوقعات ،الرتقية ،االهتمام ،الهيبة ،الوالء ال�شخ�صي .كما �أ ّنها مل
تهتم بالأمن الوظيفي ،واملعرفة العملية ،وعدم ا�ست�شارة املعلمني .كما � ّأن تقنية التحفيز كانت نقداً ب ّناءً،

واملحافظة على االن�ضباط ،ت�شجيع االبداع ،واالبتكار ،والتعبري عن توقع املدراء ،التوجيه  ،التقدير،
ال�سلوك التعاطفي للمدير ،وقت الإغاثة املنا�سب ،تقييم املعلمني الطبيعي ،طبيعة الرواتب املدفوعة،
املكاف�آت الأخرى ،احلوافز املالية ب�شكل نقدي ،العالوات .وقد ّبينت �أن نقل املعلمني ،والتعبري بقوة

عن الر�أي ،و�شدة تعامل املديرين ،وتوبيخ املعلمني على �أخطائهم ،والتمييز بني التكليف والواجبات،
من ال�سلبيات التي ت�ؤثر على �أداء املعلمني .و�أو�صت الدرا�سة بتح�سني عملية التعليم والتعلم يف كليات
التعليم العايل .كما طالبت �أن يتمتع املديرون باالحرتام ،والعدل ،والأدب ،وطيبة القلب ،والدقة
والو�ضوح .كما طلبت من املديرين توزيع واجبات االختبارات بني املعلمني بعدل و�إن�صاف ،كما

�أكدت على متابعة تقييم �أداء املعلمني بانتظام .ودعت املديرين لالبتعاد عن ممار�سة العوامل ال�سلبية مثل
احلجر على تنقل املعلمني ،وال�شدة يف التعامل معهم  ،وم�صادرة حق طرح الر�أي ،وذلك من �أجل �أداء
�أف�ضل للمعلمني .كما �أو�صت املديرين بان يتمكنوا من اال�ستفادة من ا�ستخدام �أموال كفاية من �أجل حتفيز
املعلمني والطالب .و�إقامة دورات تدريب خا�صة للمديرين والإداريني وامل�رشفني لتحقيق الكفاءة يف
تقنية التحفيز.
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درا�سة ( ،)Charness, & Gneezy, 2008هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر دفع مبالغ مغرية
للموظفني كحافز مقابل ح�ضور تدريب عمل �إ�ضايف يف جامعة كاليفورنيا ب�سانتا بربارا ،و�أثر ذلك على
مت ت�شجيعهم ملمار�سة نوع من
ت�شكيل �أداء املوظفني املعنيني ،وكان جمتمع البحث ،ي�شمل فريقاً من النا�س ّ
الريا�ضة يف الوقت الإ�ضايف للعمل وذلك مقابل مبلغ من املال كحافز لهم.
وكان من �أهم النتائج ما يلي:
 -1تبني �أن حافز دفع املال يقود مل�ستوى �أعلى من احل�ضور من لو مل يدفع لهم.
� -2أن ا�ستخدام احلوافز رمبا يكون له �أ ثر مو�ضعي يزول بزوالها ،حيث ميكن �أن ت�صبح ممار�ستهم
�أقل بزوال احلوافز �أو عدم ا�ستمراريتها.
� -3أن الفرتة الزمنية ملمار�سة التدريب رمبا تكون فعالة لت�شكيل �سلوكيات وعادات �سوف تبقى بعد
زوال املحفز.
ّ � -4أن املمار�سة الكبرية للن�شاط �أو التدريب تعمل على �إجناح خطط احلوافز يف �إيجاد عادات و�سلوكيات
�إيجابية �أكرث.

درا�سة ( ،)Choe, & Yin, 2006هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني ال�سلطة الإدارية
التي يتلقاها املديرون و�أداء ال�رشكة ككل عند ا�ستخدام امل�شاركة يف �أ�سهم ال�رشكة كحوافز للمديرين،
وكيف ت�ؤثر ال�سلطة الإدارية على �أداء املدراء ،مقابل التعوي�ض و�أداء ال�رشكة ،يف منطقة ويلز ،وكان
من �أهم النتائج ما يلي:
� -1أن راتب املدير لي�س مقيداً بقيود عليا يف حال امل�شاركة بالأ�سهم كحافز ،كما � ّأن ال�سلطة الإدارية

الت�ؤدي النحرافات يف الكفاءة ،وتكون النتيجة بتحول بع�ض الأموال من �أ�صحاب الأ�سهم املالية �إىل
املدراء.
� -2أن احلجم الأف�ضل لتعوي�ض املديرين بامل�شاركة بالأ�سهم كحافز هو الذي يحثه على ممار�سة جهوده
التي ت�ؤثر على �إجمايل �أداء ال�رشكة.
� -3أن ت�أثري ال�سلطة الإدارية للمدير تكون �أكرب يف حال عدم وجود �سقف لراتبه.
درا�سة ( ,)Bhatti, Rawat, & Hamid, 2005هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص �أ�سباب انخفا�ض
التحفيز بني معلمي املدار�س الإعدادية يف حمافظة �سنده يف باك�ستان وت�أثريها على �أداء املعلمني .وكانت
عينة الدرا�سة عبارة عن  300معلم من معلمي املدار�س االعدادية .وكانت �أداة الدرا�سة هي املقابالت،
واال�ستبانة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �ستة �أمور ت�ؤثر يف �أداء املعلمني هي �ضعف املكاف�أة،
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ونظام العقوبات ،وانخفا�ض املرتب ،و�ضعف اال�رشاف ،وانخفا�ض احلالة االجتماعية ،و�ضعف �أو
نق�ص االلتزام املهني ،ونق�ص املحتوى املعريف ومهارات التدري�س .وقد �أو�صت الدرا�سة �إدارة التعليم
يف املحافظات واحلكومة املركزية العمل على حت�سني امل�ستوى التحفيزي بني معلمي املدار�س الإعدادية
من خالل ت�سحني نظام الرواتب ،وحت�سني اال�رشاف.
تعرف ت�صورات وتوقعات مديري املدار�س عن الأ�سلوب
درا�سة ( ،)Diamantes, 2004هدفت ّ
وتعرف رغبات املعلمني وميولهم واجتاهاتهم نحو العمل يف �ألباما يف
الأمثل لتعزيز دافعية املعلمني،
ّ

كندا .وتكونت عينة الدرا�سة من خم�سة مديرين ،و( )85معلماً �أجابوا عن ا�ستبانه تكونت من ()10
فقرات �شملت جمالني :الأول وي�صف �أ�ساليب تعزيز الدافعية من وجهة نظر املدير ،واملجال الثاين
وي�شمل �أ�ساليب تعزيز الدافعية من وجهة نظر املعلمني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن من ابرز الأ�ساليب
املتبعة من قبل مديري املدار�س لتعزيز الدافعية لدى املعلمني متثلت ب�أ�سلوب التقدير واالحرتام للمعلم،
والأمن الوظيفي ،وامل�شاركة يف �صنع القرار ،وحرية اختيار املواد والطرق الدرا�سية املنا�سبة .يف حني
يف�ضل املعلمون الراتب اجليد ،وظروف العمل املنا�سبة كو�سيلة لتعزيز الدافعية لديهم.
درا�سة ( ،)Gibbs, Merchant, Van der Stede, & Vargus, 2004هدفت هذه الدرا�سة �إىل
التعرف �إىل قيا�س الأداء على نظام احلوافز امل�صمم للدوائر التجارية ،وذلك من خالل ا�ستخدام بيانات
عن عقود واتفاقيات لبع�ض احلوافز للمدراء ذوي العالقة التجارية يف �شيكاغو.
وكان من �أهم النتائج ما يلي:
� -1أن خ�صائ�ص مقايي�س الأداء تتعلق باحلوافز و مدى الثقل املوجود يف املقيا�س مثل طبيعة عالوة
املوظفني.
� -2أن احلوافز تكون �أكرب عندما يكون لدى املدير ر�أ�س مال ب�رشي اكرب ،،وبالتايل تكون املخرجات
الإدارية �أكرب ،ويتم التحكم باملخاطرة ب�شكل �أكرب.
� -3أن ال�رشكات تختار مقايي�س الأداء الأف�ضل للعالوة الأ�سا�سية ،ثم لعالوات �أخرى �أعلى.
� -4أن خ�صائ�ص مقايي�س الأداء لها دور هام عند ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة للحوافز ال�ضمنية ومن خالل عالوات
املوظفني لتحقيق التوازن يف �أنواع احلوافز املتعددة.
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درا�سة ( )Eriksson, & Villeval, 2004هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إي�ضاح النتائج التجريبية لقيا�س
التحفيز والت�أثريات الأ�سلوبية لدفع الأداء ،و�أي�ضا قيا�س مدى ت�أثري العوامل الأخرى على الأداء من
حيث تبادلية االمتيازات املقررة ،جامعة �أرها�س يف الدمنارك.
و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة التجريبية ما يلي:
 هناك تركيز على املوظفني ذوي املهارة يف امل�ؤ�س�سات التي تدفع بناء على الأداء. بالرغم من التداخالت �إال �أن الأجر املجدي والفعال يت�سق مع التبادلية التي تقلل من اجلذب نحو الأداءاملرتبط بالدفع.
درا�سة ( ,)Leithwood, Steinbach, & Jantzi, 2002قامت هذه الدرا�سة على نظريات التحفيز
الإن�ساين وحتفيز املعلمني لتنفيذ الإ�صالح املدر�سي .حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل حت�سني فهم ا�ستجابات
املعلمني ومديري املدار�س ملبادرات امل�ساءلة احلكومية وتقييم املدى الذي ت�صل �إليه قيادة املدر�سة يف
حتمل م�س�ؤولياتها .وكانت �أداة الدرا�سة هي املقابلة� .أما عينة الدرا�سة فتمثلت يف  48من املعلمني و15
من الإداريني يف  5مدار�س ثانوية .و�ساعدت نتائج هذه الدرا�سة يف تف�سري �أكرب �سلبيات احلوافز لتنفيذ
�سيا�سات امل�ساءلة احلكومية ،وت�شري �إىل الفروق يف مثل هذا احلافز بني املعلمني والإداريني على م�ستوى
املدر�سة .كما ّبينت هذه النتائج �أن بع�ض �أ�شكال القيادة املدر�سية قد تكون عالجا حلوافز املعلم ال�سلبية

عندما تكون مثل هذه احلوافز هي ب�سبب ق�رص النظر الناجتة عن تنفيذ ا�سرتاتيجيات احلكومة.

درا�سة ( ،)Egan, 2001هدفت �إىل حتديد العوامل التي تدفع املعلمني للعمل يف املدار�س العامة يف
�شيكاغو  . Chicagoوقد ا�ستخدمت الدرا�سة نظرية هريزبريغ يف الدافعية ومت بناء �أداة لبيان �أي من
عوامل الدافعية لدى هريزبريج ت�ساهم يف الر�ضا الوظيفي �أو عدم الر�ضا لدى معلمي مدار�س �شيكاغو،
وقد �شملت عينة الدرا�سة ( )238معلمًا مت اختيارهم ع�شوائياً من ( )14مدر�سة .وكانت نتائج الدرا�سة
�أظهرت �ستة عوامل للدافعية لدى املعلمني هي الإجناز واالعرتاف والتقدير والعمل نف�سه وامل�س�ؤولية
والتقدم واحتمالية النمو والتطور� .أما عوامل عدم الر�ضا �أو عوامل ال�صحة كما �سماها هريزبريغ فكانت
الراتب والعالقات بني الأفراد واالحرتام والعالقات مع الر�ؤو�ساء وال�سيا�سة الإدارية وظروف العمل
واحلياة ال�شخ�صية والأمن الوظيفي وجميعها كانت لها دور كعوامل عدم ر�ضا للمعلمني .و�أظهرت
النتائج �أي�ضا �أن حجم املدر�سة هو العامل الدميغرايف الأهم يف حتديد دافعية املعلمني ،وكذلك اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي كانت عوامل ذات داللة يف حتديد دافعية املعلمني� .أما �سنوات اخلربة فكانت �أقل العوامل
داللة يف دافعية املعلمني.
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درا�سة ( ،)Evans, 2001هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ما ي�ؤثر على االجتاهات املتعلقة بالوظيفة بني
املخت�صني الرتبويني ،وما الذي يعزز فهم املعنويات والر�ضا الوظيفي والدافعية بينهم ،وتف�سري طبيعة
ت�أثري القيادة على هذه االجتاهات .وقد ت�شكلت عينة الدرا�سة من �أ�ساتذة اجلامعات ،ومعلمي املدار�س.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � ّأن معنويات معلمي املدار�س ور�ضاهم الوظيفي ودافعيتهم �أقل ت�أثراً بالعوامل

اخلارجية ،مثل( :الراتب ،وال�سيا�سة الرتبوية ،والإ�صالحات ،وظروف اخلدمة) من العوامل الداخلية
اخلا�صة بالوظيفة .كما ّبينت ظهور م�ستويات خمتلفة من املعنويات ،والر�ضا الوظيفي ،والدافعية لدى

معلمي املدار�س ُيعزى اجلزء الأكرب منها �إىل ت�أثري القيادة على املعلمني .كما �أظهرت عينة الأكادمييني

من �أ�ساتذة اجلامعات م�ستويات �أعلى من املعنويات ،والر�ضا الوظيفي ،والدافعية باملقارنة مع معلمي
املدار�س.

