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شكر وعرفان
قبللل الشللكر لمبشللر أشللكر خللالل البشللر ومملليكيم سللبحانو وتعللالو عمللو أن منحنللي التوفيللل والرعايللة
والطاقة والصحة في حياتي ألستطيع أن أتمم ىذه الرسلالة .كملا أتوجلو بجزيلل الشلكر لكلل ملن وقلف
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الممخص
ىدفت ىاذه الد ارساة التعارف ألساالي

التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس ودروىاا فاي

تحسااين أداء المعممااين ،وذلااك فااي الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال بمااديرياتيا األربااع (
ش اامال الخمي اال ،الخمي اال ،جن ااو الخمي اال ،يط ااال ،وق ااد تك ااون مجتم ااع الد ارس ااة م اان جمي ااع م ااديري
ومعممااي الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال لمعااام الد ارسااي  2019/2018والبااالد عااددىم
دير/ة و (8656ل معمما ااً /ة ،واس ااتخدمت اإلس ااتبانة ك ااةداة لمد ارس ااة والت ااي تكون اات م اان
(506ل ما ا اً
( 45ل فق ا ارة موزعا ااة عما ااى مجا ااالين ،وقا ااد تا اام التةكا ااد ما اان صا اادقيا ويباتيا ااا ،حيا ااث بما ااد معاما اال
ادير/ة و (460ل
اليباات(0.954ل ،وطبقاات عمااى عينااة عشاوائية طبقيااة بمااد عاادد أفرادىااا (158ل ما اً
معمماً/ة .
تمت اإلجابة عن أسئمة الدراسة ،وفحاص اليرضايات بإساتخدام برنااما الرزماة االحصاائية لمعماوم
االجتماعية(SPSSل .أظيرت نتائا لمدراسة أن درجة أسالي

التحييز الممارساة مان قبال ماديري

الما اادارس و دورىا ااا فا ااي تحسا ااين أداء المعمما ااين كانا اات بدرجا ااة متوسا ااطة بمتوسا ااط حسا ااابي بما ااد
(3.58ل ،وانحراف معياري (0.56ل  .كما أظيرت وجود فروق بين تقديرات عينة الد ارساة تعازى
لمتغي اار المرحم ااة التعميمي ااة ،والمديريا اة ،ول اام تظي اار النت ااائا فروقا ااً لتق ااديرات أفا اراد العين ااة تع اازى

ج

لمتغيا ارات :الج اانس ،س اانوات الخبا ارة ،المؤى اال العمم ااي ،والمس اامى ال ااوظييي ،وق ااد خرج اات الد ارس ااة
بمجموعة من التوصيات واالقتراحات.
كممات مفتاحية :أساليب التحفيز األداء.
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The Methods of Motivation Practiced by Principals and Their Role in Improving the
Performance of Teachers in Hebron’s School.

By: Magdoleen Abed Almuti Salman fatfata.
Supervision: Dr. Tayseer Abu Sakoor.

Abstract
This research aims to identify the methods used by school principals and their role in
improving the performance of their teachers in public schools in the four departments of
Hebron: (Hebron, North of Hebron, South of Hebron and Yatta).
The population of this study contains all principals and teachers of public schools in Hebron
for the academic year (2018/2019). However, the total number of principals is (506), while
the total number of teachers is (8656).
The researcher has used a questionnaire as a tool for this study. The questionnaire consisted
of (45) paragraphs distributed between two sections.
The stability coefficient is (0.954).
The researcher has applied this questionnaire on a random stratified sample of principals and
teachers. This sample consisted of (158) principals; hence, it is applied on (460) teachers.
The researcher is able to answer the questions of this study. She examined the hypotheses by
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
The results of this study have showed that the degree of motivation methods practiced by
principals and their role in improving the performance of their teachers is medium.
The mean is (3.58), while the standard deviation is (0.56).
This study shows differences between the sample of the study due to the variable of the
educational stage, and administration.
The results have not shown differences in the estimates of the sample, attributed to the
variables of: gender, years of experience, job title, and scientific qualification.
This study has come out with a set of recommendations and suggestions.
Keywords: motivational methods, performance
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الفصل األول

خمفية الدراسة
 1.1مقدمة
من أسبا

نجاح أية مؤسسة وتنميتيا ىو التعاون المشترك والمتكامل بين عناصر المؤسسة (موظييياال ،بادءاً

البناااء يكتماال جمالااو وعطاااؤه بقاادرة الماادير عمااى
بارأس الياارم ماادير المؤسسااة إلااى أصااغر موظااف فيياا ،وىااذا التعاااون َ
خمق بيئة مشاجعة ،ال يشاعر فيياا الموظاف بالممال وتتضااعف جياوده وانتاجاو ،وىاذا كييال بتحقياق أىاداف المؤسساة
المرسومة بةعمى مستوى من الكياءة .
والمؤسسة التعميمية التربوية ىي من المؤسسات ذات النصي

األكبر من اإلىتمام والمتابعة فاي معظام الادول ،وذلاك

اي األف اراد ،وىااي عمميااة
اي فااي بناااء المجتمعااات ،وتطااور الحضااارات ،ورقا ّ
ألن التربيااة والتعماايم ىااي المحا ّارك األساسا ّ
المجتمعي ااة بي اادف نق اال المي ااارات
منظم ااة ومدروس ااة تق اادم م اان قب اال األى اال ،والم اادارس ،والجامع ااات ،والمؤسس ااات
ّ
والمعارف لؤلفراد ،والقضاء عمى األمية ،وتنمية اتّجاىات األفراد ،فاالتعميم ىاو مان يبناي الماواطن ،لاذا نارى أن الادول
ت ارجااع أنظمتيااا التعميميااة والتربويااة مراجعااة شاااممة ودوريااة ،لمواجيااة التحااديات والتطااورات ،بياادف إعااداد الم اواطن،
وتتمخص قدرة نظام التعميم (النظاام الترباويل عماى مواكباة التغيارات والتطاورات فاي قدرتاو عماى بنااء الطالا  ،وتةىيماو
بشااكل سااميم وشااامل ،يتضاامن حصااولو عمااى المع اارف الحدييااة والمعمومااات المسااتجدة ،ويعااد المعم ام ركن ااً فااي النظااام
1

التعميمي التربوي التعميمي ،حيث أن نجاح الطال

يعتمد عمى كياءة المعمم في أداء ميمتو ،وىذه الكياءة تتاةير بعادة

عوامال منيااا :تمكاان المعماام ماان معارفاو ومعموماتااو وتطويرىااا ،وخبرتااو فااي التعامال مااع المجتمااع المدرسااي ،و دافعيتااو
لمتعميم ومدى انتمائو لممينة (مرسي2005 ،ل.
وتعني الدافعية قوة داخمية معقدة ال تبلحظ مباشرة ،بل يتم لمس مترتباتيا عمى السموك البشاري ،وىاي تنباع مان ذات
اليرد ،وقد تنشة نتيجاة طاقاة خارجياة يعبار عنياا بالحاافز  ،والمادير النااج ىاو مان يساتطيع أن يادرك مادى اساتجابة
العاممين لمحوافز (عطوي2014 ،ل .
إذا تم النظر إلى اآلالت والمعدات التي صنعيا اإلنسان تحتاج لمزيت حتى تسيل حركتيا ،وتستمر في العمل بشكل
فعال ومنتا ،وأي تقصير ،أو إغيال في وضع الزيت يقودنا إحتمالية إنتياء صبلحية ىذه اآللة ،ىذا أمر واض مع
آلة تعمل وتتوقف بميتاح ،فيا ترى ما ىو الحال مع صانع ىذه اآلالت والمعدات اإلنساان؟ ىاو ال يحتااج إلاى زياوت
لكااي يكااون منتج ااً وفعاااالً ،وانمااا يحتاااج إلااى دوافااع تدفعااو نحااو اإلنجاااز واإلبااداع  .يحتاااج إلااى تحييااز ،وفااي وواقعنااا
الحالي نجد من قد عزف عن ىاذا المحارك الارئيس لئلنجااز ،فغيال عناو األ
لرعيتااو ،وذلااك بااالرغم ماان تنااوع أسااالي

فاي بيتاو ،والمادير فاي إدارتاو ،وال ارعاي

اؤير عمااى أداء شاريحة كبيارة ماان
ار وما اً
ار كبيا اً
التحييااز وممااا ال شااك أن ليااا أيا اً

الموظيين(اليقي2011 ،ل.
واذا أرادت اإلدارة فااي أي مؤسسااة أن تحاارك العاااممين بيااا إلااى بااذل مزيا ٍاد ماان الجيااد لئلرتقاااء بمسااتوى أدائياام إلااى
األفضل ،فإنيا تستخدم الحوافز التي تشبع حاجاتيم المادية ،أو التاي تشابع حاجااتيم النيساية واالجتماعياة (رمضااني
و زاوي2011 ،ل.
فإذا كان المدير يريد الحصول عمى النتائا البلزمة لمؤسستو عميو تحييز الموظيين (.) Nduka , 6102
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إلن إستراتيجيات التحييز تيدف إلى خمق بيئة عمل وتطوير الممارسات والسياسات التي توفر أعمى درجة من
األداء لمموظيين(.) Armstrong ,6102

أن فئة المعممين كغيرىم من الموظيين يستجيبون لمحوافز ،وذلك يجعل من صانعي السياسة التعميمية قادرون عمى
تحسين جودة التعمم والتعميم من خبلل :تصميم نظام حوافز فعال بمقدوره جذبيم والمحافظة عمى المعممين  .أن
استخدام أنظمة الحوافز لممعممين من الممكن أن يؤير عمى إقبال الخريجين لمينة التدريس ،وذلك نظ اًر النخياض
أعداد المتقدمين المؤىمين لمتدريس (.) Vegas,2005

وفي المدارس فإن المدير الذي يعمل عمى تحييز المعممين لتحسين أدائيم ،ينتا عن ذلك تداعيات واسعة النطاق،
فعندما نجد معممين يتم تعزيز األداء لدييم ،يزداد شعورىم بالمسؤولية وتقدير الذات ،ىذا بدوره يمكن أن يكون لو
آيار إيجابية عمى أداء الطال

وزيادة مستويات إنجازاتيم (Alfa had , 6102ل.

وال ننسى أن المعمم يساىم إسياماً ال يقدر بيمن في المجتمع من خبلل تيقيف الجيل القادم ،فمن الضروري ٍ
فيم
شامل لمعو ِ
ٍ
تحيز المعمم (.)Jain & labra , 6102
امل التي يمكن أن َ
ونظر ألىمية موضوع التحييز ،وأىمية فئة المعممين في تقدم المجتمع تبمورت فكرة ىذه الدراسة لدى الباحية والتي
اً
تتاولت أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل ودورىا في تحسين أداء

المعممين.
 2.1مشكمة الدراسة
لمحو ِ
كبير في التةيير عمى أداء العاممين سواء بشكل إيجابي أو سمبي ،و أيضاً عدم
دور ٌ
افز بةنواعيا المختمية ٌ
ٍ
ٍ
دور في أداء العاممين ،وقد يؤير سمباً عمى أدائيم وبالتالي يؤير في فرصة
توفرىا ،أو إغيال توزيعيا بشكل عادل لو ٌ
تحقيق األىداف المرسومة من قبل المؤسسة ،ومن خبلل عمل الباحية كموظية في مكت
3

التربية والتعميم ،ومن يم

معممة ،واآلن مديرة مدرسة الحظت وجود إىمال لموضوع التحييز لممعممين والعاممين في المؤسسات الحكومية،
لذلك من أجل اإلستيمار األميل لدور ىذه الحوافز وتعظيم اإلستيادة منيا ،وتعزيز تةييرىا الحقيقي الذي يج

أن

تؤديو تم أجراء ىذه الدراسة.
 3.1أسئمة الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
السؤال األول :ما أسالي

التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال مان وجياة

نظر المديرين والمعممين ودورىا في تحسين أداء المعممين؟
وقد انبيق عن ىذا السؤال األسئمة التالية :
1ل ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف الجنس؟
2ل ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف الوظيية؟
3ل ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف المؤىل العممي؟
 )4ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف سنوات الخبرة؟
 )5ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف المديرية؟
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 )6ىال تختمااف تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لادور أسااالي

التحييااز الممارساة ماان قباال ماديري الماادراس الحكوميااة

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين باختبلف المرحمة التعميمية؟
السؤال الياني :ماىي أفضل أسالي

التحييز التي تيضل أن يمارسيا مديرو المدرس؟

السؤال اليالث :ما التصورات المقترحة لتطوير أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس؟

 4.1أىمية الدراسة
حظيت الحوافز بتيتمام العمماء والباحيين والميتمين بالجوان

السموكية اإلنسانية واإلدارية عمى حد سواء ،فكمما

استطاعت اإلدارة معرفة الحوافز المبلئمة ،والقواعد السميمة لتوزيعيا ،والبيئة الصالحة لتطبيقيا ،استطاعت أن
تحصل عمى النتائا المرجوة ،وكذلك تنبع األىمية من ما لمحوافز من آيار كبيرة في توجيو سموك العاممين،
باإلضافة إلى أن ىناك ندرة في دراسة دور الحوافز بةنواعيا المختمية في رفع مستوى أداء المعممين بو ازرة التربية
والتعميم العالي في فمسطين ،لذا فإن ىذه الدراسة قد تيري مكتبة اإلدارة التربوية ،بما سوف تتضمنو من معمومات
وخصوصا مديري المدارس
عن الحوافز من حيث أنواعيا ،وفوائدىا وأىدافيا ،وامكانية استيادة الجيات ذات العبلقة
ً
من نتائا وتوصيات ىذه الدراسة.
 5.1أىداف الدراسة :ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ما يمي:
1ل أىمية التحييز.
2ل الحوافز التي تقدم لممعممين في المدراس الحكومية في محافظة الخميل.
3ل دور أسالي
4ل أفضل أسالي

التحييز في تحسين أداء المعممين في المدراس الحكومية محافظة الخميل .
التحييز من وجية نظر المبحويين.

5ل التصورات المقترحة لتطوير أسالي

التحييز لدى مديري المدارس.
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6ل إظيار مدى تطبيق نظام الحوافز في المدراس الحكومية في محافظة الخميل.
7ل إشااعار المسااؤولين كاال حس ا

موقعااو بةىميااة الح اوافز ودورىااا فااي تحسااين األداء لتحقيااق أىااداف المؤسس اة

التعميمية.
 6.1فرضيات الدراسة
بناء عمى أسئمة الدراسة فقد انبيقت اليرضيات الصيرية اآلتية:
ً
الفرضللية األولللو :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدالااة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل بااين تقااديرات أفاراد عينااة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير الجنس.
الفرضللية النانيللة :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدالااة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل بااين تقااديرات أفاراد عينااة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير الوظيية.
الفرضللية النالنللة :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدالااة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل بااين تقااديرات أفاراد عينااة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي.
الفرضللية الرابعللة :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدالااة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل بااين تقااديرات أفاراد عينااة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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الفرضلية الخامسلة :ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الدالاة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل باين تقاديرات أفاراد عيناة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير مديرية.
الفرضلية السادسلة :ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الدالاة( ≤ 0.5

الد ارسااة لاادور أسااالي

α

ل باين تقاديرات أفاراد عيناة

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادراس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء

المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية.
 7.1حدود الدراسة
تميمت حدود الدراسة فيما يةتي:
1ل الحدود البشرية :تقتصر ىذه الدراسة عمى مديري ومعممي المدارس الحكومية في محافظة الخميل .
2ل الحادود المكانياة :تقتصار الحادود المكانياة لمد ارساة عماى محافظاة الخميال ،و تشامل (4ل ماديريات :مديرياة شامال
الخميل ،ومديرية الخميل ،ومديرية جنو الخميل ،ومديرية يطا.
3ل الحدود الزمانية :اليصل األول من العام الدراسي 2019/2018
4ل الحدود الموضوعية :تتناول ىذه الدراسة أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدراس الحكومية ودورىا في

تحسين اداء المعممين من وجية نظر مديري ومعممي المدارس الحكومية في محافظة الخميل.
5ل تتحدد نتائا الدراسة باألداة المستخدمة وىي اإلستبانة المرفقة.
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 8.1مصطمحات الدراسة
أساليب التحفيز  :ىي الطرق التي يتم فييا " توجيو سموك األفراد وتقويتو ومواصمتو لتحقيق أىداف مشتركة"
الضبلعين ( ،2005ص185ل.
ائيا يقصد بةسالي
واجر ً

التحييز في ىذه الدراسة ىي:

كل ما يقدمو مدير/ة المدرسة من ممارسات أو وسائل ،أومواد مادية ،أومعنوية ،أواجتماعية ،تؤدي إلى رفع أداء
المعممين ،وتعمل عمى إشباع حاجاتيم ،وضمان والئيم لممدرسة لتحقيق األىداف المرسومة من قبل إدارة المدرسة.
المدير " :شخص يقوم بالوظائف اإلدارية األربعة :تخطيط ،تنظيم ،توجية ،رقابة" (فتحي ،2003،ص22ل.
المدرسة" :مؤسسة تعميمية ،يتعمم بيا الطمبة الدروس لمختمف العموم ،وتكون الدراسة بيا مراحل عده ىي األساسية
واليانوية ،وتنقسم المدارس في فمسطين إلى مدارس حكومياة ،ومدارس خاصة ،ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية
وتشغيل البلجئين" ) زامل ،2016 ،ص131ل.
األداء " :ىو تعبير عن مستوى معين من األىداف المحققة ،سواء االساتراتيجية ،أو التشاغيمية ،بمساتوى معاين مان
الموارد أو التكمية الضرورية " (مزىودة ،2001،ص 88ل.
التعريف اإلجرائي لؤلداء :ىو النشاطات واألعمال المختمية التي يقوم بيا المعمم داخل وخارج المدرسة ،ضمن
الميام الوظييية لو ،وتساعد عمى تحقيق أىداف المدرسة بشكل مخطط ومنظم وبيعالية عالية ،من أجل ضمان
نجاح جودة التعميم في المدرسة.
المعمم :ىو" الشخص الحاصل عمى المؤىبلت األكاديمية البلزمة لمينة التعميم ،والمعين من قبل و ازرة التربية
والتعميم العالي اليمسطينية ،ويوفر التعميم لمطمبة الذين ىم في سن الدراسة ،من خبلل توظيف استراتيجيات التدريس
والتقنيات االزمة ،لتحقيق األىداف التعميمية المرجوة" (زامل ،2016،ص131ل.
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محافظة الخميل :محافظة فمسطينية واقعة في جنو الضية الغربية وتبمد مساحتيا  997كم ²وتحدىا من الشمال
محافظة بيت لحم ،بينما يحدىا الخط األخضر والبحر الميت من الجيات األخرى ،وىي أكبر محافظات الضية من
ناحية المساحة والسكان ،حيث تبمد مساحتيا  %17.6من أراضي الضية الغربية ،وتعدادىا  193.729نسمة سنة
تجمعا (فمسطين ،الجياز المركزي لئلحصاء اليمسطيني ،كتا
 ،2016وتضم المحافظة 92
ً
اإلحصائي السنوي2011 ،ل.
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محافظة الخميل

الفصل الناني
اإلطار النظري والدرسات السابقة

 1.2مقدمة

 2.2اإلطار النظري

 3.2الدراسات السابقة العربية

 4.2الدرسات السابقة األ نجميزية

 5.2التعقيب عمو الدرسات السابقة

الفصل الناني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2المقدمة
تح ا اااول مؤسس ا ااات الدول ا ااة جاى ا اادة ف ا ااي رف ا ااع أداء موظييي ا ااا وتحس ا ااينو ،وم ا اان ب ا ااين العوام ا اال الت ا ااي
تحقا ااق ذلا ااك د ارسا ااة األوضا اااع االجتماعيا ااة ،وسا ااموك الما ااوظيين ،وكيييا ااة التا ااةيير عما ااى نيسا اايتيم بالشا ااكل
ال ااذي يزي ااد م اان والئي اام ورض اااىم ،ويك ااون ى ااذا م اان خ اابلل تحيي اازىم ،والرغب ااة ف ااي تحس ااين أدائي اام ،ورف ااع
كي ا اااءتيم اإلنتاجي ا ااة ،بم ا ااا يكي ا اال تحقي ا ااق أى ا اادافيم الشخص ا ااية ،ونظا ا ا ار ألىمي ا ااة الحا ا اوافز و دورى ا ااا كةح ا ااد
العواما اال الما ااؤيرة فا ااي اليا اارد ودفعا ااو لتحقيا ااق أىا ااداف المؤسسا ااة ،فقا ااد ت ازيا ااد االىتما ااام با ااو ما اان قبا اال معظا اام
الباحيين وعمماء اإلدارة .
 2.2اإلطار النظري
 . 1.2.2مفيوم التحفيز:
ذكر بعض الباحيين بةنو يمكن تعريف التحييز بطرق مختمية ،فميبلً ذكر فتحي ( ،2003ص  153ل
بةنو "خمق األتجاه لدى العامل بحيث يجعمو يخضع أىدافو الشخصية إلى أىداف المؤسسة" ،وأوردتيا
رمضاني و زاوي( ،2011ص179ل بةنو" الدافع الذي يحركنا فيما نيعمو " ،كما عرفيا الييتي(،2005
ص255ل بةنيا "عممية إدراك واستقبال المؤير الخارجي وتوجيو نحو عممية الدفع اإليجابي أو السمبي
اعتماداً عمى طبيعة اإلدراك وفيم طبيعة المؤير لميرد".
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أن التحييز الحقيقي يقصد باو :إشاعال ناار الحماساة عناد الماوظيين ،واليااميم والتاةيير فاييم بحياث يعمماون
ويتحمسون لمعمل ،ألنيم يرغبون في العمل ،ويرغبون في من أفضل ما لادييم وكال ماا لادييم لممجموعاات
( ىانتر2006،ل .
ل ا ااذا فالم ا اادير القائ ا ااد ى ا ااو م ا اان يمتم ا ااك ص ا ااية الق ا اادرة عم ا ااى التحيي ا ااز ،ليق ا ااود الم ا ااوظيين إل ا ااى ى ا اادف كبي ا اار
(أمااين1986،ل ،وأكااد عمااى ذلااك اليقااي (2008ل بااةن ماان صاايات القائااد :قدرتااو عمااى بااث روح الحماسااة ،
والتحييز في نيوس أتباعو ،ويؤمن بقوة التحييز وقدرتو عمى استيزاز قدرات موظييو.
 2.2.2.مفيوم الحوافز
من حيث المغة يشير مصطم الحوافز إلى "حيّزه ،دفعو من الخمف ،والميل يحيز النيار أي يسوقو ورأيتو
متحاي ا اًز إي مستي ا اًز مستعج ابلً ال يمكن جموسو في األرض " ( رضا ،1958 ،ص 122ل .
وقد عرف الدعميا ( ،2009ص17ل الحافز بةنو" القوة التي تغير اتجاه طبيعة وشدة سموك ما ،وىي القوة
الدافعة لموصول إلى ىدف ،أو اشباع حاجة مادية ،أو معنوية" .
أن الحافز أشبو ما بشحنة كيربائية آللو ما  ،وىذا منسي تقريباً من قبل المسؤولين الذين يعتقدون أن ىذا
الحافز ليس ميماً لمعمل  ،وعمى المدير الذي يرغ

أن يحيز موظييو أن يدرس سموك كل موظف

وشخصيتو وذلك الختبلف الحاالت ضمن البيئة التي يعيش فييا (اليقيو2005 ،ل.
أما من حيث اإلصطبلح فقد تعددت وتنوعت التعرييات المتعمقة بالحوافز من األد

النظري وذلك تبعاً

إلختبلف وتباين وجيات نظر العمماء الباحيين  ،نذكر منيا ما يمي:
عند أبو الكشك( ،2006ص133ل جاء تعريييا بةنيا " مجموعة من العوامل والمغريات والمؤيرات التي
تشجع اليرد عمى زيادة أدائو ،تقّدم لو نتيجة أدائو المتيوق والمتميز ،وتؤدي إلى زيادة رضائو لممؤسسة
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وبالتالي زيادة أدائو وانتاجو مرة أخرى" ،وجاء تعريف آخر ليا بةنيا "المقابل لؤلداء المتميز"
(ماىر ،2005،ص 266ل.
في حين عرفيا برنوطي ( ،2004ص345ل و الضبلعين ( ،2005ص185ل بةنيا " وسائل اإلشباع
واألداة التي بيا اإلشباع " ،وعند فتحي ( ،2003ص 144ل فإن الحوافز ىي "ميير في البيئة الخارجية
توير عمى السموك " ،وأوض بربر( ،1997ص102ل أن الحوافز ىي " العوامل التي تيدف إلى إيارة
القوى الكامنة في اليرد ،والتي تحدد نمط السموك المطمو  ،عن طريق اشباع كافة احتياجاتو اإلنسانية "،
وعرفت بةنيا " المؤيرات والعوامل التي توجد في البيئة المحيطة باليرد والعمل ،وتوفرىا المؤسسة من أجل
زيادة الكياءة ،وتحقيق طموحات األفراد " (فريق العمل اليمسطيني ،1999 ،ص 423ل ،وىي (الحوافزل "
فرص أو وسائل توفرىا إدارة المؤسسة أمام األفراد العاممين لتستيير بيا رغباتيم وتخمق لدييم الدافع من
أجل السعي لمحصول عمييا عن طريق الجيد ،والعمل المنتا ،والسموك السميم" (عقيمي ،1996 ،ص
35ل  ،وذكر القريوتي ( ،1993ص 48ل أن الحوافز ىي " مؤيرات خارجية تشجع اإلنسان وتحيزه ألداء
أفضل".
 .3.2.2التطور التاريخي لمحوافز:
في أوائل القرن اليامن عشر ظيرت حركة اإلدارة العممية و بدأ العمماء ييتمون بموضوع الحوافز ،وىنا
بإستطاعتنا أن نميز بين يبلث مراحل لتطوير اليكر اإلداري فيما يخص موضوع الحوافز بما يمي:
أوالً  :المرحمة التقميدية:
تميل ىذه المرحمة النظريات التقميدية في اإلدارة حيث اعتبرت المؤسسة وحدة اقتصادية ميالية ال
عبلقة ليا بالبيئة الخارجية ،ومن وجية نظر ماكس فيبر رائد النظرية البيروقراطية أن اليرد بطبعو غير
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طموح وكسول ،ودائما يسعى إلى اشباع حاجاتو المادية ،وبالتالي ركزت ىذه المرحمة عمى الحوافز المادية
فقط (عاشور1996،ل.
نانياً :مدرسة العالقات اإلنسانية:
من وجية نظر ىذه المدرسة أن المؤسسة ميما كانت طبيعة عمميا عبارة عن نظام كبير ومعقد التكوين،
حيث يتكون من أجزاء متباينة في األداء :أىميا الجان

اإلنساني واليني  ،وىي تنظر إلى اإلنسان

باعتبار أن لو مشاعر وأحاسيس ويعمل في داخل الجماعات  ،وبالتالي نرى بوضوح التطور في النظرة
إلى اإلنسان وكييية التعامل معو باعتبار أن المؤسسة بجان

أنيا وحدة اقتصادية ،فيي وحدة اجتماعية.