درا�سة ( ،)Medina, 2000هدفت �إىل ا�ستك�شاف مدى ت�أثري قوة القائد االجتماعية على دافعية و�إبداع
املعلمني يف املدار�س الثانوية والأ�سا�سية ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )132معلماً مت اختيارهم من ()18
مدر�سة بالإ�ضافة �إىل مديريهم من منطقة جنوب كارولينا ،وا�ستخدم الباحث �أداة قوة القائد االجتماعية
وا�ستبانة الدعم التقني و�أداة اجتاهات الأفراد نحو الإبداع وا�ستبانة الدعم واال�ستقالل والأداة الداعية
�إىل الإبداع ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � ّأن الإبداع لدى املعلمني يخ�ضع لعدة م�ؤثرات من �أهمها الدعم

التقني من املدر�سة وم�ستوى دافعية املعلم ال�شخ�صية حيث � ّإن م�ستوى الدافعية لدى املعلمني ارتبط بعالقة

�إيجابية مبا�رشة مع الإبداع لدى املعلمني ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا �أن قوة القائد االجتماعية ميكنها
�أن تزيد �أو تعيق الدافعية للمعلمني والدعم التقني لهم.
درا�سة ( ،)Kelley، Heneman, & Milanowski, 1999هدفت �إىل معرفة كيف ت�ؤثر الدافعية
على املعلمني يف مدر�ستني يف جنوب كارولينا وكنتوكي با�ستخدام برناجمني خمتلفني للمكاف�أة على الأداء،
و�شملت عينة الدرا�سة معلمي ومديري املدر�ستني ،ومت ا�ستخدام ا�ستبانة مل�سح �آراء عينة الدرا�سة ،وكذلك
مت ا�ستخدام �أ�سلوب املقابلة للح�صول على بيانات الدرا�سة .وقد ّبينت الدرا�سة �أن املدر�سة التي حتتوي

على معلمني �أكرث دافعية تكون ناجحة �أكرث يف حت�سني حت�صيل الطالب ،و�أن توفر الدافعية للمعلمني يف
وبينت الدرا�سة �أي�ضا �أن و�ضع نظام للحوافز
املدر�سة هو م�ؤ�رش جناح تلك املدر�سة يف حتقيق �أهدافهاّ ،

من قبل الإدارة يعد من الأمور ال�صعبة التي تتطلب معرفة كافية يف جميع جوانب الدافعية نحو العمل.
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درا�سة (" ،)Butterworth & Weinstein, 1996درا�سة حالة" .هدفت �إىل معرفة جهود مديري
املدار�س الأ�سا�سية خللق املناخ املدر�سي امل�شجع على الدافعية ,وقد �أجريت يف �ست مدار�س ابتدائية خا�صة
يف �شيكاغو ،وكانت �أداة الدرا�سة املالحظة واملقابلة .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن املديرين يقومون
بالأعمال الآتية من �أجل خلق مناخ مدر�سة ي�شجع على الدافعية للمعلمني :تطوير ن�شاطات وفعاليات
تهتم بالفردية ال�شخ�صية واحلاجات والتكيف ،التو�سع يف م�صادر التمويل لكامل جماعة العمل املدر�سي،
االعتماد على الأن�شطة لكل م�ستوى من م�ستويات املدر�سة ،املوازنة بني الأن�شطة وم�صادر متويلها.
درا�سة ( ,)Blase & Kirby, 1992هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة العوامل التي ت�ؤدي �إىل ت�شجيع
وتعزيز الإجناز التعليمي لدى املعلمني كهدف من �أهداف املدير ،وذلك ومن وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.
وقد طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )800معلماً ومعلمةً يف تك�سا�س و�أورليانز ،وقد ا�ستخدمت
املقابلة ك�أداة جلمع املعلومات .و�أظهرت النتائج ب�أن املديح والثّناء ا�سرتاتيجية فعالة يف الت�أثري على
املعلمني ،وتدفع بهم �إىل العمل ،كما وتعزز الثقة ،وتخلق االعتداد بال ّنف�س لديهم ،وتعزز من �شعورهم
بالر�ضا واالنتماء للم�ؤ�س�سة .وب� ّأن املديح والثّناء املتعلق بالعمل والإجناز هو الأكرث ت�أثرياً على املعلمني.
درا�سة ( ,)Caldwell, 1992فقد هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات املعلمني ب�ش�أن العالقة بني
ال�سلوكات الإدارية ودافعية املعلمني ،حيث كان للدرا�سة غر�ضان الأول هو حتديد ما �إذا كان �سلوكات
مديري املدار�س الأ�سا�سية التي �أ�سهمت يف �إح�سا�س املعلمني بالإجناز وامل�س�ؤولية واالعرتاف قد ت�صورها
وح�سنت �سياق العمل.
املعلمون ب�أنها ت�سهم �أكرث يف دافعيتهم نحو العمل �أكرث من ال�سلوكات التي طورت
ّ

�أما الغر�ض الثاين فهو معرفة االختالف يف ت�صورات الأهمية لهذه العوامل .وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )200معلماً من مدار�س منطقة مدو�ست  ،Midwestومت ا�ستخدام ا�ستبانة �أعدت لغر�ض الدرا�سة.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الإجناز وامل�س�ؤولية واالعرتاف كانت عوامل ت�صورها جميع املعلمني ب�أنها
ت�سهم �أكرث يف دافعيتهم نحو العمل .و�أن هناك فروقاً يف ت�صور املعلمني لهذه العوامل تعزى للعمر
واجلن�س وتعد هذه النتيجة تعزيزا لنظرية هريزبرغ.
درا�سة ( ،)Parker & Partridge, 1991هدفت هذه الدرا�سة لقيا�س ومقارنة �إدراك العاملني للأمور
التي من �ش�أنها �أن تزيد من جهود العمل وبالتايل الإنتاجية ولتحديد �أي الأفعال التي يقوم بها املديرون
والتي ينظر لها من قبل املعلمني على �أنها عوامل دافعة .و�شملت عينة الدرا�سة ( )230معلماً و( )6مديرين
من املدار�س العامة يف امل�سي�سبي .وا�ستخدمت الدرا�سة �أداة م�سح قام ب�إعدادها الباحثان .وكانت نتائج
66

الدرا�سة �أظهرت �أن املديرين واملعلمني اتفقوا على اعتبار عوامل زيادة االنتاجية تتمثل يف التح�صيل
والتقدم واالنتماء واال�ستقاللية والإبداع ،واالعرتاف والأمان .و�أن هناك فروقاً تعزى ملنطقة العمل
يف اعتبار االعوامل امل�ؤدية �إىل �إنتاج عال� .أما الأفعال التي اعتربت عوامل دافعة بالن�سبة للمعلمني فكانت
كما يلي :و�ضوح الر�ؤية امل�شرتكة للمدر�سة ،بناء الفريق ،ت�شجيع االنتماء ،ت�شجيع واعتبار ومكاف�أة
جهود العمل النموذجية.
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 3.2.2التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
العربية ذات العالقة ت�شري �إىل �أن بع�ضها حتدث عن مدى قيام مدير املدر�سة
�إن ا�ستعرا�ض الدرا�سات
ّ

بتحفيز معلميه كدرا�سة (ال�شيخ ،)2001 ،ودرا�سة (الغيث ،)2008 ،ودرا�سة (حمار�شة،)2011 ،

وكذلك درا�سة (رزق الله ،)2003 ،ودرا�سة (عزبون ،)2007 ،ودرا�سة (�أبو ا�سنينة،)2008 ،
ودرا�سة (النواورة ،)2009 ،ودرا�سة (احللبي.)2009 ،
أجنبية ال�سابقة ذات العالقة فت�شري �إىل � ّأن بع�ضها حتدث عن ممار�سة التحفيز
�أما ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال ّ

من قبل املدار�س ومن ذلك درا�سة ( ,)Caldwell, 1992ودرا�سة (Butterworth & Weinstern,
 ,)1996ودرا�سة ( ,)Medina, 2000ودرا�سة (.)Khorshidi, 2011
كما حتدثت بع�ض الدرا�سات عن عالقة التحفيز والر�ضا الوظيفي كدرا�سة (الزهراين ،)1995 ،ودرا�سة
(اجلندي ،)2006 ،ودرا�سة (عزبون ،)2007 ،ودرا�سة (ال�رشاري ،)2007 ،ودرا�سة (الوداعي،
 .)2008ومن الدرا�سات االجنبية يف نف�س املجال درا�سة (.)Egan, 2001
وقد حتدثت بع�ضها عن عالقة حتفيز املدير واالنتماء التنظيمي كدرا�سة (الغيلي .)2005 ،وحتدثت عن
عالقة التحفيز والتطوير املهني كدرا�سة (احللبي ،)2009 ،ودرا�سة (النواورة ،)2009 ،وحتدثت
عن عالقة التحفيز والأداء الوظيفي كدرا�سة (�رشاب ،)2007 ،ودرا�سة (العك�ش ،)2007 ،ودرا�سة
(الغيث ،)2008 ،ودرا�سة (.)Uche, & others, 2001
يف حني حتدثت بع�ض الدرا�سات عن التحفيز وخلق املناخ املدر�سي كدرا�سة (& Butterworth
 ,)weinsteinوحتدثت عن التحفيز والت�أثري االجتماعي والإن�ساين للمدير كدرا�سة (Medina,
 ,)2000وحتدثت كذلك عن نظم التحفيز كدرا�سة (احللبي ،)2009 ،ودرا�سة (Gibbs, & other,
 ,)2004كما حتدثت الدرا�سات عن العوامل امل�ؤثرة يف تعزيز عمل احلوافز كدرا�سة (Alam & Farid,
 ,)2011ودرا�سة ( ,)Khorshidi, 2011ودرا�سة (.)Nasser Ud Kin & others, 2012
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وقد الحظ الباحث � ّأن الدرا�سات ال�سابقة اعتمدت على املنهج الو�صفي واال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة .وقد

كانت معظم الدرا�سات تتحدث عن التحفيز اخلا�ص بالناحيتني :احلوافز املادية كالرواتب واملكاف�أة
والرتقية وغريها ،واحلوافز املعنوية كالتقدير واملديح وال�شكر وغريها.
وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة عدة �أمور منها :اال�ستفادة من املراجع التي رجعت �إليها تلك
الدرا�سات ،واال�ستفادة منها يف بناء اال�ستبانة مبجاالتها املختلفة يف جمال التحفيز ،والتعرف على
اال�ساليب الإح�صائية والكيفية التي مت فيها حتليل النتائج ،واال�ستفادة من النتائج والتو�صيات التي تو�صلت
�إليها تلك الدرا�سات.
أهم مامييز هذه الدرا�سة � ّأن بيئتها (فل�سطينية) ،وخا�صة �أنها يف منطقة القد�س ال�رشيف وجلميع
� ّإن � ّ
معلميها ،مع اختالف اجلهات امل�رشفة على ه�ؤالء املعلمني ،وكذلك مبجاالت �أداة الدرا�سة فيها وخا�صة
جمايل العالقات الإن�سانية والتطوير املهني ،حيث مل يتم بحثهما يف درا�سات �أخرى بال�صورة التي بحثتها
هذه الدرا�سة وتتميز �أي�ضا يف قلة الدرا�سات يف هذا املجال يف منطقة القد�س ال�رشيف ،ح�سب علم الباحث.
كما �أ ّنها اخت�صت ب�آراء املعلمني عن مدير املدر�سة فيما يتعلق بدرجة قيامه بتحفيزهم �ضمن جماالت
الدرا�سة املختلفة.
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الف�صل الثالث

الطريقة والإجراءات
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الف�صل الثالث
 .3منهج الدرا�سة و�إجراءاتها:
تناول هذا الف�صل منهج الدرا�سة ،وجمتمعها ،وعينتها ،و�أداتها ،واختبار �صدق الأداة وثباتها،
ومتغريات الدرا�سة و�إجراءاتها ،والأدوات الإح�صائية امل�ستخدمة.
 1.3منهج الدرا�سة
مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام املنهج الو�صفي للتعرف على وجهات نظر املعلمني حول مدى قيام مدير
املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س منطقة القد�س ال�رشيف ،وذلك ملالءمته ملثل هذا النوع من الدرا�سات.
 2.3جمتمع الدرا�سة:
كو َن جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات مدار�س منطقة القد�س ال�رشيف ،مبا يف ذلك املدار�س
َت َّ

احلكومية (التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية) ،والوكالة (التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني) ،واملدار�س اخلا�صة ،والبلدية واملعارف (التابعة لبلدية القد�س الإ�رسائيلية ولوزارة
املعارف الإ�رسائيلية) ،وذلك يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي 2013 /2012م والبالغ عددهم
( )3011معلما ومعلمة .واجلدول الآتي يبني توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب اجلهة امل�رشفة:
جدول ( )1 .3جدول توزيع جمتمع الدرا�سة ،ح�سب الأرقام الواردة يف مكتب الرتبية والتعليم يف
القد�س ال�رشيف ووكالة الغوث:
الرقم

اجلهة امل�رشفة

عدد املدار�س عدد املعلمني الن�سبة املئوية للمعلمني

1

حكومية (وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية)

39

756

25.10

2

مدار�س وكالة الغوث

8

135

4.48

3

مدار�س بلدية القد�س ووزارة املعارف الإ�رسائيليتان

63

1700

56.45

4

جهات خا�صة

72

420

13.94

183

3011

٪ 100

املجموع الكلي

71

 3.3عينة الدرا�سة:
وقد مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،من معلمي ومعلمات مدار�س منطقة القد�س
ال�رشيف ،حيث مت تق�سيم جمتمع الدرا�سة �إىل �أربعة �أق�سام ح�سب املرجعية للمدر�سة احلكومية (التابعة

لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية) ،والوكالة (التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني)،
واملدار�س اخلا�صة ،والبلدية واملعارف (التابعة لبلدية القد�س الإ�رسائيلية ولوزارة املعارف الإ�رسائيلية)،

ومت ح�رص عدد عنا�رص املجتمع الكلي ومعرفة عدد عنا�رص كل ق�سم ،ومت حتديد ن�سبة العينة وهي ٪ 17
املراد اختيارها من املجتمع ومت �إيجاد عدد عنا�رص كل ق�سم .وقد مت ا�سرتجاع ( )467ا�ستمارة ،وبلغت

ن�سبة اال�سرتجاع حوايل  ٪ 95وهي ن�سبة ا�سرتجاع مرتفعة ومقبولة �إح�صائيا.
1.3.3

و�صف متغريات �أفراد عينة الدرا�سة:

يبني اجلدول ( )2.3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة الذين مت حتليل ا�ستجاباتهم ،ح�سب متغريات الدرا�سة
كالآتي:
املتغري

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

168

36.0

�أنثى

299

64.0

املجموع

467

%100

دبلوم

28

6.0

بكالوريو�س

368

78.8

ماج�ستري ف�أعلى

71

15.2

املجموع

467

%100

علوم �إن�سانية

309

66.2

علوم تطبيقية

158

33.8

املجموع

467

%100

�أقل من � 5سنوات

105

22.5

من � 10-5سنوات

147

31.5

�أكرث من � 10سنوات

215

46.0

املجموع

467

%100

حكومية (التابعة لوزارة الرتبية التعليم الفل�سطينية)