لذلك نجد تنوعا في من الحوافز ما بين المادية والمعنوية ( الييتي2005،ل.
نالناً :المرحمة الحدينة:
تميميا نظريات اإلدارة الحديية ميل(نظرية اإلدارة باألىداف ونظرية النظمل وحاولت ىذه المرحمة أن
تتجن

أخطاء النظريات والمراحل السابقة ،فيي تنظر إلى المؤسسة عمى أنيا نظام ميتوح وليس مغمقاً

كما كانت المدارس التقميدية ،وقد دعت أيضاً إلى التنوع فيما يحصل عميو العاممون ،من حوافز سواء
كانت مادية أو معنوية وذلك حس

مستويات األداء ،وكذلك من وجو نظر ىذه المرحمة ضرورة اشتراك

العاممين مع اإلدارة في وضع خطط الحوافز المقدمة ليم (عاشور1996،ل.

 .4.2.2نظريات الحوافز:
تعددت النظريات التي شرحت وفسرت الحوافز لمعاممين في مختمف المؤسسات ،وىنا سوف تعرض الباحية
بعضاً منيا :
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 .1.4.2.2نظرية سمم الحاجات:
ىرم ماسمو من االحتياجات :يعتقد ماسمو أن الناس لدييم الدافع لتمبية احتياجاتيم الخاصة ،يبدأ كل
شخص في أسيل اليرم ويعمل عمى تحقيق أىداف الطبقة التالية التي تعمل في القطاع األعمى ،واليرد
غير قادر عمى االنتقال إلى المستوى التالي من اليرم حتى يتم الوفاء باحتياجات المستوى األول .بمجرد
االنتقال إلى المستوى التالي  ،يج

تمبية ىذه االحتياجات ،واذا لم تكن كذلك  ،فمن الممكن أن يتراجع

في اليرم ،وفيما يمي تعريف مختمف المستويات كما جاءت عند ( Burton,2012ل:
المستوى األول :ىو االحتياجات اليسيولوجية .ىذه ىي االحتياجات األساسية التي يج

الوفاء بيا من

أجل البقاء ،بما في ذلك الطعام والماء والممبس والنوم والمةوى.
المستوى الياني ىو األمن .مما يعني أن محيط الشخص آمن ال ييدده ىو أو عائمتو ،أي أن البيئة تبدو
آمنة ،فيذا يعني أن ىناك إمكانية لمتنبؤ أو االستقرار في المناطق المحيطة ،ويمكن أن يشمل األمن أيضاً
األمن المالي بحيث ال يكون ىناك عدم استقرار مالي في المستقبل ،ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء
حزمة تقاعد ،وتةمين مركز الوظيية.
المستوى اليالث :ىو االنتماء(حاجة اجتماعيةل الذي يج

الشعور بمدى االنتماء أو المحبة ،في مكان

العمل ،ىذا يعني أن يشعر الموظف وكةنو جزء من المجموعة ،ويشعر الناس بالرغبة في أن يتم قبوليم
من قبل اآلخرين ،وخاصة األشخاص الذين ىم حوليم.
المستوى الرابع يتم شرحو عمى أنو تقدير(ىذا ىو رأي الشخص نيسول .من أجل فيم ىذا المستوى بشكل
كامل ،يج

أن يكون لدى الشخص صورة عالية عن الذات وأن يشمل احترام الذات .يحتوي ىذا المستوى

عمى مكونين :مشاعر ذات قيمة ذاتية  ،والحاجة إلى االحترام من اآلخرين.
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المستوى الخامس من التسمسل اليرمي لبلحتياجات ىي تحقيق الذات .يتم تعريف ىذا المستوى عمى أنو
موجودا ،وقد قابل كل مرحمة من المراحل السابقة .في ىذا المستوى بالذات،
شخص ما يمكن أن يكون
ً
يتم استخدام مواى

تماما .يسعى
الشخص بشكل كامل .يعتقد ماسمو أنو ال يوجد أحد يتم تحقيقو ً
ذاتيا ً

الناس دوماً إلى أن يكونوا أفضل وأن يستخدموا مواىبيم بطرق جديدة .ىذا ميم لمدافع ألنو يج

أن يكون

الدافع لمشخص لتمبية احتياجاتيم ،والسعي من أجل المستوى التالي حتى تصل إلى تحقيق الذات .ىذه
االحتياجات تحيز البشر عمى رعاية أنيسيم والعيش حياة غنية.
وقد اعتبر سميمان(2015ل أنيا من أشير نظريات الحوافز ومن افتراضات ىذه النظرية أن لدى اليرد
خمس مجموعات من الحاجات ،وتظل الحاجة غير المشبعة ىي المتحكمة في السموك ،أي أنيا تؤير في
سموك اليرد في حين ال تؤير الحاجة المشبعة في سموكو ،وبالتالي ينتيي دورىا في عممية التحييز ،وبناء
عمى ذلك ،ال بد من إشباع المستوى األدنى قبل أن يصب باإلمكان إشباع المستوى األعمى ،وفي الشكل
( 1.2ل يوض ترتي

احتياجات اليرد حس

نظرية موسمو.

حاجة تحقيل الذات

حاجة التقدير

حاجات االنتماء
حاجات األمن

الحاجات اليسيولوجية
شكل  : 1.2ىرم ماسمو لالحتياجات.
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 .2.4.2.2نظرية الدرفر في الوجود االنتماء النمو:
ىي صيغة معدلة لنظرية ماسمو ،حيث تنظم الحاجات المتعددة لئلنسان في يبلث وليس في خمس
حاجات وىي:
 حاجات الوجود :ويرجع أساسيا إلى الحاجات اليسيولوجية ،وحاجات األمان في سمم ماسمو. حاجات االنتما :و تشمل حاجات االنتماء ،والمكانة االجتماعية في سمم ماسمو. حاجات النمو :و أساسيا الحاجات الذاتية الخاصة باليرد ونموه.وليذا تسمى بنظرية )و  .ا  .ن(  .وجود /إنتماء  /نمو.
وتختمف الحاجات من حيث أىداف وأسالي

أشباعيا ،فاليرد يشبع حاجات الوجود بةشياء مادية يتنافس

مع اآلخرين لمحصول عمييا ،ويشبع حاجات االنتماء بالحصول عمى قبول اآلخرين ،ومن خبلل التعاون
وليس التنافس ،أما حاجات النمو فيشبعيا بالتعمم ،واقتناء أشياء غير المادي ،والتميز عمى اآلخرين.
يحصل ترتي

الحاجات وأولوياتيا بالنسبة ليرد معين نتيجة عممية التعمم ،والتنشئة االجتماعية ،واذا أشبع

اليرد مجموعة من الحاجات ،قد يجد صعوبة في البدء بإشباع مجموعة يانية ألنو ال يعرف كيف وال يممك
الميارات والتعمم الضروري إلشباعيا ،وتنبو ىذه النظرية إلى ضرورة أن يوفر نظام الحوافز لميرد فرص
التعمم واإلرشاد إلكتسا

الميارات الضرورية إلشباع المرحمة الجديدة واألنتقال من مجموعة إلى أخرى

(برنوطي2004 ،ل.
 .3.4.2.2نظرية التوقع لفروم:
تيترض ىذه النظرية كما أوردىا حامد (2016ل أن اإلنسان يجري مجموعة من العمميات العقمية والتيكير
قبل أن يقوم بسموك محدد ،وترى ىذه النظرية أن دافعية اليرد ألداء عمل معين ىي محصمة لمحوافز التي
سيتحصل عمييا اليرد ،وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى ىذه الحوافز ،ومن خصائص ىذه النظرية:
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أل يميل اليرد عمى االختيار بين بدائل عديدة لمسموك ،وأن السموك الذي يختاره يحدد حوافزه.
ل إن دافعية اليرد ألداء عمل معين ىي محصمة ليبلية عناصر:
1ل توقع اليرد أن مجيوده سيؤدي إلى أداء معين.
2ل توقع اليرد بةن ىذا األداء ىو الوسيمة لمحصول عمى حافز معين ،وىذه الحوافز نوعان كما
ذكرتيا سميمان(2015ل :حوافز داخمية :وىي التي يشعر بيا اليرد عندما يحقق اإلنجاز المرتيع ،وىذه
تشبع الحاجات العميا عنده.وحوافز خارجية  :وىي التي يحصل عمييا اليرد من المؤسسة إلشباع حاجاتو
الدنيا كالترقية ،واألجور واألمن الوظييي.
3ل توقع اليرد أن الحافز الذي سيحصل عميو ذو منيعة وجاذبية لو .
جل

إن العناصر اليبلية السابقة (التوقع والوسيمة والمنيعةل تميل عممية تقدير شخصي لميرد ،وأنو

باختبلف األفراد يختمف التقدير .فما يشعر بو فرد يختمف عما يشعر بو فرد آخر.
دل أن اليرد لديو القدرة والوعي بإمكانية البحث في ذاتو عن العناصر اليبلية السابقة ،واعطائيا تقديرات
وقيم .وعميو وج

االىتمام بيذه العناصر اليبلية بصورة أكير إسياباً.