113

24.2

وكالة الغوث لت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني

39

8.4

جهة خا�صة

70

15.0

بلدية القد�س ووزارة املعارف الإ�رسائيليتان

245

52.5

املجموع

467

%100

اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص العلمي

اخلربة

اجلهة امل�رشفة
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يبينّ جدول ( )2.3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س ،ويظهر �أن  36%من عينة الدرا�سة من
الذكور 64% ،من الإناث .ويبني اجلدول توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي،
ويظهر �أن  6%من العينة دبلوم ،يف حني كانت ن�سبة  78.8%بكالوريو�س ،ون�سبة  15.2%ملاج�ستري
ف�أعلى .ويبني اجلدول توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري التخ�ص�ص العلمي ،ويظهر �أن 66.2%
علوم �إن�سانية ،يف حني كانت ن�سبة  33.8%علوم تطبيقية .ويبني �أي�ضاً متغري اخلربة ،ويظهر �أن ن�سبة
 22.5%لأقل من � 5سنوات ،ون�سبة  31.5%من � 10-5سنوات ،ون�سبة  46%لأكرث من � 10سنوات.
ويبني متغري اجلهة امل�رشفة �أن ن�سبة  24.2%للحكومية (�سلطة) ،ون�سبة  8.4%لوكالة الغوث ،ون�سبة
 15%للجهة اخلا�صة ،ون�سبة  52.5%لبلدية القد�س/وزارة املعارف الإ�رسائيلية.
� 4.3أداة الدرا�سة:
مت ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات حول مدى قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف منطقة القد�س
ال�رشيف من وجهة نظر املعلمني ،حيث ا�ستعان الباحث بالأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
احللبي ( )2009ودرا�سة �أبو �رشخ( ،)2010ودرا�سة خارجية من درا�سات العالقات الإن�سانية وهي
درا�سة الزبون ومو�سى ( )2010يف بناء هذه الأداة ،وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من ()79
فقرة موزعة على �أربعة جماالت ،هي :العالقات الإن�سانية وعدد فقراتها ( )15من  ،15 - 1تطوير
الأداء املهني وعدد فقراته ( )15فقرة ممن ( ،)30 - 16والر�ضا الوظيفي وعدد فقراته ( )14فقرة من
( ،)44 - 31واالنتماء التنظيمي وعدد فقراته ( )15فقرة من (( )59 - 45انظر ملحق رقم .) 1
� 1.4.3صدق الأداة:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة مت عر�ضها على عدد من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة،
لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم و�إجراء التعديالت املنا�سبة التي وجدت ،وقد بلغ عددهم (  ) 12حمكما
(انظر ملحق رقم  ،)2وقد �أبدى ه�ؤالء املحكمون مالحظاتهم على هذه الأداة من حيث �شموليتها،
مت �إعادة �صياغة
وانتماء الفقرات للمجاالت التابعة لهذه الأداة ،ومدى �سالمة العبارات وو�ضوحها ،و ّ
بع�ض الفقرات لوجود �أخطاء لغوية فيها ،كفقرة يف جمال االنتماء التنظيمي وهي( :يحث املعلمني على
املحافظة على ممتلكات املدر�سة كما يحافظوا على ممتلكاتهم) ،والت�صحيح( :يحث املعلمني على املحافظة
مت �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات لأنها مركبة
على ممتلكات املدر�سة كما يحافظون على ممتلكاتهم) ،وقد ّ
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(�أي تقي�س بعدين �أو �أكرث) كفقرة يف جمال العالقات الإن�سانية وهي( :يقوم ب�شكر املعلمني �شفهيا وكتابيا
على جهودهم يف العمل) ،والت�صحيح( :ي�شكر املعلمني على جهودهم يف العمل)� ،أو �شطب الفقرة لأنها
مركبة ومكررة كفقرة يف جمال الر�ضا الوظيفي وهي( :ي�ستخدم احلوافز املادية واملعنوية ملا لها من ت�أثري
مت �شطب هذه الفقرة)� ،أو طويلة كفقرة يف جمال تطوير الأداء املهني
�إيجابي يف �سلوك املعلمني)( ،قد ّ
وهي( :يقدر قدرات املعلمني الإدارية حيث يتيح لهم امل�شاركة بتحمل امل�س�ؤلية الإدارية يف املدر�سة)،
مت �إخراج اال�ستبانة
ثم ّ
والت�صحيح (يتيح للمعلمني امل�شاركة بتحمل امل�س�ؤولية الإدارية يف املدر�سة)،ومن ّ

ب�صورتها النهائية (�أنظر ملحق رقم  ،) 3والتي تكونت من ق�سمني الق�سم الأول ا�شتمل على املتغريات
امل�ستقلة للدرا�سة والبالغ عددها  5متغريات� ،أما الق�سم الثاين فقد ا�شتمل على فقرات اال�ستبانة والبالغ
عددها ( )59فقرة موزعة على �أربعة جماالت هي :العالقات الإن�سانية و�ضم ( )15فقرة ،وتطوير الأداء
املهني و�ضم ( )14فقرة ،الر�ضا الوظيفي و�ضم ( )15فقرة ،االنتماء التنظيمي و�ضم ( )15فقرة.
ومت �إدراج كيفية ا�ستجابة امل�ستجبني على فقرات اال�ستبانة وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي كالآتي:
موافق ب�شدة ،و�أعطيت خم�س درجات ،موافق ،و�أعطيت �أربع درجات ،حمايد ،و�أعطيت ثالث
درجات ،ومعار�ض ،و�أعطيت درجتني ،ومعار�ض ب�شدة ،و�أعطيت درجة واحدة.
من ناحية �أخرى مت التحقق من �صدق الأداة �أي�ضاً بح�ساب معامل االرتباط بري�سون لفقرات اال�ستبانة
مع الدرجة الكلية للأداة لكل مقيا�س ،وات�ضح وجود داللة �إح�صائية يف جميع فقرات اال�ستبانة ،ويدل
على � َّأن هناك ات�ساقاً داخلياً بني الفقرات .واجلداول الآتية تبني ذلك:
جدول ( :)3.3نتائج معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationمل�صفوفة ارتباط فقرات
العالقات الإن�سانية
الرقم

قمية R

الداللة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة الإح�صائية

1

**0.680

0.000

6

**0.742

0.000

11

**0.722

0.000

2

**0.735

0.000

7

**0.745

0.000

12

**0.777

0.000

3

**0.681

0.000

8

**0.660

0.000

13

**0.753

0.000

4

**0.713

0.000

9

**0.731

0.000

14

**0.748

0.000

5

**0.754

0.000

10

**0.781

0.000

15

**0.725

0.000
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جدول ( :)4.3نتائج معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationمل�صفوفة ارتباط فقرات
تطوير الأداء املهني
الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة الإح�صائية

16

**0.600

0.000

21

**0.729

0.000

26

**0.681

0.000

17

**0.681

0.000

22

**0.758

0.000

27

**0.623

0.000

18

**0.715

0.000

23

**0.652

0.000

28

**0.704

0.000

19

**0.521

0.000

24

**0.775

0.000

29

**0.566

0.000

20

**0.693

0.000

25

**0.638

0.000

30

**0.659

0.000

جدول ( :)5.3نتائج معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationمل�صفوفة ارتباط فقرات
الر�ضا الوظيفي
الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة الإح�صائية

31

**0.584

0.000

36

**0.695

0.000

41

**0.781

0.000

32

**0.689

0.000

37

**0.750

0.000

42

**0.751

0.000

33

**0.721

0.000

38

**0.779

0.000

43

**0.753

0.000

34

**0.599

0.000

39

**0.710

0.000

44

**0.668

0.000

35

**0.682

0.000

40

**0.787

0.000

جدول ( :)6.3نتائج معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationمل�صفوفة ارتباط فقرات
االنتماء التنظيمي
الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة
الإح�صائية

الرقم

قمية R

الدالة الإح�صائية

45

**0.751

0.000

50

**0.750

0.000

55

**0.585

0.000

46

**0.582

0.000

51

**0.756

0.000

56

**0.763

0.000

47

**0.746

0.000

52

**0.743

0.000

57

**0.767

0.000

48

**0.782

0.000

53

**0.693

0.000

58

**0.748

0.000

49

**0.694

0.000

54

**0.651

0.000

59

**0.785

0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed).
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 2.4.3ثبات الأداة:
قام الباحث بالتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بالآتي:
ثبات الإ�ستبانة :مت ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا لفقرات اال�ستبانة .وهذا ما
يو�ضحه اجلدول الآتي:
جدول( :)7.3معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية:
املجال

معامل الثبات

العالقات الإن�سانية

0.95

تطوير الأداء املهني

0.93

الر�ضا الوظيفي

0.94

االنتماء التنظيمي

0.95

الدرجة الكلية

0.98

ويالحظ من جدول (� )6.3أن جميع قيم معامل الثبات جاءت بدرجة مرتفعة ،وهذا ي�شري �إىل متتع �أداة
الدرا�سة بثبات يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.
وقام الباحث بالتحقق من ثبات الأداة ،من خالل ح�ساب ثبات الدرجة الكلية ملعامل الثبات ،لأداة
الدرا�سة ح�سب معادلة الثبات كرونباخ �ألفا ،وكانت الدرجة الكلية ( ،)0.98وهذه النتيجة ت�شري �إىل متتع
هذه الأداة بثبات يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.
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 5.3متغريات الدرا�سة:
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:
املتغريات امل�ستقلة:
 متغري اجلن�س :وله م�ستويان ( ذكر� ،أنثى) متغري امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات ( �أقل من بكالوريو�س ،بكالوريو�س� ،أعلى من بكالوريو�س). متغري اخلربة يف التدري�س :ولها ثالثة م�ستويات ( �أقل من خم�س �سنوات ،من � 10 - 5سنوات� ،أكرثمن � 10سنوات).
 متغري التخ�ص�ص :وله م�ستويان (العلوم التطبيقية ،والعلوم الإن�سانية). متغري اجلهة امل�رشفة :ولها �أربعة م�ستويات( :احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،والوكالة التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،واملدار�س اخلا�صة ،والبلدية واملعارف
التابعتان لبلدية القد�س الإ�رسائيلية ولوزارة املعارف الإ�رسائيلية).
املتغري التابع:
ا�ستجابة �أفراد العينة على اال�ستبانة ملعرفة مدى قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف حمافظة القد�س من
وجهة نظرهم.
� 6.3إجراءات الدرا�سة:
بعد الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،وحتديد عينتها ،قام الباحث بتطبيق الأداة على �أفراد عينة
الدرا�سة ،وبعد �أن اكتملت عملية جتميع اال�ستبانات من �أفراد العينة بعد �إجابتهم عليها ،تبني للباحث � ّأن

عدد اال�ستبانات امل�سرتدة ال�صاحلة والتي خ�ضعت للتحليل الإح�صائي هو ( )467ا�ستبانه ،ومت ا�ستبعاد 8

ا�ستمارات لعدم ا�ستيفائها للمعلومات املطلوبة.
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وقد �سارت هذه الدرا�سة وفقا للإجراءات الآتية:
 مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة لال�ستعانة بهما يف �إعداد �أداة الدرا�سة. ح�رص جمتمع الدرا�سة. اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة. �إعداد م�سودة لأداة الدرا�سة. التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها. احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من جامعة القد�س موجه �إىل مديريات الرتبية والتعليم يف القد�سوكذلك ملدار�س البلدية واخلا�صة والوكالة (انظر ملحق 4 :و 5و 6و 7و ،)8ومن ثم �إر�سالها �إىل اجلهات
املخت�صة للح�صول على كتب ت�سمح بتوزيع اال�ستبانة على املدار�س.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة القد�س موجه �إىل مديريومديرات املدار�س التي �ستطبق فيها الدرا�سة (انظر ملحق.)9 :
 توزيع اال�ستبانة على املعلمني واملعلمات يف عينة الدرا�سة. جمع البيانات ومعاجلتها �إح�صائيا ال�ستخراج النتائج وتف�سريه وذلك با�ستخدام الربنامج االح�صائي(.)SPSS
 7.3املعاجلة الإح�صائية:
بعد جمع اال�ستبانات والت�أكد من �صالحيتها للتحليل مت ترميزها (�إعطائها �أرقاما معينة) ،وذلك متهيداً
لإدخال بياناتها �إىل جهاز احلا�سوب الآيل لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،وحتليل البيانات وفقاً
لأ�سئلة الدرا�سة وبياناتها.
وقد متت املعاجلة الإح�صائية وفقا ملا ي�أتي:
 - 1مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة با�ستخدام معامل االرتباط بري�سون.
 - 2مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام معامل الثبات كرونباخ �ألفا.
 - 3مت معاجلة البيانات اح�صائيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (,)SPSS
اخت�صار لـ  ، Sttistical Package for Social Sciencesحيث مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية
الآتية:
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 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤال الأول. اختبار  t-testلفح�ص الفر�ضيات التي تت�ضمن متغريا م�ستقال ذا م�ستويني. حتليل التباين الأحادي  One Way ANOVAلفح�ص الفر�ضيات التي تت�ضمن متغريا م�ستقالذا ثالثة م�ستويات ف�أكرث.
 اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة.وقد مت اعتماد املفتاح الآتي لتحديد درجة املمار�سة ،علماً ب� ّأن هذا املفتاح اعتمد يف عدد من الدرا�سات

كدرا�سة (حلبية.)2011 ،

الدرجة منخف�ضة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي للفقرة �أو املجال �أو الدرجة الكلية �أ�صغر من (.)2.33
الدرجة متو�سطة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي للفقرة �أو املجال �أو الدرجة الكلية حم�صوراً بني ( - 2.34
.)3.67
الدرجة مرتفعة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي للفقرة �أو املجال �أو الدرجة الكلية �أكرب من (.)3.68
كما يتبينّ من اجلدول الآتي:

جدول رقم ( )8 .3جدول (مفتاح درجة املمار�سة) درجة متو�سطات ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة:
الدرجة

مدى متو�سطها احل�سابي

منخف�ضة

 2.33ف�أقل

متو�سطة

3.67 - 2.34

عالية

 3.68ف�أعلى
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الف�صل الرابع:

نتائج الدرا�سة

80

الف�صل الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج الدرا�سة
 1.4متهيد
ت�ضمن هذا الف�صل عر�ضا لنتائج الدرا�سة ،التي تو�صل �إليها الباحث عن مو�ضوع الدرا�سة وهو «درجة
قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم» وبيان �أثر كل
من املتغريات من خالل ا�ستجابة �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة ،وحتليل البيانات الإح�صائية التي مت
احل�صول عليها.
 2.4نتائج �أ�سئلة الدرا�سة:
 1.2.4النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
ما درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة  ،ويبينّ اجلدول ( )1 .4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية ال�ستجابات املبحوثني موزعة ح�سب جماالت اال�ستبانة.
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جدول ( :)1.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجات ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا
ح�سب املتو�سط احل�سابي

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

1

العالقات الإن�سانية

3.76

0.76

عالية

2

تطوير الأداء املهني

3.77

0.68

عالية

3

االنتماء التنظيمي

3.69

0.74

عالية

4

الر�ضا الوظيفي

3.52

0.77

متو�سطة

3.69

0.69

عالية

الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم
�أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.69وانحراف معياري ( )0.691وهذا يدل على �أن درجة قيام
مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم جاءت بدرجة عالية.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )1.4أن جمال تطوير الأداء املهني ح�صل على �أعلى متو�سط
ح�سابي ،يليه العالقات الإن�سانية ،ومن ثم االنتماء التنظيمي يليه الر�ضا الوظيفي .ويتبينّ من اجلدول
�أن املتو�سطات تراوحت بني ( )3.52و ( ،)3.77و�أن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت العالقات الإن�سانية
وتطوير الأداء املهني واالنتماء التنظيمي تدل على درجة عالية من القيام بالتحفيز ،بينما املتو�سط
احل�سابي ملجال الر�ضا الوظيفي يدل على درجة متو�سطة من القيام بالتحفيز.
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وقام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الدرا�سة مع الفقرات وهي كما يلي:
املجال الأول :العالقات الإن�سانية:
فيما ي�أتي فقرات (العالقات الإن�سانية) والنتائج التي �أظهرتها هذه الفقرات من االنحرافات املعيارية

واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عليها.

جدول ( :)2.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجات ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(للعالقات الإن�سانية) يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية للفقرات.
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

9

يقيم مع املعلمني عالقات طيبة داخل املدر�سة

4.02

0.948

عالية

8

يحرتم خ�صو�صيات املعلمني وال يتدخل فيها

3.99

0.946

عالية

1

ي�شكر املعلمني على جهودهم يف العمل

3.97

0.880

عالية

5
11

يقدم امل�شورة والن�صح للمعلمني يف ال�صعوبات التي تواجههم يف
التعامل مع املواقف التعليمية داخل املدر�سة

3.79

0.973

عالية

يتعامل مع اجلميع ب�صرب وحتمل

3.79

1.021

عالية

7

ي�شعر املعلمني ب�أنهم فريق عمل

3.78

1.022

عالية

3

يحر�ص على حل م�شكلة غياب املعلمني ب�شكل مو�ضوعي

3.76

0.983

عالية

6

يقوم بحل اخلالفات داخل املدر�سة بطريقة عادلة

3.75

0.972

عالية

10

يتوخى املو�ضوعية يف تقديره للجهود التي يقوم بها املعلمون

3.75

0.927

عالية

13

يتيح احلرية املنظمة للحوار والنقا�ش بينه وبني املعلمني

3.72

1.013

عالية

15

ي�سعى �إىل ايجاد جو من الثقة املتبادلة مع املعلمني

3.72

0.977

عالية

14

يبث ال�شعور بالأمن يف املواقف احلرجة

3.68

1.011

عالية

12

يعمل على تقريب وجهات النظر بني املعلمني

3.65

0.988

متو�سطة

2

ي�سعى ملعرفة ردود �أفعال املعلمني جتاه قراراته الإدارية الأمر
الذي ي�شعرهم بالراحة النف�سية

3.49

0.966

متو�سطة

4

يناق�ش التقارير والتغريات يف العمل مع املعلم قبل �إقرارها

3.48

1.063

متو�سطة

3.76

0.764

عالية

الرقم

الدرجة
الكلية

الفقرات
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يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني (للعالقات الإن�سانية) يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.76وانحراف معياري ()0.764
وهذا يدل على �أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم
جاءت بدرجة عالية.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2.4أن ( )12فقرات جاءت بدرجة عالية ،و( )3فقرات بدرجة
متو�سطة .وح�صلت الفقرة « يقيم مع املعلمني عالقات طيبة داخل املدر�سة » على �أعلى متو�سط ح�سابي
( ،)4.02يليها فقرة « يحرتم خ�صو�صيات املعلمني وال يتدخل فيها » مبتو�سط ح�سابي ( .)3.99وح�صلت
الفقرة « يناق�ش التقارير والتغريات يف العمل مع املعلم قبل �إقرارها » على �أقل متو�سط ح�سابي (،)3.48
يليها فقرة «ي�سعى ملعرفة ردود �أفعال املعلمني جتاه قرارته الإدارية الأمر الذي ي�شعرهم بالراحة النف�سية»
مبتو�سط ح�سابي (.)3.49
املجال الثاين :تطوير الأداء املهني :
فيما ي�أتي فقرات (تطوير الأداء املهني) والنتائج التي �أظهرتها هذه الفقرات من االنحرافات املعيارية
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عليها.

84

جدول ( :)3.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجات ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني (تطوير الأداء املهني) يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية للفقرات.
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

19

يحث املعلمني على �إجناز �أعمالهم بال�رسعة املطلوبة

4.11

0.799

عالية

27

مينح املعلمني احلرية يف ا�ستخدام الأ�ساليب التعليمية املنا�سبة

4.04

0.829

عالية

18

ي�شجع املعلمني على العمل بكفاءة

4.00

0.905

عالية

16

ي�شجع املعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم

3.99

0.984

عالية

25

ي�شجع املعلمني على اال�شرتاك بدورات تدريبية تعليمية لتطوير
قدراتهم

3.97

0.893

عالية

17

ي�شجع املعلمني على املبادرة الفردية

3.93

0.896

عالية

21

ي�ستمع �إىل اقرتاحات املعلمني واهتماماتهم فيما يخ�ص الأداء املهني

3.77

0.979

عالية

29

يتيح للمعلمني القيام بالزيارات ال�صفية

3.72

0.936

عالية

30

ي�ساعد املعلمني يف اختيار العديد من الن�شاطات الالمنهجية وفق
اهتماماتهم

3.72

0.945

عالية

28

يتبنى معايري وا�ضحة لتقييم م�ستويات الأداء داخل املدر�سة

3.70

0.894

عالية

22

ي�شجع على تفوي�ض ال�صالحيات لأداء �أف�ضل

3.68

0.970

عالية

26

يتيح للمعلمني امل�شاركة بتحمل امل�س�ؤولية الإدارية يف املدر�سة

3.63

0.926

متو�سطة

24

يعمل على �إر�شاد املعلمني لتطوير مهاراتهم بطرق منا�سبة ومقبولة

3.62

0.974

متو�سطة

20

يتيح للمعلمني الفر�صة يف حتديد موا�ضيع االجتماعات فيما يخ�ص
الأداء املهني

3.51

1.045

متو�سطة

23

يقدم مكاف�آت للمعلمني املتميزين يف تطورهم املهني

3.21

1.132

متو�سطة

3.77

0.680

عالية

الرقم

الفقرات

الدرجة
الكلية

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني (تطوير الأداء املهني) يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.77وانحراف معياري ()0.680
وهذا يدل على �أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(تطوير الأداء املهني) يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم جاءت بدرجة عالية.
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كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )3.4أن ( )11فقرة جاءت بدرجة عالية ،و( )4فقرات بدرجة

متو�سطة .وح�صلت الفقرة « يحث املعلمني على �إجناز �أعمالهم بال�رسعة املطلوبة » على �أعلى متو�سط
ح�سابي ( ،)4.11يليها فقرة « مينح املعلمني احلرية يف ا�ستخدام الأ�ساليب التعليمية املنا�سبة » مبتو�سط

ح�سابي ( .)4.04وح�صلت الفقرة « يقدم مكاف�آت للمعلمني املتميزين يف تطورهم املهني » على �أقل
متو�سط ح�سابي ( ،)3.21يليها فقرة « يتيح للمعلمني الفر�صة يف حتديد موا�ضيع االجتماعات فيما يخ�ص

الأداء املهني » مبتو�سط ح�سابي (.)3.51
املجال الثالث :الر�ضا الوظيفي:

فيما ي�أتي فقرات (الر�ضا الوظيفي) والنتائج التي �أظهرتها هذه الفقرات من االنحرافات املعيارية

واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عليها.

جدول ( :)4.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجات ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(الر�ضا الوظيفي) يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم
مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية للفقرات.
الرقم

الفقرات

35

ي�شجع املعلمني على زيادة تفاعلهم مع الطلبة
يعمل على �إعطاء املعلمني الن�صاب الدرا�سي املخ�ص�ص لهم ح�سب
الأ�صول
ي�شارك املعلمني يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالطلبة مما يوفر لهم
ال�شعور بتحقيق الذات
يحر�ص على ربط املدر�سة باملجتمع من خالل تفعيل املعلمني
وجمال�س الآباء
مينح �صالحيات وا�سعة للمعلمني كل ح�سب تخ�ص�صه وجماله
ي�ستخدم العالقات يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالطلبة مما يوفر لهم
ال�شعور بتحقيق الذات
يتجنب ال�رسعة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل الوظيفي
يحر�ص على �إزالة م�شاكل املعلمني
ي�سعى �إىل التحفيز اجلماعي لإي�صال املعلمني للعمل �ضمن الفريق
الواحد
تقدمي احلوافز املعنوية للمعلمني كمكاف�أة على �أدائهم
ي�سهم يف زيادة الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني مب�ساعدتهم يف العمل
وقت ال�رضورة
يعمل على تخفيف التوتر النف�سي واجل�سدي للمعلمني
ي�سعى �إىل تخفيف الأعباء الوظيفية الثانوية عن املعلمني
يقدم احلوافز املادية للمعلمني ملكاف�أتهم على �أدائهم

34
42
39
33
41
44
40
37
32
43
38
36
31

الدرجة
الكلية
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.89

0.822

3.78

1.008

عالية

3.67

0.957

متو�سطة

3.62

1.077

متو�سطة

3.57

0.957

متو�سطة

3.57

0.994

متو�سطة

3.57

0.988

3.56

1.029

متو�سطة
متو�سطة

3.55

0.993

متو�سطة

3.51

1.079

متو�سطة

3.49

0.990

متو�سطة

3.36

1.087

3.31

1.056

2.83

1.149

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.52

0.767

متو�سطة

الدرجة

عالية

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(الر�ضا الوظيفي) يف مدار�س القد�س ال�رشيف
من وجهة نظرهم �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.52وانحراف معياري ( )0.767وهذا يدل
على �أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(الر�ضا الوظيفي) يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم جاءت بدرجة متو�سطة.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )4.4أن املتو�سط احل�سابي لفقرتني جاءتا بدرجة عالية ،و( )12فقرة
بدرجة متو�سطة .وح�صلت الفقرة « ي�شجع املعلمني على زيادة تفاعلهم مع الطلبة » على �أعلى متو�سط
ح�سابي ( ،)3.89يليها فقرة « يعمل على �إعطاء املعلمني الن�صاب الدرا�سي املخ�ص�ص لهم ح�سب الأ�صول
» مبتو�سط ح�سابي ( .)3.78وح�صلت الفقرة « يقدم احلوافز املادية للمعلمني ملكاف�أتهم على �أدائهم » على
�أقل متو�سط ح�سابي ( ،)2.83يليها فقرة « ي�سعى �إىل تخفيف الأعباء الوظيفية الثانوية عن املعلمني »
مبتو�سط ح�سابي (.)3.31
املجال الرابع :االنتماء التنظيمي:
فيما ي�أتي فقرات (االنتماء التنظيمي) والنتائج التي �أظهرتها هذه الفقرات من االنحرافات املعيارية
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عليها.
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جدول ( :)5.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجات ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني(االنتماء التنظيمي) يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم مرتبة ترتيبا تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية للفقرات.
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

55

يحث املعلمني على املحافظة على ممتلكات املدر�سة

4.09

0.808

عالية

54

يحث املعلمني للمحافظة على �سمعة املدر�سة الطيبة

4.05

0.859

عالية

49

يحث املعلمني على االهتمام بامل�صلحة العامة للمدر�سة

3.92

0.849

عالية

53

يحث املعلمني على االهتمام مب�ستقبل املدر�سة

3.92

0.886

عالية

52

ي�ساعد املعلمني على بذل �أق�صى ما ي�ستطيعون من جمهود ل�صالح
املدر�سة

3.88

0.901

عالية

51

ي�شجع املعلمني على القيام ب�أعمالهم بتفان و�إخال�ص

3.85

0.927

عالية

56

ي�شجع املعلمني على تقدمي اقرتاحات بناءة حلل امل�شكالت التي تواجه
املدر�سة

3.82

0.953

عالية

59

يدفع املعلمني لالنتماء للمدر�سة من خالل عالقاته الإن�سانية معهم

3.73

1.051

عالية

58

يدفع املعلمني لل�شعور بالفخر واالعتزاز لكونهم يعملون يف املدر�سة

3.71

1.011

عالية

57

ي�شعر املعلمني بتقارب �أهدافهم ال�شخ�صية مع �أهداف املدر�سة

3.60

0.963

متو�سطة

50

يعطي اجلميع فر�صاً مت�ساوية للنجاح والرتقية

3.49

1.143

متو�سطة

45

يعزز انتماء املعلمني بتقدمي احلوافز املعنوية لهم

3.48

1.071

متو�سطة

48

يزيد من والء املعلمني التنظيمي ب�أخذ �آرائهم بعني االعتبار

3.40

1.003

متو�سطة

47

ي�شبع حاجات املعلمني لالنتماء للجماعة باحلوافز اجلماعية

3.39

1.064

متو�سطة

46

يعمق مبد�أ التزام املعلمني بقواعد العمل بحفزهم مادياً

3.06

1.144

متو�سطة

3.69

0.743

عالية

الرقم

الفقرات

الدرجة
الكلية

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني (االنتماء التنظيمي) يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.69وانحراف معياري ()0.743
وهذا يدل على �أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني (االنتماء التنظيمي) يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم جاءت بدرجة عالية.
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كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )5.4أن ( )9فقرات جاءت بدرجة عالية ،و( )6فقرات بدرجة
متو�سطة .وح�صلت الفقرة « يحث املعلمني على املحافظة على ممتلكات املدر�سة « على �أعلى متو�سط
ح�سابي ( ،)4.09يليها فقرة «يحث املعلمني للمحافظة على �سمعة املدر�سة الطيبة» مبتو�سط ح�سابي
( .)4.05وح�صلت الفقرة « يعمق مبد�أ التزام املعلمني بقواعد العمل بحفزهم مادياً » على �أقل متو�سط
ح�سابي ( ،)3.06يليها فقرة « ي�شبع حاجات املعلمني لالنتماء للجماعة باحلوافز اجلماعية » مبتو�سط
ح�سابي (.)3.39

 2.2.4النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلن�س ،امل�ؤهل
العلمي ،التخ�ص�ص العلمي ،اخلربة ،اجلهة امل�رشفة ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت حتويله �إىل خم�س فر�ضيات ،وفيما ي�أتي عر�ض لنتائج فح�ص تلك
الفر�ضيات:
نتيجة الفر�ضية الأوىل:
« ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلن�س”
مت ا�ستخدام اختبار «ت» حيث بينّ املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ّ

�أفراد عينة الدرا�سة.
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جدول ( :)6.4نتائج اختبار ( ت ) للعينات امل�ستقلة ال�ستجابة �أفراد العينة لدرجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز
املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلن�س.
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