 .4.4.2.2نظرية ) (X & Yلماكجريجور :
جاء عند القريوتي (2012ل أن دوكبلس ماكجريجور )ركز عمى أىمية فيم العبلقة بين الدافعية وفمسية
الطبيعة البشرية ،وقد بنى نظريتو عمى أن معظم المديرين يميمون إلى وضع اإلفتراضات عن العاممين
معيم ،واختيار األسمو المناس

وبناء عمى ىذه اإلفتراضات فقد قسم العاممين إلى
لدفعيم من خبلليا.
ً

مجموعتين أطمق عمييم الحرفين ) (X & Yووضع لكل مجموعة فمسية خاصة بيا ،حتى ال يحكم عمى
متساىبل ،بل ألنيما يميبلن موقيين مختميين.
جيدا ،أو رديئاً ،أو متشدداً ،أو
ً
المضمون إذا كان ً
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وحدد بربر(1997ل لكل منيما المبلم الرئيسية اآلتية:
فمسفة  : Xاعتبرت أن اإلنسان كسول بطبيعتو وال يح

العمل .خامل وال يريد المسؤولية في

العمل .وييضل دائماً أن يجد شخصاً يقوده ،ويوجيو ،ويشرح لو ماذا يعمل .وجاء فييا أن العقا
التيديد بالعقا

أو

من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان عمى العمل ،أي أن اإلنسان إنما يعمل خوفاً من

العقا  ،وليس حباً في العمل .كذلك من فمسيتيا أنو البد من الرقابة الشديدة والدقيقة عمى اإلنسان لكي
يعمل حيث ال يؤتمن عمى شيء ىام دون الرقابة.وأن األجر والمزايا المادية األخرى ىي أىم حوافز
العمل .فمسية ) (Xىذه تييد أن اإلدارة ىي التي تممك التحكم في مختمف العمميات من توظيف وأجور
وتدري

ومكافآت.

فمسفة  : Yتُخالِف ىذه اليمسية أوالً تمك االقتراحات في السموك البشري التي وردت في فمسية ) (Xو
وصيت اإلنسان بصيات ظالمة ليست من طبيعتو ،تمك النظرة التي تنكرت لمجان

اإلنساني في اإلنتاج

وتناست دوافع العاممين نحو العمل ،و تشكل أساس السموك اإلنساني .إن ىذه اليمسية إلى جان

إيمانيا

بدوافع العمل وحاجات العمال ،فإنيا تحاول تقديم افتراضات أخرى ىي:
1ل إن الجيد الجسمي والعقمي الذي يبذلو العامل في العمل بالمع
2ل إن الرقابة الخارجية والتيديد بالعقا

والراحة ىو شيء طبيعي.

ليستا الوسيمة الوحيدة التي تدفع العاممين لبذل الجيد من أجل

تحقيق األىداف التنظيمية ،إذ أن العامل سوف يقوم بممارسة الرقابة الذاتية والتوجيو الشخصي من أجل
انجاز األىداف التي التزم بو.
3ل إن العنصر البشري يعرف كيف يبحث عن المسؤولية.
4ل إن الطاقات الكامنة لمعنصر البشري قد تمت اإلستيادة منيا بشكل جزئي.
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5ل يعمل اإلنسان أمبلً في الحصول عمى المكافةة ال خوفاً من العقا  .إن أىم مكافةة لميرد عمى سبيل
الميال ىما الرضا الشخصي واشباع حاجة تحقيق الذات والذين قد يحققيما في عممو الذي يقوم بو
(البستاني ،وآخرون2003 ،ل
.5.4.2.2نظرية ذات العاممين :
من أصحا

ىذه النظرية ىيرزبرج ،وركز عمى دور العمل وظروفو في حياة األفراد العااممين ،وتقول

ىذه النظرية أن ىناك مجموعتان من العوامل تؤير عمى اليرد ىما :
المجموعة األولو  :وىي عوامل وقاية:
ويؤدى عدم توافر ىذه العوامل في بيئة العمل إلى حالة االستياء وعدم الرضا لدى الموظف ،ولكن
توافرىا ال يؤدي إلى دافعية قوية لمعمل ،وقد أطمق عمى ىاذه العوامال عوامال صيانة /وقاية لكونيا
ضرورية لضمان أدنى درجة إشباع لمحاجات ،وقد حدد عشرة عوامل وىاي :سياسات الشركة وادارتيا،
والعبلقات التبادلية مع المشرف ،والعبلقات مع المرؤوسين ،واالستقرار فاي العمل ،وظروف العمل،
واألشراف اليني ،والعبلقات مع الزمبلء ،والرات  ،والحياة الشخاصية ،والمركاز والمكانة( عقيمي1996 ،ل.
المجموعة النانية :وىي عوامل دافعة :
وىي العوامل المرتبطة بجوىر العمل  ،وأطمق عمييا العوامل الدافعة ،إذا تاوافرت تؤدي إلى دافعية قوية
ودرجة عالية من الرضا ،ولكن عدم توافرىا ال يؤدي بالضرورة إلى حالاة عالية من االستياء وعدم الرضا
لدى العامل .وأىم ىذه العوامل ىي اإلنجاز في العمل  ،االعتراف باإلنجاز ،التقدم والرقي في العمل ،
طبيعة العمل نيسو ومحتواه ،إمكانية النمو والتطور الشخاصي (القريوتي2012 ،ل.
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 .6.4.2.2نظرية العدالة:
توض ىذه النظرية عند طريق رائدىا آدمز العبلقة بين أداء اليرد ،وشعوره بعدالة المقابل الذي يستممو،
ويميل اليرد إلى مقارنة أدائو بةداء غيره من الزمبلء ،والحافز الذي يستمده مع الحافز الذي يستممو
زمبلؤه ،فإذا وجد أن ىناك عدالة في الحوافز فإنو سيرتيع مستوى رضاه عن العمل ،وتزداد دافعيتو،
والعكس يحصل عندما ال تكون ىناك عدالة ،مما يؤدي إلى إمكانية أن تبني لدى اليرد سموكيات معينة
منيا تقميل الجيود المبذولة من قبمو ،أو التيريط في نوعية المنيا الذي ينتجو ،أو تغيير مستوى أدائو ،أو
االنسحا

من المؤسسة ،والبحث عن عمل آخر يحقق لو الشعور بالعدالة والرضا(عباس2006 ،ل.

 .7.4.2.2نظرية الحاجة لإل نجاز (ديفيد ماكميالند) :
أوضحت برنوطي(2004ل أنو في ىذه النظرية يكون بعض األفراد يممكون دافعاً ذاتياً داخمياً لئلنجاز
العالي فبل يحتاجون من يحيزىم .وأبرز افتراضات ىذه النظرية أن:
1ل لئلنسان حاجة نيسية لئلنجاز تختمف قوة ىذه الحاجة نتيجة عوامل يقافية واجتماعية.
2ل يندفع األشخاص الذين يممكون دافعاً قوياً لئلنجاز ذاتياً ألداء األعمال المطموبة منيم وكذلك التقدم
في مجال عمميم دون الحاجة لمن يحيزىم لذلك.
3ل يتميز المنجزون أو ذو الحاجة العالية لئلنجاز بخصائص أىميا :ييضمون ظروف عمل تسم ليم
بتحمل المسئولية الشخصية حل المشكبلت ،وكذلك ييضمون العمل الذي يمكنيم التحكم بو ،ولكي تستييد
المؤسسة من قدراتيم ،يج

تحد واستقبللية .يممكون النزعة لمقيام بمجازفات
أن تسند إلييم أعمال فييا ّ

محسوبة ومنضبطة ولذلك يضعون ألنيسيم أىداف فييا التحدي ،والمجازفة ،وىم يحتاجون إلى تغذية
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راجعة مستمرة ومحددة المضامين ،أي يحتاجون إلى استبلم معمومات عن أدائيم تعرفيم عمى مدى
تقدميم باتجاه تحقيق األىداف التي يسعون ليا.
 .8.4.2.2نظرية التعزيز(تعديل السموك):
يشير عقيمي(1996ل عن ىذه النظرية التي كان سكنر من روادىا ،أن اإلنسان لديو رغبة وميل لتكرار أي
سموك يحصل منو عمى نتائا إيجابية متتالية  ،وال يميل إلى تكرار السموك الذي يحقق نتائا سمبية  ،وىذا
ييسر أن وجود حوافز إيجابية وسمبية ضروري  ،حيث أن إدارة المؤسسة يمكنيا الحصول عمى سموكيات
جيدة لمعاممين وبإمكانيا منعيم من سموكيات غير مرغوبة .
 5.2.2أىداف الحوافز و التحفيز::
ذكر عبد الوىا