168

3.73

0.85

�أنثى

299

3.77

0.71

ذكر

168

3.65

0.77

�أنثى

299

3.84

0.61

ذكر

168

3.51

0.87

�أنثى

299

3.52

0.71

ذكر

168

3.65

0.85

�أنثى

299

3.72

0.67

ذكر

168

3.64

0.79

�أنثى

299

3.72

0.63

درجات
احلرية

465

465

465

465

465

قيمة ""t

0.488

2.672

0.141

1.026

1.163

م�ستوى
الداللة

0.626

0.008

0.888

0.306

0.245

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمة “ت” للدرجة الكلية ( ،)1.163وم�ستوى الداللة (� ،)0.245أي
�أنه ال توجد فروق يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم يعزى ملتغري اجلن�س� .أي مت قبول الفر�ضية الأوىل .ولكن تبني وجود فروق يف جمال تطوير
الأداء املهني ول�صالح الإناث.
نتيجة الفر�ضية الثانية:
« ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي”
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ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثانية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،كما يبينّ اجلدول (.)7.4
جدول ( :)7.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف متو�سطات
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

دبلوم

28

3.93

0.53

بكالوريو�س

368

3.78

0.74

ماج�سنري ف�أعلى

71

3.58

0.92

دبلوم

28

3.74

0.66

بكالوريو�س

368

3.81

0.66

ماج�سنري ف�أعلى

71

3.60

0.75

دبلوم

28

3.62

0.59

بكالوريو�س

368

3.53

0.76

ماج�سنري ف�أعلى

71

3.43

0.86

دبلوم

28

3.80

0.60

بكالوريو�س

368

3.72

0.72

ماج�سنري ف�أعلى

71

3.50

0.87

دبلوم

28

3.77

0.55

بكالوريو�س

368

3.71

0.67

ماج�سنري ف�أعلى

71

3.53

0.81

يالحظ من اجلدول رقم ( )7.4وجود فروق ظاهره بيت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املعلمني،
وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول
(:)8.4
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جدول( :)8.4نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة
يعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

3.242

2

1.62

داخل املجموعات

269.09

464

املجموع

272.33

466

بني املجموعات

2.54

2

داخل املجموعات

213.01

464

املجموع

215.55

466

بني املجموعات

0.895

2

داخل املجموعات

273.41

464

املجموع

274.30

466

بني املجموعات

3.25

2

داخل املجموعات

253.88

464

املجموع

257.14

466

بني املجموعات

2.203

2

داخل املجموعات

220.33

464

املجموع

222.54

466

املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

قيمة «ف»
املح�سوبة

2.795

م�ستوى
الداللة

0.062

0.58

1.27
2.771

0.064

0.45

0.44
0.759

0.469

0.589

1.629
2.977

0.052

0.547

1.102
2.320

0.099

0.475

يالحظ �أن قيمة ( ف ) للدرجة الكلية ( )2.230وم�ستوى الداللة ( )0.099وهي �أكرب من م�ستوى الداللة
(� )0.05 ≥ αأي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س
القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وكذلك للمجاالت ،وبذلك مت قبول
الفر�ضية ال�صفرية الثانية.
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نتيجة الفر�ضية الثالثة:
« ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي”
مت ا�ستخدام اختبار «ت» لفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثالثة ّ
احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س
ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي ،كما يبينه اجلدول (.)9.4
جدول ( :)9.4نتائج اختبار ( ت ) للعينات امل�ستقلة ال�ستجابة �أفراد العينة ملدى قيام مدير املدر�سة بتحفيز
املعلمني يف مدار�س حمافظة القد�س من وجهة نظرهم يعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي
املجال
العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

التخ�ص�ص العلمي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علوم �إن�سانية

309

3.80

0.74

علوم تطبيقية

158

3.66

0.81

علوم �إن�سانية

309

3.82

0.65

علوم تطبيقية

158

3.68

0.72

علوم �إن�سانية

309

3.57

0.76

علوم تطبيقية

158

3.43

0.78

علوم �إن�سانية

309

3.74

0.72

علوم تطبيقية

158

3.61

0.78

علوم �إن�سانية

309

3.73

0.67

علوم تطبيقية

158

3.60

0.73

درجات
احلرية
465

465

465

465

465

م�ستوى
قيمة ""t
الداللة
1.845

1.961

1.825

1.718

1.923

0.066

0.051

0.069

0.086

0.055

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمة ( ت ) للدرجة الكلية ( ،)1.923وم�ستوى الداللة (� ،)0.055أي
�أنه ال توجد فروق يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة
نظرهم يعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي� .أي مت قبول الفر�ضية الثالثة.
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نتيجة الفر�ضية الرابعة:
« ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اخلربة”
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الرابعة ّ
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري
اخلربة ،كما يبينه اجلدول (.)10.4
جدول ( :)10.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف متو�سطات
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري
اخلربة
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

اخلربة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من � 5سنوات

105

3.80

0.70

من � 10-5سنوات

147

3.80

0.76

�أكرث من � 10سنوات

215

3.70

0.79

�أقل من � 5سنوات

105

3.77

0.62

من � 10-5سنوات

147

3.83

0.68

�أكرث من � 10سنوات

215

3.73

0.71

�أقل من � 5سنوات

105

3.50

0.72

من � 10-5سنوات

147

3.59

0.75

�أكرث من � 10سنوات

215

3.48

0.80

�أقل من � 5سنوات

105

3.70

0.67

من � 10-5سنوات

147

3.70

0.77

�أكرث من � 10سنوات

215

3.69

0.76

�أقل من � 5سنوات

105

3.69

0.62

من � 10-5سنوات

147

3.73

0.70

�أكرث من � 10سنوات

215

3.65

0.72
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يالحظ من اجلدول رقم ( )10.4وجود فروق ظاهره يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف
مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اخلربة ،وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام
حتليل التباين الأحادي ( )one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول (:)11.4
جدول( :)11.4نتائج حتليل التباين الأحادي لفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم
يعزى ملتغري اخلربة.
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1.12

2

0.557

داخل املجموعات

271.22

464

املجموع

272.33

466

بني املجموعات

0.85

2

داخل املجموعات

214.71

464

املجموع

215.56

466

بني املجموعات

1.21

2

داخل املجموعات

273.10

464

املجموع

274.31

466

بني املجموعات

0.001

2

داخل املجموعات

257.14

464

املجموع

257.14

466

بني املجموعات

0.53

2

داخل املجموعات

222.01

464

املجموع

222.54

466

95

قيمة «ف»
املح�سوبة

0.953

م�ستوى
الداللة

0.386

0.585

0.426
0.921

0.399

0.463

0.603
1.024

0.360

0.589

0.001
0.001

0.999

0.554

0.264
0.551
0.478

0.577

يالحظ �أن قيمة ( ف ) للدرجة الكلية ( )0.551وم�ستوى الداللة ( )0.577وهي �أكبـر من م�ستوى الداللة
(� )0.05 ≥ αأي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س
القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اخلربة ،وكذلك للمجاالت ،وبذلك مت قبول الفر�ضية
ال�صفرية الرابعة.
نتيجة الفر�ضية اخلام�سة:

«ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة»
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري
اجلهة امل�رشفة ،كما يبينه اجلدول (.)12.4
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جدول ( :)12.4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف متو�سطات
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة
امل�رشفة
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

اجلهة امل�رشفة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

حكومة(وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

113

4.03

0.51

وكالة الغوث

39

3.55

0.70

جهة خا�صة

70

3.82

0.67

بلدية القد�س/ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

245

3.65

0.86

حكومة(وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

113

4.04

0.48

وكالة الغوث

39

3.69

0.49

جهة خا�صة

70

3.74

0.61

بلدية القد�س/ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

245

3.67

0.77

حكومة(وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

113

3.85

0.58

وكالة الغوث

39

3.41

0.68

جهة خا�صة

70

3.33

0.62

بلدية القد�س/ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

245

3.44

0.85

حكومة(وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

113

4.00

0.56

وكالة الغوث

39

3.54

0.71

جهة خا�صة

70

3.59

0.56

بلدية القد�س/ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

245

3.61

0.83

حكومة(وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

113

3.98

0.49

وكالة الغوث

39

3.55

0.60

جهة خا�صة

70

3.62

0.55

بلدية القد�س/ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

245

3.59

0.78
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يالحظ من اجلدول رقم ( )12.4وجود فروق ظاهره يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني
يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة ،وملعرفة داللة الفروق مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول (:)13.4
جدول( :)13.4نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة
املجال

العالقات الإن�سانية

تطوير الأداء املهني

الر�ضا الوظيفي

االنتماء التنظيمي

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

13.20

3

4.401

داخل املجموعات

259.13

463

املجموع

272.33

466

بني املجموعات

11.14

3

داخل املجموعات

204.41

463

املجموع

215.56

466

بني املجموعات

17.36

3

داخل املجموعات

256.94

463

املجموع

274.31

466

بني املجموعات

13.62

3

داخل املجموعات

243.52

463

املجموع

257.14

466

بني املجموعات

12.98

3

داخل املجموعات

209.56

463

املجموع

222.54

466

قيمة «ف»
املح�سوبة
7.863

م�ستوى
الداللة
0.000

0.560

3.714
8.412

0.000

0.441

5.789
10.431

0.000

0.555

4.539
8.630

0.000

0.526

4.326
9.559

0.000

0.453

يالحظ �أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.559وم�ستوى الداللة ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة (≥ α
� )0.05أي �أنه توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س
مت رف�ض
ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة ،وكذلك جلميع املجاالت ،وبذلك ّ
يبينه اجلدول
الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة .وملعرفة م�صدر تلك الفروق مت ا�ستخدام اختبار  ، LSDكما ّ

رقم (.)14.4
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اجلدول ( :)14.4نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ح�سب متغري اجلهة امل�رشفة
املتغريات

املجال

حكومة (وزارة
الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

وكالة الغوث
العالقات الإن�سانية

جهة خا�صة

بلديــــة الـقــد�س/
ووزارة املعارف
«اال�رسائيليتان»

وكالة الغوث
جهة خا�صة
بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
جهة خا�صة
بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
وكالة الغوث
بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
وكالة الغوث
جهة خا�صة
وكالة الغوث

حكومة (وزارة
الرتبية والتعليم
الفل�سطينية) بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
جهة خا�صة

وكالة الغوث

تطوير الأداء املهني

جهة خا�صة

جهة خا�صة

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
وكالة الغوث

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
بلدية القد�س /والتعليم الفل�سطينية)
ووزارة املعارف
وكالة الغوث
«اال�رسائيليتان»
جهة خا�صة
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الفروق يف
املتو�سطات

م�ستوى الداللة

*0.48

0.001

0.21

0.068

*0.381

0.000

*-0.479

0.001

-0.271

0.070

-0.098

0.446

-0.208

0.068

0.271

0.070

0.173

0.089

*-0.381

0.000

0.098

0.446

-0.173

0.089

*0.356

0.004

*0.304

0.003

*0.37168

0.000

*-0.356

0.004

-0.053

0.692

0.015

0.894

-0.304

0.003

0.053

0.692

0.068

0.451

*-0.372

0.000

-0.015

0.894

-0.068

0.451

*

وكالة الغوث

حكومة (وزارة
الرتبية والتعليم
الفل�سطينية) بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
جهة خا�صة

وكالة الغوث

الر�ضا الوظيفي

جهة خا�صة

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
وكالة الغوث

وكالة الغوث

حكومة (وزارة
الرتبية والتعليم
الفل�سطينية) بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
جهة خا�صة

جهة خا�صة
بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)

االنتماء التنظيمي

جهة خا�صة

*0.527

0.000

*0.417

0.000

*-0.444

0.001

0.083

0.579

-0.028

0.830

-0.527

0.000

-0.083

0.579

-0.110

0.275

*-0.417

0.000

0.028

0.830

0.110

0.275

*0.452

0.001

*0.401

0.000

*0.387

0.000

*-0.452

0.001

-0.051

0.727

-0.065

0.603

*-0.401

0.000

0.051

0.727

-0.014

0.883

*-0.387

0.000

0.065

0.603

0.014

0.883

جهة خا�صة

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
بلدية القد�س /والتعليم الفل�سطينية)
ووزارة املعارف
وكالة الغوث
«اال�رسائيليتان»
جهة خا�صة

وكالة الغوث

*0.444

0.001

وكالة الغوث

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
بلدية القد�س /والتعليم الفل�سطينية)
ووزارة املعارف
وكالة الغوث
«اال�رسائيليتان»
جهة خا�صة
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*

حكومة (وزارة
الرتبية والتعليم
الفل�سطينية)

وكالة الغوث

وكالة الغوث

*0.433

0.001

جهة خا�صة

*0.357

0.001

*0.388

0.000

*-0.433

0.001

-0.076

0.574

-0.044

0.703

-0.357

0.001

0.076

0.574

0.031

0.732

*-0.388

0.000

0.044

0.703

-0.031

0.732

بلدية القد�س/وزارة
املعارف الإ�رسائيلية
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)
جهة خا�صة
بلدية القد�س/وزارة
املعارف الإ�رسائيلية
حكومة (وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية)

الدرجة الكلية

جهة خا�صة

وكالة الغوث

بلدية القد�س/ووزارة
املعارف «اال�رسائيليتان»
حكومة (وزارة الرتبية
بلدية القد�س /والتعليم الفل�سطينية)
ووزارة املعارف
وكالة الغوث
«اال�رسائيليتان»
جهة خا�صة

*

يالحظ من خالل اجلدول (� :)14.4أن الفروق بني اجلهات امل�رشفة كانت ل�صالح املدار�س احلكومية
(وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية) ،حيث تبينّ �أ ّنه يوجد فروق بني احلكومية (وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية) مع وكالة الغوث ،واحلكومية (وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية) واخلا�صة ،واحلكومية

(وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية) وبلدية القد�س ووزارة املعارف «الإ�رسائيليتان» ل�صالح احلكومية
(وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية).
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الف�صل اخلام�س

مناق�شة النتائج والتو�صيات
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الف�صل اخلام�س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5مناق�شة النتائج والتو�صيات
ي�شتمل هذا الف�صل على مناق�شة النتائج التي و�صلت �إليها الدرا�سة ،والتي هدفت �إىل التعرف على
درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم ،كما ي�شتمل على
التو�صيات املنبثقة من نتائج الدرا�سة.
 1.5مناق�شة ال�س�ؤال الأول:
ما درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم؟
�أظهرت نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول يف اجلدول (� )1.4أن درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز
املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة للمجاالت جميعها ككل،
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.68والإنحراف املعياري ( ،)0.691ويعزو الباحث هذه النتيجة
�إىل قيام املدير فعليا مبمار�سة التحفيز للمعلمني مما يولد لديهم الدافعية املطلوبة للقيام بالعمل على
�أكمل وجه يف كافة املجاالت التي تخدمهم �سواء كان ذلك يف جماالت العالقات الإن�سانية وتطوير
الأداء املهني والر�ضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي ،ويعود ذلك �أي�ضا نتيجة للرقابة امل�ستمرة من
اجلهات امل�رشفة على املدرا�س �أو املناف�سة بني هذه اجلهات كل ح�سب توجهاته ،ودفع هذه اجلهات
امل�رشفة املديرين با�ستخدام التحفيز لزيادة الدافعية عند املعلمني للو�صول �إىل حتقيق �أهداف العملية
الرتبوية ،وحماولة كل منها الكت�ساب �أكرب عدد من املعلمني الأكفاء ،والتناف�س لك�سب �أعداد
جديدة من الطالب لت�سجيلها يف هذه املدار�س �إذا ُوجد بالفعل طاقم تدري�سي م�ؤهل يتم حتفيزه

با�ستمرار ،كما ُيعزى ذلك لتزايد االهتمام مبجال التحفيز من قبل املديرين ال�ستخدامه ل�صالح

املعلمني ملا له من فائدة هامة وعامة للطالب واملعلمني واملجتمع ككل.

وتتفق تنتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة النواورة ( ،)2009ودرا�سة (ال�شيخ،)2001 ،
ودرا�سة حمار�شة ( ،)2011وتتفق كذلك مع درا�سة (،)Parder & Partridge, 1991
و( ،)Uche, & others, 2011يف �أن التحفيز للعمل جاء بدرجة مرتفعة.
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وتختلف نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتائج درا�سة (الغيلي ،)2005 ،ودرا�سة (Nasser Ud Din,
 ،)& other, 2012ودرا�سة الغيث ( ،)2008يف �أن �سيا�سة التحفيز التي اتبعت كانت بدرجة
متو�سطة كما يف (الغيث) ،و�ضعيفة كما يف (الغيلي) ،وذلك ب�سبب ال�سيا�سات املتبعة يف تنفيذ �سيا�سة
التحفيز.
�أما بالن�سبة ملجاالت الأداة فقد جاء يف املرتبة الأوىل جمال تطوير الأداء املهني مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.77وقد ُيعزى ذلك الهتمام املديرين بتطوير املعلمني لإدراكهم مدى �أهمية هذا اجلانب،
وكذلك قيام املعلمني بتح�سني وتطوير �أدائهم �سعيا لتحقيق ذواتهم من خالل هذا التطوير ،وكذلك

ملا يرتتب عليه من حوافز يح�صل عليها املعلم من قبل اجلهات امل�رشفة بعد القيام بتطوير الأداء
املهني.
يف حني جاء يف املرتبة الأخرية جمال الر�ضا الوظيفي حيث بلغ متو�سطه احل�سابي (،)3.51
وقد ُيعزى ذلك �إىل قلة اهتمام املديرين بتعزيز هذا اجلانب املهم وجتاهله ،وقد يكون ناجتا عن

نظام احلوافز املتبع الذي يتجاهل ما يحقق الر�ضا الوظيفي يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية
واملتفاقمة يف املجتمع.
 1.1.5جمال العالقات الإن�سانية:
�أظهرت نتائج الدرا�سة الواردة يف اجلدول (� )2.4أن معظم الفقرات يف هذا املجال ح�صلت على
درجة عالية وعددها ( 13فقرة) ،يف حني ح�صلت ( 3فقرات) على درجة متو�سطة .ولقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني (.)3.48 - 4.02
وقد ح�صلت الفقرة « يقيم مع املعلمني عالقات طيبة داخل املدر�سة » على �أعلى متو�سط ح�سابي (،)4.02
ويعزو الباحث ذلك �إىل اخللفية الدينية والأخالقية للمديرين ،بحيث يتعاملون يف مدار�سهم من خالل
دينهم و�أخالقهم فيتم معاملة املعلمني معاملة ح�سنة ،وهذا له ت�أثري �إيجابي ينعك�س على املعلمني �أنف�سهم
يحب من يح�سن �إليه ،وهذا ين�سجم مع الطبيعة الإن�سانية
والطالب واملدر�سة ككل  ،حيث �أن كلّ �إن�سان ّ

مدين بالطبع ،وهو كذلك دليل على � ّأن للعالقات الإن�سانية �أهمية يف كل جمال من
وهي �أن الإن�سان
ّ

جماالت احلياة ملا لها من دور يف رفع الروح املعنوية للمعلمني ،و�إدراك املديرين لأهمية حتفيز املعلمني
يف اجلانب الإن�ساين ي�ؤدي �إىل �آثار طيبة على اجلميع.
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وح�صلت الفقرة « يناق�ش التقارير والتغريات يف العمل مع املعلم قبل �إقرارها « على �أقل متو�سط ح�سابي
ويعزى ذلك �إىل عدم �إدراك املديرين لأهمية هذه اجلانب على اعتبار �أنه ال داعي لهذا الأمر
(ُ ،)3.48

وكذلك على اعتبار انه من اخت�صا�ص الإدارة فقط ،و�أن املعلم يف هذا الأمر عليه تنفيذ ما يمُ لى عليه ملا
فيه م�صلحة املدر�سة ،هذا من جانب و�شعور املعلمني ب�أن املديرين ال ي�أخذون ب�آرائهم يف هذا االجتاه من
جانب �آخر.

 2.1.5جمال تطوير الأداء املهني:
�أظهرت نتائج الدرا�سة الواردة يف اجلدول (� )3.4أن معظم الفقرات يف هذا املجال ح�صلت على
درجة عالية وعددها ( 11فقرة) ،يف حني ح�صلت ( 4فقرات) على درجة متو�سطة .ولقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني (.)3.21 - 4.11
وقد ح�صلت الفقرة « يحث املعلمني على �إجناز اعمالهم بال�رسعة املطلوبة » على �أعلى متو�سط ح�سابي
( ،)4.11ويعزى ذلك ل ّأن املديرين ي�سعون لتطبيق اخلطة املدر�سية املو�ضوعة يف بداية العام ،والتي لها

ي�صب يف ال�صالح
دور يف حت�سني العمل وتقدمه مما يرجع على املديرين بالثناء من ر�ؤ�سائهم ،كما �أ ّنه
ّ

العام للطالب وللعملية التعليمية برمتها.

وح�صلت الفقرة « يقدم مكاف�آت للمعلمني املتميزين يف تطورهم املهني » على �أقل متو�سط ح�سابي (،)3.21
ويعزى ذلك �إىل �أن نظام احلوافز واملكاف�آت بيد اجلهة امل�رشفة ولي�س للمدير الت�رصف يف هذا اجلانب �إال
ُ

مبوافقة هذه اجلهة ،وذلك ح�سب الأنظمة والقوانني املعمول فيها عند كل جهة من هذه اجلهات.

 3.1.5جمال الر�ضا الوظيفي:
�أظهرت نتائج الدرا�سة الواردة يف اجلدول (� )4.4أن فقرتني يف هذا املجال ح�صلت على متو�سط ي�شري
�إىل درجة عالية ،يف حني ح�صلت ( 12فقرة) على درجة متو�سطة .ولقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية
للفقرات بني (.)2.83 - 3.89
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وقد ح�صلت الفقرة « ي�شجع املعلمني على زيادة تفاعلهم مع الطلبة » على �أعلى متو�سط ح�سابي (،)3.89
ويعزى ذلك لإدراك املديرين �أهمية هذا التفاعل يف خلق جو ودي بني املعلمني والطلبة مما يعود بالنفع
على العملية التعلمية التعليمية التي جتعل الطالب حمور هذه العملية ،و�إدراكهم كذلك لأهمية هذه العالقة
يف تطور وتقدم املدر�سة وتطور عالقتها ب�أولياء الأمور الذين يزداد مت�سكهم باملدر�سة وي�سعون لإبقاء
�أبنائهم فيها.
وح�صلت الفقرة « يقدم احلوافز املادية للمعلمني ملكاف�أتهم على �أدائهم » على �أقل متو�سط ح�سابي (،)2.83
ويعزى ذلك �إىل �أن الإدارة املالية اخلا�صة باملكاف�آت والرتقيات هي بيد اجلهة امل�رشفة على املدر�سة،
ُ
وحتكّ م هذه اجلهة بكيفية و�ضع نظام احلوافز املايل ،وعدم �إعطاء �صالحية للمدير يف هذا املجال.

 4.1.5جمال االنتماء التنظيمي:
�أظهرت نتائج الدرا�سة الواردة يف اجلدول (� )5.4أن معظم الفقرات يف هذا املجال ح�صلت على
درجة عالية وعددها ( 9فقرات) ،يف حني ح�صلت ( 6فقرات) على درجة متو�سطة .ولقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني (.)3.06 - 4.09
وقد ح�صلت الفقرة « يحث املعلمني على املحافظة على ممتلكات املدر�سة » على �أعلى متو�سط ح�سابي
يعمقه لدى املعلمني لأثره الإيجابي على العملية
( ،)4.02ويعزى ذلك الن لدى املدير انتماء يريد �أن ّ

التعليمية برمتها ،وقد يعود ذلك �أي�ضا لأنه امل�س�ؤول الأول املحا�سب من قبل اجلهة امل�رشفة عن كل ما يف
املدر�سة من ممتلكات ،بالإ�ضافة �إىل �إدراك املدير كذلك لأهمية مظهر املدر�سة اخلارجي والداخلي وما
يظهره من �رسور للزائرين �سواء كانوا م�س�ؤولني �أم �أولياء �أمور �أم غريهم.
وح�صلت الفقرة « يعمق مبد�أ التزام املعلمني بقواعد العمل بحفزهم ماديا " على �أقل متو�سط ح�سابي
ويعزى ذلك �إىل نظام احلوافز املتبع واملقرر من قبل كل جهة م�رشفة ،والذي ال دخل للمدير
(ُ ،)3.06

يف تقريره �أو ا�ستخدامه �إال بالرجوع �إليها ،والتي لها القول الف�صل بالقبول �أو الرف�ض.
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 2.5مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين:
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سةبتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم باختالف متغريات الدرا�سة وهي( :اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص ،واجلهة امل�رشفة)؟
ومتت الإجابة عنه من خالل خم�س فر�ضيات ،وفيما ي�أتي مناق�شة لنتائجها:
 1.2.5مناق�شة نتيجة الفر�ضية الأوىل:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم تُعزى ملتغري اجلن�س.
ت�شري نتائج الفر�ضية الأوىل الواردة يف جدول ( )6.4واخلا�ص باختبار (ت)� ،أنه ال توجد فروق بني
املعلمني يف تقديرهم لدرجة بتحفيزهم تعزى ملتغري اجلن�س �أي مت قبول الفر�ضية الأوىل ،وقد يكون
ال�سبب يف ذلك �إح�سا�س املعلمني من اجلن�سني ب�أن املديرين ال يفرقون بينهم يف ثالثة جماالت وهي جمال
العالقات االن�سانية وجمال الر�ضا الوظيفي وجمال االنتماء التنظيمي ،يف حني تبني وجود فروق يف
جمال تطوير الأداء املهني ول�صالح الإناث ،وقد يكون ذلك راجع لطبيعة الأناث اللواتي يردن اثبات
ذواتهن وتفوقهن يف جمال التعليم ملجارة الذكور الذين يطورون ذواتهم �إ�ضافة �إىل قدرتهم على ال�ضبط
واحلزم مع الطالب ،لذا تعمل الإناث على تطوير �أدائهن با�ستمرار من خالل �شخ�صيتهن ،وقد يعود
ذلك �أي�ضا الهتماماتها نحو العمل و�سعيها لإظهار ب�صماتها يف هذا املجال و�إظهار قدرتها على �أداء عدة
�أعمال يف �آن واحد ،على عك�س الذكور الذين قد تكون اهتمامهم �أكرث قوة وح�ضور يف جماالت �أخرى.
وقد اتفقت نتيجة هذا املتغري مع درا�سة ال�شيخ ( ،)2001ودرا�سة الغيث ( ،)2008وكذلك اتفقت مع
درا�سة ( ، )Charness, & Gneezy, 2006بعدم وجود فروق دالة �إح�صائيا لأثر احلوافز على
�إجابات املفحو�صني تعزى ملتغري اجلن�س.
وقد اختلفت مع درا�سة �أبو ا�سنينة ( ،)2008ودرا�سة ( ،)Caldwell, 1992التي �أكدت على وجود
فروق ذات داللة اح�صائية لأثر احلوافز على �إجابات املفحو�صني تعزى ملتغري اجلن�س.
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 2.2.5مناق�شة نتيجة الفر�ضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم تُعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ت�شري نتائج الفر�ضية الثانية الواردة يف جدول (،)8.4واخلـا�ص بنتائـج تـحـلـيـل الـتـبـايـن الأحــادي
� one way ANOVAإىل عدم وجود فروق ظاهرة يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف
مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وقد يعزى ذلك لعدم وجود
اختالف يف م�ستويات التحفيز من قبل املديرين للمعلمني مهما اختلفت الدرجة العلمية للمعلم ،كما وقد
يعزى لعدم وجود اختالفات يف وجهات نظر املعلمني من كلى اجلن�سني نحو التحفيز �سببها امل�ؤهل العلمي،
وقد يرجع �أي�ضا لأن املعلمني ال ت�ؤثر ثقافتهم العلمية يف نظرتهم للتحفيز لإملامهم ب�أهميته من خالل درا�سته
ب�شكل فعال خالل م�سريتهم العلمية يف املدار�س واجلامعات ،كما �أن اجلامعات الفل�سطينية تعمل على
تدري�سه يف م�ساقاتها ،لكي يكون معلمو امل�ستقبل على دراية بهذا العلم ب�شكل وا�سع ،ذلك �أن التحفيز يعترب
مت �إدخالها حديثاً يف جمال الإدارة ،حيث ات�سع ا�ستخدامها يف الآونة
من الأمور احلديثة ن�سبيا ،والتي قد ّ
مت مل�سه من مردود �إيجابي تقدمه املوارد الب�رشية بعد التحفيز.
الأخرية ،ملا ّ
وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة اجل�سا�سي ( )2011وحمار�شة ( )2011يف عدم وجود فروق ذات
داللة اح�صائية تعود ملتغري امل�ؤهل العلمي.
يف حني اختلفت مع درا�سة ( ،)Egan, 2001التي اعتربت ان امل�ؤهل العلمي عامل ذو داللة يف حتديد
دافعية املعلمني ،كما اختلفت مع درا�سة ( )Parker & Partridge, 1991يف �أهمية امل�ؤهل العلمي
لت�شجيع التقدم والأداء وزيادة االنتاجية.
 3.2.5مناق�شة نتيجة الفر�ضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم تُعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي.
ت�شري نتائج الفر�ضية الثالثة الواردة يف جدول ( ،)9.4واخلا�ص باختبار (ت) للعينات امل�ستقلة� ،إىل �أنه
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ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف
من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي ،وقد يعود ذلك �إىل النظرة الواحدة التي ينظر �إليها
املعلمون نحو نظام احلوافز و�أنواع هذه احلوافز التي يجب ان تقدم �إليهم ،وكذلك عدم تفريق املديرين
يف حتفيزهم للمعلمني من حيث التخ�ص�ص العلمي ،ذلك �أن مبد�أ الكفاءة والوالء هما العامالن اللذان
ينظر املديرون لهما لتقدمي املكاف�آت �أو احلوافز ب�أنواعها للمعلمني جميعهم على حد �سواء.
وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة اجلندي ( ،)2006يف عدم وجود فروق دالة اح�صائيا يف اجابات
املفحو�صني نحو التحفيز تعزى للتخ�ص�ص العلمي ،يف حني اختلفت مع درا�سة علوي ( ،)1988ودرا�سة
�أبو ا�سنينة ( ,)2008يف اعتبار التخ�ص�ص العلمي من العوامل الدالة على زيادة التحفيز.
 4.2.5مناق�شة نتيجة الفر�ضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم تُعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
ت�شري نتائج الفر�ضية الرابعة الواردة يف جدول ( )11.4واخلا�ص بنتائج اختبار حتليل التباين الأحادي
� one way ANOVAأنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف درجة قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني
يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اخلربة ،ويعود ذلك لعدم ا�ستخدام املديرين
للتحفيز ب�صورته ال�صحيحة بناءً على �سنوات اخلربة التي مي�ضيها املعلم يف مهنة التعليم ،كما �أنه يجب �أن
يكون ا�ستخدام التحفيز للمعلم اجلديد ب�شكل �أكرب و�أو�سع منه للمعلم القدمي؛ وذلك لزيادة فاعليته ووالئه
لتقيد املديرين باللوائح والقوانني املعمول بها لديهم والواردة من اجلهات
للمهنة وانتمائه لها .ويعود كذلك ّ