(2000ل أن مدير أية مؤسسة ميما كان نوع عمميا ومجاليا  ،يكون غايتو من تطبيقو

لنظام الحوافز والتحييز أن يحقق أىداف معينة ،منيا تشجيع المنافسة بين العاممين ،تمييز األفراد ذوي
األداء المتميز ،حيز ذوي األداء المتوسط إلى التقدم ،إبراز ىوية المؤسسة في األداء المتميز ،استمرار
التميز في األداء وتطوير أداء المؤسسة في المستقبل ،وقد تم التةكيد من قبل المختصين والقادة عمى
أىمية التحييز في إي عمل وفق ما جاء عند (مرعي2003 ،ل ،وذلك إلن التحييز ىو السبيل إلى المبادرة
المستمرة ،واإلبداع المتجدد لدى الموظف ،وىو طريق المقترحات الخبلقة التي قد تعالا بعض من جوان
القصور الحاصل في العمل ،وكذلك فإن التحييز يعتبر أداة التغيير ،والتطوير ،والتصحي عبر إدخال
عناصر فعالة وجديدة في مواقف العمل تزيد من حيويتيا ،وبو يتم تحقيق التوازن الحيوي الذي يجعل
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عناصر نظام العمل تتحرك بإنسجام ،وحيوية تطورية ،ويحدث ردة فعل قوية في بيئة العمل الداخمية
والخارجية تؤير بياعمية عمى التنييذ والمتابعة .
في حين بين اليقي ( 1996ل أن التحييز ميم كونو يؤدي إلنخياض معدل دوران الموظيين( طم

النقل

الداخمي أو الخارجيل ،وانخياض نسبة التغي  ،وىذا يؤدي إلى سموك أفضل لمموظيين فيحببيم ببيئة
العمل وينعكس إيجابيا عمى سموكيم بين بعضيم البعض ،وبينيم وبين العمبلء ،ويمكننا من تحقيق
األىداف ،فيعتبر التحييز مولد رئيسي لمطاقة وىذا يجعل الموظف أكير قدرة عمى اإلنتاج وتحقيق
األىداف.
 6.2.2أنواع الحوافز :
تنوعت الحوافز وأصب من الضروري ألي مؤسسة أن تقدم العديد من الحوافز التي تناس

طبيعتيا،

وامكانياتيا بحيث تشكل مزيجاً يعزز بعضو بعضاً ،ويعمل بصورة متكاممة من أجل دفع األفراد نحو بذل
مدخبل إلشباع حاجات العاممين لذا
المزيد من الجيد ،واحراز األفضل من العطاء واإلنتاج ،وتعتبر الحوافز
ً
فإن مدير المؤسسة الذي يؤمن بةىمية الحوافز في العمل يحتاج إلى أن يدرك أن األفراد يختميون في
حاجاتيم ،وبالتالي فإنيم يختميون في نوع الحوافز التي تؤير عمييم ،وال يخيى عمينا أن لمناس إحتياجات
مختمية فالمال يحيز البعض أكير من اآلخرين ،فبل يمكن اعتبار أن المال يحيز الجميع بنيس
الطريقة(Armstrong , 2014ل .
فإذا كان الحافز اإليجابي مادياً أو معنوياً ىو ما ينيع مع البعض فإن البعض اآلخر ال ينيع معو إال
الحافز السمبي الذي ييدد حاجتو لئلطمئنان إلى عممو ،لذا تنوعت الحوافز ،وفيما يمي بعض التصنييات
ألنواع الحوافز كما جاءت عند (بربر1997،ل:
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-1

الحوافز المادية :ىي الحوافز ذات الطابع المالي والنقدي أو االقتصادي ،وىي التي تشبع حاجات

اإلنسان األساسية ،فتشجع العاممين عمى بذل قصارى جيدىم في العمل ،واالرتياع بمستوى كيايتيم،
ومن ىذه الحوافز الرات

والمكافآت التشجيعية والعبلوات ،وتعد الحوافز المادية من أقدم أنواع الحوافز،

وتتميز بالسرعة ،واليورية ،واحساس اليرد بالنتيجة المباشرة لمجيوده ،وقد تكون إيجابية كمن المكافآت
والعبلوات ،وقد تكون سمبية كالحرمان من المكافآت أو العبلوات ،وقد تكون مباشرة :ميل األجر
اإلضافي ،أو البدالت ،أو غير مباشرة :ميل اإلسكان ،والمواصبلت ،والتسييبلت ،والتةمين الصحي
وغير ذلك.
 -2الحوافز المعنوية  :وىي الحوافز التي تساعد اإلنسان وتحقق لو إشباع حاجاتو النيسية ،واالجتماعية
كالحاجة لمتقدير ،وتحقيق الذات ،واالحترام ،والقبول اإلجتماعي ،فتزيد من شعور العامل بالوالء لممؤسسة
بمعنى أن الحوافز تستغل ىذه الحاجات لتنشيطو ،وتحييزه لمعمل ،وأداء السموك المرغو  ،وىذا التصنيف ىو
األكير شيوعاً.
و يرى حمود وخريشة(2007ل أنو يمكن تقسيم الحوافز حس
1ل الحوافز اإليجابية :تتميل في الحوافز التي تجذ

أيرىا:

األفراد العاممين نحو إنجاز عمل معين من أىداف

المؤسسة ،وتتميل في الحوافز المادية ،والمعنوية المختمية ،فالحوافز اإليجابية تشجع األفراد العاممين عمى
إحداث السموك المرغو

فيو من طرف المؤسسة التي تحدد السموك اإليجابي ،والحافز المادي ،أو

المعنوي المستعمل لتحقيقو .ونذكر أىم تمك الحوافز  :الروات

واألجور وغيرىا من التعويضات المادية

التي يحصميا األفراد كمشاركة في األرباح ،والمكافآت النقدية  ،وعمولة عمى حجم المبيعات.
2ل الحوافز السمبية :وىي حوافز ردعية تجنباَ لؤلخطاء وتكرارىا وبالتالي خوفاً من العقوبة ونتائجيا،
وتعتبر ىذه الحوافز ىادفة وتوجييية أكير منيا عدائية واحباطية ،وأىم ىذه الحوافز :التنبيو الشييي ،أو
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الخطي ،واإلنذار الشييي أو الخطي ،وحسم الرات
أو تجميدىا مؤقتاَ ،وانزال الرتبة ،أو سح

أو التعويضات جزئياَ أو كمياَ ،و وقف الترقية أو الترفيع

الصبلحيات جزئياً أو كمياً ،واإلبعاد الجغرافي ،و وقف المكافآت

النقدية مؤقتاً ،و ٍ
اإلنصراف أو التسري المؤقت أو النيائي.
وتعد عممية استخدام الحوافز السمبية ضرورية ،لزيادة الكياءة اإلنتاجية وخصوصاً لدى العاممين الذين
يتصيون بالكسل ،وتستخدم الحوافز السمبية لتحقيق أىداف لدى صاح

المؤسسة منيا زيادة التزام

الموظف بشكل جيد ،وحتى ال يستمر الموظف في الخطة ،ولتحسين أداء الموظف إلبعاده عن العقوبة،
وتحذير لآلخرين لعدم الوقوع في األخطاء (فريق العمل اليمسطيني1999 ،ل.
و صنف أبو الكشك (2006ل الحوافز إلى يمان أنواع ىي :الحوافز المادية ،والحوافز المعنوية  ،والحوافز
المادية والمعنوية اإليجابية في آن واحد ،و الحوافز المادية السمبية .الحوافز المعنوية السمبية ،والحوافز
المادية والمعنوية السمبية في آن واحد  ,والحوافز اليردية  ،الحوافز الجماعية.
و عند برنوطي (2004لجاء تقسيم الحوافز حس

توزيعات مختمية  :فميبلً أنواعيا من حيث ماديتيا:

أل  الحوافز المادية :وىي الحوافز ذات الطابع المالي ،أو النقدي ،أو االقتصادي كاألجر ،والرات
والعبلوات ،والقروض ،والتعويضات ،والمكافآت والمعاشات التقاعدية .
ل الحوافز المعنوية :وتعني تمك النواحي في جو العمل التي توفر اإلشباع لحاجات األفراد االجتماعية
والذاتية.
وقسميا (الحوافزل حس

طبيعة الجزاء :الى حوافز اإليجابية  ،وحوافز السمبية  ،وجاء االتقسيم حس

المستييدين الى حوافز اليردية  ،وحوافز جماعية .
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وقد ذكر زايد(2003ل أن أنواع الحوافز تقسم إلى حوافز داخمية و حوافز خارجية(مادية ومعنويةل والشكل
رقم(  2.2ل يوض أنواعيا :
الحوافز
خارجية

داخلية

معنوية
المشاركةفياتخاذ
القرار

االنتاج

الحريةالوظيفية

العمولة

مالية

مكانعملمناسب
استراحاتمناسبة
مواقفسيارات

االرباح
تحملالمسؤولية

التحديالوظيفي
تنوعالمهارات

األداء
تكاليف
المعيشة
حالة
السوق
االقدمية
مشاركةاالرباح

شكل رقم  : 2.2أنواع الحوافز عند زايد 2003
في حين صنف الغمري(1979ل الحوافز من ناحيتين  :ماديتيا و من جان

ردود اليعل عمى الشخص

العامل فمن حيث ماديتيا  :مالية وغير مالية وذكر أنو ىناك الكيير من الحوافز تةخذ كبل من الصورتين
معاً _المالية وغير المالية _ فالترقية ميبل حافز غير مالي فيي تعني مزيد من السمطة والمركز
اإلجتماعي ومن جان

اخر تتضمن اج اًر مرتيعاً.