راع يف ح�ساباتها نظام حتفيز املعلمني ،كما � ّأن املعلمني ينظرون �إىل عملية التحفيز ب�أنها
العليا التي ْ
مل ُت ِ

مت ذكره ،كما �أ ّنها تبقى معتمدة على التحفيز
عملية روتينية ال يقوم املدير بتطويرها للأف�ضل ملا �سبق و ّ

ال�سنوي الوارد يف اللوائح والقوانني فقط.
وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة ال�شيخ ( ،)2001ودرا�سة الغيث ( ،)2008وكذلك اتفقت مع درا�سة
( )Egan, 2001يف عدم ت�أثـر املفحو�صني باحلوافـز ب�سبـب متغيـر �سنـوات اخلبـرة .و�أيـ�ضا درا�سـة
( ،)Uche, & others, 2011من حيث وجود عالقة كبرية بني عوامل التحفيز و�أداء املعلمني ب�سبب
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خربتهم .يف حني اختلفت مع درا�سة ال�شهري ( ،)2008يف ت�أثري عوامل التحفيز على �أداء العاملني يف
املجال الرتبوي ُتعزى للخربة.
 5.2.5مناق�شة نتيجة الفر�ضية اخلام�سة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة قيام مدير املدر�سة
بتحفيز املعلمني يف القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم تُعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة.
ت�شري نتائج الفر�ضية اخلام�سة الواردة يف جدول (� ،)13.4إىل �أ ّنه توجد فروق دالة �إح�صائيا يف درجة
قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س القد�س ال�رشيف من وجهة نظرهم يعزى ملتغري اجلهة
امل�رشفة،ويرجع ذلك �إىل التوجه الإداري العام نحو االهتمام بالتحفيز مما دفع اجلهات امل�رشفة
وامل�س�ؤولني فيها �إىل �إيالء هذا اجلانب اهتماما متزايدا للتوجه نحو تطوير املعلم وحفزه على العمل من
خالل زيادة الدافعية لديه ،وتبني �أي�ضا انه توجد فروق بني احلكومة مع الوكالة واحلكومة واخلا�صة
واحلكومة والبلدية ل�صالح احلكومة ،ويعود ذلك �إىل �أن امل�س�ؤولني يف الإدارة العليا يف احلكومة (ال�سلطة)،
ي�سعون جاهدين لتحفيز املعلمني ملا يرونه من املناف�سة ال�شديدة من املدرا�س التابعة للبلدية واملعارف والتي
�أدت �إىل ترك الكثري من معلمي ال�سلطة مدار�سهم ل�صالح مدار�س البلدية ملا فيها من امتيازات تقدمها
للمعلمني ،فكان ال بد من �أن تنهج النهج التحفيزي حتى ال تفقد معلميها ،وكذلك �سعيها املتوا�صل للتخل�ص
من مركزية القوانني التي ت�ضعها والتي تقييد مدير املدر�سة ،وحماولتها كذلك �إعطاء مرونة �أكرب للمدير
للتحرك داخل املدر�سة واتخاذه للقرارات املالئمة املنا�سبة وال�صاحلة ملعلميه ،مما يحقق ال�صالح العام
للمعلمني بدون تخطي القواعد العري�ضة العامة التي ت�ضعها ال�سلطة للرتبية والتعليم يف فل�سطني.
وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة حمار�شة ( )2011ودرا�سة اللوزي ( ،)1995ودرا�سة (Nasser
 ،)Ud Din, 2008يف �أهمية اجلهة امل�رشفة يف الت�أثري على تقبل املفحو�صني للحوافز ب�سبب متغري اجلهة
امل�رشفة ،واختلفت حمار�شة ( )2011مع هذه الدرا�سة ،ب�أنها كانت ل�صالح اخلا�صة على احلكومية.
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التو�صيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي بالآتي:
� - 1رضورة �إيالء التحفيز �أهمية كربى يف جمال الإدارة الرتبوية والتعليمية ملا له من �أثر وا�ضح يف
زيادة فاعلية املعلمني.
� - 2رضورة �إعطاء املدير �صالحيات �أكرب يف جمال التحفيز لريفع بدرجات �أعلى من �ش�أن مدر�سته
ومعلميه وطلبته.
� - 3رضورة �إدراج م�ساق م�ستقل ُيعنى بالتحفيز لتدري�سه يف جامعاتنا وخا�صة يف جمال الرتبية ليكون
الطالب على دراية بهذا العلم املهم يف جمال الإدارة التعليمية ،لأهميته حلياتهم املهنية على اعتبارهم
مديرو امل�ستقبل.
 - 4العمل على تفعيل التحفيز يف جمال الر�ضا الوظيفي ب�شكل �أكرب ملا له من �أهمية يف زيادة فعالية �أداء
املعلمني يف مدار�سهم.
 - 5العمل على حتفيز املعلمني ب�شكل م�ستمر يف جميع املجاالت التي تخ�ص حياتهم املهنية ملا له من �أثر
وا�ضح يف تقدم امل�سرية التعليمية.
� - 6إف�ساح املجال للمديرين للم�شاركة بو�ضع �أنظمة احلوافز للمعلمني ب�شكل عام.
� - 7رضورة القيام بدرا�سات �أكرث يف جمال التحفيز ،وخا�صة يف الدرا�سات املحلية لقلتها يف فل�سطني،
ح�سب علم الباحث.
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امل�صـادر واملراجـع
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�أوال -:املراجع العربية-:
�إبراهيم � ،أحمد.)2003( .نظم احلوافز و�أثرها علي الر�ضا الوظيفي :درا�سة حالة كلية التجارة
بجامعة النيلني.جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدرا�سات التجارية ،ر�سالة ماج�ستري.
�أبو ا�سنينة ،تغريد� .)2008( .أثر احلوافز على الر�ضا الوظيفي ملهند�سي القطاع العام يف جنوب
ال�ضفة الغربية .جامعة اخلليل .فل�سطني .ر�سالة ماج�ستري.
�أبو �رشخ ،نادر .)2010( .تقييم �أثر احلوافز على م�ستوى الأداء الوظيفي يف �رشكة االت�صاالت
الفل�سطينية من وجهة نظر العاملني.جامعة الأزهر .غزة .فل�سطني .ر�سالة ماج�ستري

�أبو ندى ،جمال الدين� .)1999( .أهمية احلوافز واحلاجات ملوظفي وزارة ال�صحة يف
حمافظات غزة �سنة  .1999جامعة القد�س .فل�سطني .ر�سالة ماج�ستري.
�أبو الن�رص ،مدحت� .)2007( .إدارة املوارد الب�رشية ..االجتاهات املعا�رصة ،ط ،1جمموعة النيل
العربية ،القاهرة.
البدري ،طارق .)2008( .االجتاهات احلديثة للإدارة املدر�سة يف تنمية القيادة التدري�سية ،ط،2
دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،عمان.
البدري ،طارق� .)2005(.أ�سا�سيات الإدارة التعليمية ومفاهيمها ،ط .2دار الفكر للطباعة والن�رش
عمان.
والتوزيعّ ،
البدري ،طارق .)2001( .الأ�ساليب القيادية والإدارية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ط ،1دار الفكر
للطباعة والن�رش ،عمان.
اجل�سا�سي ،عبدالله� .)2011( .أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة
العايل.عمان .ر�سالة ماج�ستري.
الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان .الأكادميية العربية الربيطانية للتعليم
ُ
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ملحق رقم ()1
اال�ستبانة قبل التحكيم

جامعة القد�س
عمادة الدرا�سات العليا
كلية الرتبية  -الإدارة الرتبوية

ح�رضة املعلمني واملعلمات يف ،....................

طيبة وبعد،
حتية ّ
ّ
�سيقوم الباحث بدرا�سة عنوانها «مدى قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س حمافظة القد�س من
وجهة نظرهم» وذلك ا�ستكماال لر�سالة املاج�ستري املقدمة للجامعة.
التكرم بالإجابة على ما حتتويه من �أ�سئلة بد ّقة
وي�ضع الباحث بني �أيديكم فقرات هذه اال�ستبانة �آمال منكم
ّ
أهمية �آرائكم لإجناز هذه الدرا�سة ،مع االطمئنان �إىل � ّأن هذه املعلومات �س ُتعامل
ومو�ضوعية ،وذلك ل ّ
ّ
العلمي فقط.
تامة ،و�سوف ُت�ستخدم لأغرا�ض البحث
ّ
ب�رسية ّ
ّ

مع جزيل ال�شكر والتقدير حل�سن تعاونكم ...
الباحث
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اجلزء الأول :معلومات عامة:

يرجى الإجابة بو�ضع عالمة (  ) rيف مربع الإجابة ال�صحيحة:

			
اجلن�س:

 oذكر		

� oأنثى

		
امل�ؤهل العلمي:

		
 oدبلوم

 oبكالوريو�س		

التخ�ص�ص العلمي:

إن�سانية
 oعلوم � ّ

 oعلوم تطبيقية

			
اخلربة:

� oأقل من � 5سنوات

 oمن � 5سنوات �إىل � o 10أكرث من � 10سنوات

		
اجلهة امل�رشفة:

		
 oحكومية

 oبلدية
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 oماج�ستري ف�أعلى

 oوكالة

 oخا�صة

اجلزء الثاين :فقرات اال�ستبانة:
الرجاء و�ضع عالمة (  ) aيف املكان املنا�سب �أمام كل عبارة:
الرقم

حمتوى الفقرة

موافق
ب�شدة

املجال الأول :العالقات الإن�سانية
1
2
3
4
5
6

يقوم ب�شكر املعلمني �شفهيا وكتابيا على
جهودهم يف العمل..
ي�سعى دائماً ملعرفة ردود �أُفعال
املعلمني جتاه قراراته الإدارية الأمر
الذي ي�شعرهم بالراحة النف�سية.

يحر�ص على حل م�شكلة غياب
املعلمني ب�شكل مو�ضوعي..

ي�ؤثر ا�ستخدام املدير ملباديء العالقات
الإن�سانية اجليدة معنا على �أداء املعلمني
يف احل�صة ال�صفية.
يقدم امل�شورة والن�صح للمعلمني يف
ال�صعوبات التي تواجههم يف التعامل
مع املواقف التعليمية داخل املدر�سة.
يناق�ش التقارير والتغريات يف العمل
مع املعلم قبل �إقرارها.

7

ي�شعر املعلمني بالأمن والطم�أنينة
نتيجة حله للخالفات داخل املدر�سة
بطريقة عادلة.

8

ي�شعراملعلمني دائما ب�أنهم فريق عمل.

9

يتجنب ا�ستخدام �أي تهديدات غري
�رضورية.

يعمل على الإ�سهام يف زيادة الر�ضا
 10الوظيفي لدى املعلمني عن طريق
م�ساعدتهم بالعمل وقت ال�رضورة.

يحرتم خ�صو�صيات املعلمني وال
11
يتدخل فيها.
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موافق

حمايد

معار�ض

معار�ض
ب�شدة

يقيم مع املعلمني عالقات طيبة داخل
12
املدر�سة.
يتوخى املو�ضوعية يف تقديره للجهود
13
التي يقوم بها املعلمون.
وحتمل.
 14يتعامل مع اجلميع ب�صرب
ّ
يحث املعلمني على الإجناز ال�رسيع
15
ملعامالتهم.
يعمل على تقريب وجهات النظر بني
16
املعلمني.
يتيح احلرية املنظمة للحوار والنقا�ش
17
بينه وبني املعلمني.
يبث ال�شعور بالأمن وعدم اخلوف يف
18
املواقف احلرجة.
ي�سعى �إىل ايجاد جو من الثقة املتبادلة
19
مع املعلمني.
املجال الثاين :تطوير الأداء املهني
ي�شجع املعلمني على
20
التكنولوجيا يف التعليم.

ا�ستخدام

يحدد مع املعلمني الدورات امل�ستقبلية
21
التي يحتاجونها.
ُ 22يطلع املعلمني على خططه امل�ستقبلية.
 23ي�شجع املعلمني على املبادرة الفردية.
 24ي�شجع املعلمني على العمل بكفاءة.
يحث املعلمني على االلتزام ب�أوقات
25
الدوام الر�سمي.
يحث املعلمني على �إجناز �أعمالهم
26
بال�رسعة املطلوبة.
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يتيح للمعلمني الفر�صة يف حتديد
 27موا�ضيع االجتماعات فيما يخ�ص
الأداء املهني.

يطلع املعلمني على م�س�ؤولياتهم
28
املختلفة با�ستمرار.
ي�ستمع �إىل اقرتاحات املعلمني
29
واهتماماتهم فيما يخ�ص الأداء املهني.
ي�شجع على تفوي�ض ال�صالحيات
30
لأداء �أف�ضل.
يقدم مكاف�آت للمعلمني املتميزين يف
31
تطورهم املهني.
يعمل على �إر�شاد املعلمني لتطوير
32
مهاراتهم بطرق منا�سبة ومقبولة.