ومن حيث ردود اليعل يمكن تميز يبلية أنواع لمحوافز :
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1ل

حوافز تبنى عمى أساس مستوى اإلشباع الحالي ومن أميمتيا :العبلقة الطيبة مع الرؤساء،

واإلحساس باالنتماء لمعمل ،وشعوره بإتقان العمل.
2ل

حوافز تبنى عمى أساس مستوى الحرمان الحالي ،وىذا يركز عمى مظاىر وظروف العمل التي

يحبيا الشخص ،ولكنو يرغ
3ل

في الحصول عمى المزيد منيا.

حوافز تبنى عمى أساس مدى توفر أنواع بديمو من اإلشباع  :وتختص بةنواع الخدمات أو

المكافآت التي يمدىا المؤسسة لمعاممين كالخدمات الصحية ،والتةمينات االجتماعية.
وقد اتيق كل من الضبلعين (2005ل و عبد الوىا

(2000ل وحمود وخريشة (2007ل في تقسيم

الحوافز الى (مادية وغير مادية-معنوية  -فردية وجماعية ،إيجابية وسمبيةل.
 7.2.2شروط الحافز الجيد:
لكي يكون لمحافز أير ودور عمى أداء العاممين البد من أن تتوفر فيو بعض الشروط منيا  ،وكما جاءت
عند محمد(2016ل :
1ل يج

أن يكون نظام التحييز قاد ًار عمى إيجاد آلية مناسبة تتحقق من خبلليا حالة الترابط والتوأمة

بين اليرد ووظييتو ،حيث يتناس

مستوى األداء ،وتةيير الحافز فيو طردياً مع مقدار استقرار اليرد في

وظييتو وتبلؤمو معيا.
2ل يج

أن يتسم نظام التحييز بالعدالة ،والشيافية ،لكي يكون فعاالً في توفير اليرص لمجميع وبالتالي

تحقيق أىدافو التي وضع من أجميا ومنيا تحقيق الرضا الوظييي.
3ل بما أن كل نوع من التحييز يبلئم وقتاً وظرفاً معيناً لمعاممين ،لذا يج

اختيار نظام التحييز بشكل

يبلئم الظروف المعينة لمعاممين وما تحدده رغباتيم المختمية ،حيث يؤدي النظام التحييزي ىدفو بشكل
عالي المستوى عندما يكون متناسباً مع ظرف العاممين ورغباتيم ،فيي ظرف معي ،يكون الحافز المعنوي
26

أو النيسي ىو اليعال أكير من الحافز المادي أو العكس أو االينان معا في ظروف أخرى.
4ل بما أنو من غير الممكن أن يتساوى عطاء ومجيود العاممين جميعيم بمستوى واحد ،حيث يختمف
األداء من واحد الى آخر ،لذا يج
وكيييتيا ،ونوعيتيا ،وىذا سب

أن تكون الحوافز المقدمة لمعاممين تتناس

مع نسبة أدائيم  ،وكذلك

رئيسي لمتنافس بينيم أيضاً ،حيث يعمل الحافز أيره في عممية تنشيط

المستويات األقل.
أن يبلحظ مدى تةييره عمى أداء العاممين وتحقيق

5ل بعد وضع وتصميم نظام التحييز المبلئم ،يج

أىداف المؤسسة ،فبلبد من تسجيل تقدم معين أكبر من السابق نتيجة وجود التحييز ،وبعكسو فمن يعتبر
نظام التحييز ناجحاً أو دقيقاً في أختيار العناصر القريبة من دافعية العاممين.
وجاءت الشروط حس

ما أوردىا اليقي(2011ل ،والدروبي(2006ل :بضرورة أن يكون الموظف في

أحسن حاالتو النيسية ،وىذا يساعد عمى إطالة مدة فعالية الحافز ،تقديم الحافز والموظف في قمة تةلقو
في األداء وذلك بمراقبتو إلختيار الوقت المناس  ،أن يكون الحافز غير تقميدي (متيردل ،ومراعاة الدقة
عند تكرار الحافز.
 8.2.2شروط نجاح الحوافز:
حتى تكون الحوافز فعالة البد ليا من أسس ومعايير لنجاحيا ميل :
معا.
 أن ترتبط الحوافز بةىداف العاممين واإلدارة ً أن يتصف نظام الحوافز بالعدل والمساواة والكياءة ،ونظام الحيز يمكن أن يعطي نتائا عكسيةحتى لو كانت تقدم الحوافز اإليجابية بنوعييا ،إذا لم تعتمد سياسة عادلة في من الحوافز بحيث
يشعر كل فرد بةن اليرصة متاحة لمجميع في الحصول عمى الحوافز من خبلل زيادة وتحسين
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أداء العمل ،فبل يكون لمعبلقات أو المحسوبية والتمييز مجال في من الحوافز األمر الذي يؤدي
إلى نوع من الصراع وتدني الروح المعنوية.
 أن ترتبط الحوافز بالجيود المبذولة لتؤدي دورىا المطمو . أن يكون الحافز متناسباً مع دوافع اليرد. أن يتصف نظام الحوافز بالوضوح ،ويدرك العاممون قواعده وشروطو. التنويع في الحوافز بين المادية والمعنوية. اإلستم اررية أو اإلنتظام في أدائيا (عرييا2004 ،ل.وجاءت شروط نجاح نظام الحوافز عند عبد الوىا (2000ل بةن يكون ىناك اتياق بين أىداف
العمل ،وأىداف األفراد ،وتوافق الوظيية مع ميول اليرد وقدراتو ،والجمع بين الجانبين المادي
والمعنوي ،وتناس
المطمو

الحافز مع الجيد المطمو  ،ومراعاة عنصر التكاليف ،وارتباط الحافز بالسموك

وفورية التطبيق ،وعدالة الحافز وشعور العاممين بذلك ،وضوح الحوافز وأسسيا وشروط

الحصول عمييا ،وتوجيو الحوافز لؤلداء الجيد وتنمية السموك المرغو  ،واشراك األفراد في وضع
خطة الحافز ،وتناسق الحوافز ،والتغم

عمى تناقض أجزائيا ،وتجديد فعالية الحوافز بإعبلنيا

وتةكيد أىدافيا وشرح أسسيا ،وتوفير القدوة الحسنة ،إذ أنيا أساس نجاح نظام الحوافز ،و التعرف
عمى رد فعل األفراد ،واستطبلع آرائيم تجاه الحوافز ،واعتبار الحوافز جزءا من إدارة األفراد ،يج
أن يتناسق مع بقية األجزاء ،وتقويم نظام الحوافز وتطويره.

 9.2.2متطمبات عممية التحفيز:
ليقوم المدير بتحييز العاممين لديو تحتاج إدارتو إلى عدة أمور ذكرىا برنوطي(2004ل بما يمي:
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أوال :ممارسات إدارية ناضجة :وىي ما يتعمق بتوفير كل العوامل المؤيرة بةداء اليرد وىذه العوامل تُعد من
مسؤولية اإلدارة  ،وىذه العوامل تمكن اليرد بةن يتحكم بعممو ويحقق األداء األفضل إذا أراد.
يانياً :تحديد حاجات ودوافع العمل لمعاممين لدييا  ،ويقصد بيا تحدي لماذا يعممون؟ و ماذا يحركيم؟ أي
ىل العمل من أجل المال فقط ؟ وىذا يرتبط بنوع النشاط لممؤسسة ونوع العاممين ،وكذلك يرتبط بمدى
وعي ونضا عممية اإلدارة.
يالياً :تحديد قائمة الحوافز التي تقرر استخداميا وتستطيع توفيرىا.
رابعاً :تحديد نظريتيا لحوافز العمل والدوافع :أي نظريتيا لما يدفع العاممين لدييا لبلنتماء إلييا ،وألداء
النظريات العممية المتوفرة حالياً ،واالستيادة منيا في تحييز العاممين لدييا.
خامساً :وضع اعتماد ذلك في تصميم أنظمة األجور والمزايا ،وفي تصميم أنظمة لمحوافز وادارتو ،فيي
تحتاج ترتيبات واعية يعتمدىا المديرون في تحييز العاممين .
سادساً :القيام بكل ذلك لميئات المختمية من العاممين :فتحييز المديرين يختمف عن تحييز الخبراء
والموظيين العاديين ،وليذا تحتاج الكيير من األعمال الكبيرة إلى عدد من األنظمة.
وقد عدد الدروبي(2006ل سبعة شروط لمتطبيق السميم لميارة التحييز والتشجيع كما يمي:
1ل متابعة أداء المرؤوسين والكشف عن األداء المتميز ،أو األداء المتدني.
2ل سرعة تقدير الحافز(عند اإلجادة يكون الحافز إيجابياً ،وعند الخطة يكون الحافز سمبياًل.
3ل وضوح الربط بين األداء وبين الحافز لجميع العاممين دون استيناء.
4ل تاكيد صية الجماعية في الحوافز ما أمكن ذلك من أجل حييم عمى التعاون والعمل بروح اليريق.
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5ل اشراك المرؤوسين أنيسيم في الحكم عمى نتائا العمل وتقدير الحوافز المناسبة من خبلل تشكيل
لجنة الحوافز المكونة من المرؤوسين والمديرين المختصين.
6ل تناس