ي�شجع املعلمني على اال�شرتاك
 33بدورات تدريبية تعليمية لتطوير
قدراتهم.
يقدر قدرات املعلمني الإدارية حيث
 34يتيح لهم امل�شاركة بتحمل امل�س�ؤولية
الإدارية يف املدر�سة.
مينح املعلمني احلرية يف ا�ستخدام
35
الأ�ساليب التعليمية املنا�سبة.
يتبنى معايري وا�ضحة لتقييم م�ستويات
36
االداء داخل املدر�سة.
ي�سعى لتوظيف اهتمامات املعلمني
 37ال�شخ�صية يف برامج املدر�سة من
خالل ح�ص�ص الن�شاط.
يتيح للمعلمني القيام بالزيارات ال�صفية
38
من �أجل تنمية مهاراتهم التعليمية.

يوفر للمعلمني الإمكانيات الالزمة
من �أجل القيام ب�إجراء البحوث
39
والدرا�سات امليدانية من �أجل تطوير
�أدائهم.
ي�ساعد املعلمني يف اختيار العديد
 40من الن�شاطات الالمنهجية وفق
اهتماماتهم.
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املجال الثالث :الر�ضا الوظيفي
ي�سعى �إىل حث امل�س�ؤولني لتقدمي الدعم
41
للمعلمني يف جمال عملهم.
يقدم احلوافز املادية للمعلمني
 42ملكافئتهم على �أدائهم ي�شعرهم بالر�ضا
الوظيفي.
تقدمي احلوافز املعنوية للمعلمني
43
كمكافئة على �أدائهم .
مينح �صالحيات وا�سعة للمعلمني كل
44
ح�سب تخ�ص�صه وجماله.
يعمل على �إعطاء املعلمني الن�صاب
 45الدرا�سي املخ�ص�ص لهم ح�سب
الأ�صول.

ي�شجع املعلمني على زيادة تفاعلهم مع
46
الطلبة.
مينح جوائز تقديرية �سنوية لأف�ضل
47
املعلمني.
ي�سعى �إىل تخفيف الأعباء الوظيفية
48
الثانوية عن املعلمني.
ي�سعى اىل التحفيز اجلماعي لإي�صال
49
املعلمني للعمل �ضمن الفريق الواحد.
ي�ستخدم احلوافز املادية واملعنوية ملا لها
50
من ت�أثري ايجابي يف �سلوك املعلمني.
يعمل على تخفيف التوتر النف�سي
51
واجل�سدي للمعلمني.
يحر�ص على ربط املدر�سة باملجتمع
 52من خالل تفعيل جمال�س الآباء
واملعلمني.
 53يحر�ص على �إزالة م�شاكل املعلمني.
ي�ستخدم العالقات الإن�سانية لتعزيز
54
الوالء التنظيمي لدى املعلمني.
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ي�شاركنا يف اتخاذ القرارات املتعلقة
 55بالطلبة مما يوفر لنا ال�شعور بتحقيق
الذات.
يتجنب ال�رسعة يف اتخاذ القرارات
56
املتعلقة بالعمل الوظيفي.
املجال الرابع :االنتماء التنظيمي
يعزز انتماء املعلمني بتقدمي احلوافز املعنوية
57
لهم.
يعمل على حتقيق الأمن الوظيفي
58
للمعلمني.
يعمق مبد�أ التزام املعلمني بقواعد
59
العمل بحفزهم ماديا.
ي�شبع حاجات املعلمني لالنتماء
60
للجماعة باحلوافز اجلماعية .
ي�شجع املعلمني على طرح الأفكار
61
الإبداعية.
يزيد من والء املعلمني التنظيمي ب�أخذ
62
�آرائهم بعني االعتبار.
 63يحر�ص على �إزالة م�شاكل املعلمني.
ي�ستخدم العالقات الإن�سانية لتعزيز
64
الوالء التنظيمي لدى املعلمني.
ي�شعر املعلمني �أن املدر�سة متثل جزءا
65
من حياتهم.

يحث املعلمني على االهتمام بامل�صلحة
66
العامة للمدر�سة.
يعطي اجلميع فر�ص مت�ساوية للنجاج
67
والرتقية.

ي�شجع املعلمني على القيام ب�أعمالهم
68
بتفان و�إخال�ص.
يحث املعلمني با�ستمرار على االنتماء
69
لعملهم باملدر�سة.
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ي�ساعد املعلمني على بذل �أق�صى ما
71
ي�ستطيعوا من جمهود ل�صالح املدر�سة.
يحث املعلمني على االهتمام مب�ستقبل
72
املدر�سة.
يحث املعلمني للمحافظة على �سمعة
73
املدر�سة الطيبة.
74

75

76
77
78
79

يحث املعلمني على التعامل مع �أولياء
الأمور بكيا�سة جتلب ال�سمعة احل�سنة
للمدر�سة.
يحث املعلمني على املحافظة على
ممتلكات املدر�سة كما يحافظوا على
ممتلكاتهم.
ي�شجع املعلمني على حت�س�س امل�شكالت
التي تواجه املدر�سة وتقدمي املقرتحات
الب ّناءة لتذليلها.
ي�شعر املعلمني بتقارب �أهدافهم
ال�شخ�صية و�أهداف املدر�سة.
يدفع املعلمني لل�شعور بالفخر
واالعتزاز لكونهم يعملون يف
املدر�سة.
يدفع املعلمني لالنتماء للمدر�سة من
خالل عالقاته الإن�سانية معهم.
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ملحق رقم ()2
قائمة ب�أ�سماء املحكمني
الرقم

مكان العمل

اال�سم

1

�أ .د� .أحمد فهيم جرب

جامعة القد�س

2

�أ .د .حممد عبدالقادر عابدين

جامعة القد�س

3

د .حم�سن عد�س

جامعة القد�س

4

د .زياد قباجة

جامعة القد�س

5

د� .إبراهيم عرمان

جامعة القد�س

6

د .عفيف زيدان

جامعة القد�س

7

د .نبيل عبدالهادي

جامعة القد�س

8

د .بعاد اخلال�ص

جامعة القد�س

9

د .زياد جويل�س

وزارة التعليم العايل

10

د .نهى عطري

املعهد الوطني للتدريب

11

�أ .فاطمة فتيحة

مديرة مدر�سة امل�ستقبل

12

�أ .لبنى الفتياين

كلية �سخنني
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ملحق رقم ()3
اال�ستبانة بعد التحكيم

جامعة القد�س
عمادة الدرا�سات العليا
كلية العلوم الرتبوية

�أخي املعلم � /أختي املعلمة،
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
يقوم الباحث بدرا�سة عنوانها «مدى قيام مدير املدر�سة بتحفيز املعلمني يف مدار�س حمافظة القد�س
من وجهة نظرهم» ،وذلك ا�ستكماال لر�سالة املاج�ستري املقدمة للجامعة.
التكرم بالإجابة على ما حتتويه من �أ�سئلة بد ّقة
وي�ضع الباحث بني �أيديكم فقرات هذه اال�ستبانة �آمال منكم
ّ

أهمية �آرائكم لإجناز هذه الدرا�سة ،مع االطمئنان �إىل � ّأن هذه املعلومات �س ُتعامل
ومو�ضوعية ،وذلك ل ّ
ّ
العلمي فقط.
تامة ،و�سوف ُت�ستخدم لأغرا�ض البحث
ّ
ب�رسية ّ
ّ

مع جزيل ال�شكر والتقدير حل�سن تعاونكم
الباحث
جمال حوا�س
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اجلزء الأول :معلومات عامة:

يرجى الإجابة بو�ضع عالمة (  ) rيف مربع الإجابة ال�صحيحة:

			
اجلن�س:

 oذكر		

� oأنثى

		
امل�ؤهل العلمي:

		
 oدبلوم

 oبكالوريو�س		

التخ�ص�ص العلمي:

إن�سانية
 oعلوم � ّ

 oعلوم تطبيقية

			
اخلربة:

� oأقل من � 5سنوات

 oمن � 5سنوات �إىل � o 10أكرث من � 10سنوات

 oماج�ستري ف�أعلى

اجلهة امل�رشفة:
 oحكومية (�سلطة)

 oوكالة الغوث

		
 oجهة خا�صة
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 oبلدية القد�س /وزارة املعارف الإ�رسائيلية

اجلزء الثاين :فقرات اال�ستبانة:
الرجاء و�ضع عالمة (  ) aيف املكان املنا�سب �أمام كل عبارة:
الرقم

حمتوى الفقرة

موافق
ب�شدة

املجال الأول :العالقات الإن�سانية
1
2

ي�شكر املعلمني على جهودهم يف
العمل.
ي�سعى ملعرفة ردود �أُفعال املعلمني
جتاه قراراته الإدارية الأمر الذي
ي�شعرهم بالراحة النف�سية.

3

يحر�ص على حل م�شكلة غياب
املعلمني ب�شكل مو�ضوعي.

4

يناق�ش التقارير والتغريات يف العمل
مع املعلم قبل �إقرارها.

5

يقدم امل�شورة والن�صح للمعلمني يف
ال�صعوبات التي تواجههم يف التعامل
مع املواقف التعليمية داخل املدر�سة.

6

يقوم بحل اخلالفات داخل املدر�سة
بطريقة عادلة.

7

ُي ِ
�شعراملعلمني ب�أنهم فريق عمل.

8

يحرتم خ�صو�صيات املعلمني وال
يتدخل فيها.

9

يقيم مع املعلمني عالقات طيبة داخل
املدر�سة.

يتوخى املو�ضوعية يف تقديره للجهود
10
التي يقوم بها املعلمون.
وحتمل.
 11يتعامل مع اجلميع ب�صرب
ّ
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موافق

حمايد

معار�ض

معار�ض
ب�شدة

يعمل على تقريب وجهات النظر بني
12
املعلمني.
يتيح احلرية املنظمة للحوار والنقا�ش
13
بينه وبني املعلمني.
يبث ال�شعور بالأمن يف املواقف
14
احلرجة.
ي�سعى �إىل ايجاد جو من الثقة املتبادلة
15
مع املعلمني.
املجال الثاين :تطوير الأداء املهني
ي�شجع املعلمني على
16
التكنولوجيا يف التعليم.

ا�ستخدام

 17ي�شجع املعلمني على املبادرة الفردية.
 18ي�شجع املعلمني على العمل بكفاءة.
يحث املعلمني على �إجناز �أعمالهم
19
بال�رسعة املطلوبة.
يتيح للمعلمني الفر�صة يف حتديد
 20موا�ضيع االجتماعات فيما يخ�ص
الأداء املهني.
ي�ستمع �إىل اقرتاحات املعلمني
 21واهتماماتهم فيما يخ�ص الأداء
املهني.

ي�شجع على تفوي�ض ال�صالحيات
22
لأداء �أف�ضل.

يقدم مكاف�آت للمعلمني املتميزين يف
23
تطورهم املهني.
يعمل على �إر�شاد املعلمني لتطوير
24
مهاراتهم بطرق منا�سبة ومقبولة.
ي�شجع املعلمني على اال�شرتاك
 25بدورات تدريبية تعليمية لتطوير
قدراتهم.
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يتيح للمعلمني امل�شاركة بتحمل
26
امل�س�ؤولية الإدارية يف املدر�سة.
مينح املعلمني احلرية يف ا�ستخدام
27
الأ�ساليب التعليمية املنا�سبة.
يتبنى معايري وا�ضحة لتقييم م�ستويات
28
االداء داخل املدر�سة.
يتيح للمعلمني القيام بالزيارات
29
ال�صفية.
ي�ساعد املعلمني يف اختيار العديد
 30من الن�شاطات الالمنهجية وفق
اهتماماتهم.
املجال الثالث :الر�ضا الوظيفي
يقدم احلوافز املادية للمعلمني ملكاف�أتهم
31
على �أدائهم.
تقدمي احلوافز املعنوية للمعلمني
32
كمكاف�أة على �أدائهم .
مينح �صالحيات وا�سعة للمعلمني كل
33
ح�سب تخ�ص�صه وجماله.
يعمل على �إعطاء املعلمني الن�صاب
 34الدرا�سي املخ�ص�ص لهم ح�سب
الأ�صول.
ي�شجع املعلمني على زيادة تفاعلهم مع
35
الطلبة.
ي�سعى �إىل تخفيف الأعباء الوظيفية
36
الثانوية عن املعلمني.
ي�سعى اىل التحفيز اجلماعي لإي�صال
37
املعلمني للعمل �ضمن الفريق الواحد.
يعمل على تخفيف التوتر النف�سي
38
واجل�سدي للمعلمني.
يحر�ص على ربط املدر�سة باملجتمع
 39من خالل تفعيل جمال�س الآباء
واملعلمني.
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 40يحر�ص على �إزالة م�شاكل املعلمني.
ي�ستخدم العالقات الإن�سانية لتعزيز
41
الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني.

ي�شارك املعلمني يف اتخاذ القرارات
 42املتعلقة بالطلبة مما يوفر لهم ال�شعور
بتحقيق الذات.
ي�سهم يف زيادة الر�ضا الوظيفي لدى
 43املعلمني مب�ساعدتهم يف العمل وقت
ال�رضورة.

يتجنب ال�رسعة يف اتخاذ القرارات
44
املتعلقة بالعمل الوظيفي.
املجال الرابع :االنتماء التنظيمي

يعزز انتماء املعلمني بتقدمي احلوافز
45
املعنوية لهم.
يعمق مبد�أ التزام املعلمني بقواعد
46
العمل بحفزهم ماديا.
ي�شبع حاجات املعلمني لالنتماء
47
للجماعة باحلوافز اجلماعية .
يزيد من والء املعلمني التنظيمي ب�أخذ
48
�آرائهم بعني االعتبار.
يحث املعلمني على االهتمام بامل�صلحة
49
العامة للمدر�سة.

يعطي اجلميع فر�ص مت�ساوية للنجاج
50
والرتقية.
ي�شجع املعلمني على القيام ب�أعمالهم
51
بتفان و�إخال�ص.
ي�ساعد املعلمني على بذل �أق�صى
 52ما ي�ستطيعون من جمهود ل�صالح
املدر�سة.
يحث املعلمني على االهتمام مب�ستقبل
53
املدر�سة.
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يحث املعلمني للمحافظة على �سمعة
54
املدر�سة الطيبة.
55
56
57
58
59

يحث املعلمني على املحافظة على
ممتلكات املدر�سة.
ي�شجع املعلمني على تقدمي اقرتاحات
ب ّناءة حلل امل�شكالت التي تواجه
املدر�سة.
ي�شعر املعلمني بتقارب �أهدافهم
ال�شخ�صية مع �أهداف املدر�سة.
يدفع املعلمني لل�شعور بالفخر
واالعتزاز لكونهم يعملون يف
املدر�سة.
يدفع املعلمني لالنتماء للمدر�سة من
خالل عالقاته الإن�سانية معهم.
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