الحافز من النوع والمستوى مع حجم األداء في حالة كبلً من الحوافز السمبية واإليجابية

واضاف إلييا أبو الكشك (2006ل شروط أخرى ميل :التنوع في الحوافز (مادية ومعنويةل ،والمساواة
والعدالة في من الحوافز ،و ٍ
اإلستم اررية في تقديم الحافز وعدم انقطاعو.
 10.2.2مراحل إعداد نظام حوافز:
أي عمل يحتاج لخطة منظمة ومراحل متتالية لتحقيقيا بالوجو المطمو وكذلك فإن عممية التحييز وتقديم
الحوافز البد ليا من مراحل منظمة ومتسمسمة ،وقد جاءت ىذه المراحل عند بو الشرش والعيادي (2017ل
كما يمي:
-1مرحمة الدراسة واإلعداد :تقوم اإلدارة بإجراء دراسة تيصيمية لمجموعة من العوامل اإلنسانية ،اإلدارية
االقتصادية و القانونية ،من حيث تركي
إلى جان

العاممين ،و دوافع و حاجات األفراد ،و المعدالت الحالية لؤلداء

ضرورة الوقوف عند القيم األساسية السائدة في المجتمع ،و توقعات األفراد لمحواف ،و مييوم

الواجبات و الحقوق.
-2مرحمة وضع الخطة  :بعد تحميل معطيات المرحمة السابقة تقوم اإلدارة بوضع الخطة الخاصة بنظام
الحوافز ،وذلك عن طريق تحديد و تيصيل اليدف من الحوافز و النطاق الذي ستعتمده ،من خبلل تحديد
معدالت األداء لموظيية سواء بالتركيز عمى الجان

اليردي ،أوعمى الجان

الجماعي ،وال ننسى أن أنظمة

الحوافز التي يتم إعدادىا تختمف باختبلف المؤسسات و اإلمكانيات المتاح ،وفمسية النمط اإلداري
المعتمد.
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-3مرحمة تجريب الخطة :لضمان نجاح تنييذ الخطة المعتمدة ،ال بد أن تقوم اإلدارة بتييئة المناخ
المناس

لتطبيقيا ،بعقد لقاءات عديدة مع العاممين من أجل شرح الخطة ليم ،ومدى أىميتيا

وموضوعيتو ،والتعرف عمى ردود أفعاليم ،و مدى استجابتيم ليا.
-4مرحمة التنفيذ و المتابعة  :عمى ضوء المعمومات التي تم الحصول عمييا في المراحل السابقة تقوم
اإلدارة بإج ارء التعديبلت البلزمة عمى الخطة بما يضمن نجاح الخطة و تنييذىا بشكل شامل  ،وذلك
لتشجيع الموظف لزيادة ورفع مستوى األداء لديو ،ويج

أن يتابع مدير المؤسسة خطة تنييذ الحوافز ،

لمعرفة مدى نجاح الخطة أو فشميا  ،ويتخذ العبلج المناس

في الوقت المناس  ،لضمان االستم اررية،

والوصول الى نجاح البراما المعد لمحوافز (بربر1997 ،ل.
إال أنو يجدر الذكر بةن أي خطة نظام تحييز معتمدة لتحقيق مسارىا ال بد أن تحترم في صياغتيا
لعناصر القابمية لمقياس ،إمكانية التطبيق ،والمرونة بمعنى تحري الواقعية و الموضوعية عند تحديد معايير
الحوافز ببل مبالغة في تقدير الكميات ،أو األوقات أو األرقام ،مع األخذ بعين اإلعتبار معيار المبلئمة،
والقبول حيث تيقد الحوافز أىميتيا إذا حصل جميع العاممين عمى نيس المقدار منيا ،إذ يج

أن تعتمد

في مداخميا ،وطرقيا عمى مراعاة اإلختبلفات في المستويات اإلدارية ،والحاجات اإلنسانية ،والكميات
واألرقام ،والجودة ،وأن يتسم ىذا النظام بقبولو من جان

األفراد.

 .11.2.2الحوافز في الميدان التربوي:
من خبلل استعراض ما سبق من موضوعات متعمقة بالحوافز وأىميتيا وأنواعيا ،فإن الحوافز التي يمكن
تقديميا لممعمم من قبل المدير بةنواعيا المختمية(اإليجابي والسمبي ل كما أوردىا مرسي(1977ل :
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حرمان المعمم من ترقية خبلل تقرير لؤلداء السنوي ،أو من درجة ،أو اليصل من العمل ،وقد يحصل عمى
التنبية الشيوي في حالة التقصير ،أو سح

الصبلحيات ،أو طم

النقل (اإلبعاد الجغرافيل ،والحرمان من

االشتراك بالنشطات المدرسية.
لممعمم المتميز يمكن أن يقدم لو واحدة من ما يمي :االعتراف بالكياءة ،وتقديره باألوسمة أوكت

الشكر،

أوعمل حيل تكريم وتسمية المعمم الميالي ،أواشراكو بالق اررات وتيويض الصبلحيات ،أوعمل لوحة شرف،
أو ترشي لدورة فييا تميز ،أوالترشي لمنحة دراسات عميا ،أو التكميف بعمل قيادي ،أوالتقميل من الرقابة
المباشرة ،أوتوزيع ىدايا ،أوالمشاركة في المناسبات االجتماعية لممعمم ،أوتوفير أماكن استراحة وتوفير
تدفئة وتبريد ،أواكير من واحدة معاً حس

نظام الحوافز المتبع في المدرسة(إن وجدل ،وقد تم عرض

الحوافز في قانون الخدمة المدنية المعدل لعام(2005ل في ممحق رقم (1ل.
إذ أن كل مدير أو باألحرى قائد يستطيع ضمن امكانياتو ،وعبلقتو بالمجتمع المحمي ،وبالمعممين داخل
المدرسة أن يضع بالشراكة معيم نظام حوافز تشجيعي يكون قابل لمتطبيق ،وضمن المتاح لو يحقق من
خبللو الدعم المعنوي البلزم لممعمم لتستطيع المدرسة بجميع عناصرىا تحقيق الرؤية ،والرسالة السامية بكل
سيولة وفعالية وبنتائا مميزة والبد أن يتمتع ىذا النظام بالعدل والشيافية ،وأن يكون متجدداً ويخدم أكبر
قدر من احتياجات المعمم ليستطيع مدير المدرسة أن يحصل عمى أكبر قدر من إنتاجية المعمم .
 .12.2.2مفيوم األداء:
عرف األداء في المغة التةدية  ،وأدى الشيء أي قام بو ( الوسيط،1972،ص10ل.
عرف عند بريش و يحياوي( ،2012ص29ل بةنو "فعل يعكس مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أىدافيا
سواء عمى المستوى االستراتيجي ،أوالعممي باستغبلل كامل وعقبلني لمموارد المتاحة ".
32

عرفت الخناق( ،2005ص 36ل األداء بةنو" سموك يسيم فيو اليرد في التعبير عن إسياماتو في تحقيق
أىداف المؤسسة عمى أن يدعم ىذا السموك ،ويعزز من قبل إدارة المؤسسة وبما يضمن النوعية والجودة
من خبلل التدري .
وعرفو عاشور ( ،1984ص 40ل بةنو " قيام اليرد باألنشطة والميام المختمية التي يتكون منيا عممو" .
 .13.2.2أنواع األداء :
من تعريف األداء تبين أنو مرتبط بحد ما بةىداف المؤسسة ،لذا فإنو يمكن ربط أنواع األداء بنوع
األىداف المراد تحقيقيا  .وقد قسم مزىودة(2001ل األداء إلى :أداء كمي ،وىذا يكون عندما تحقق
المؤسسة أىدافيا الشاممة ،وأداء جزئي  ،وىذا يعتمد عمى االقسام اليرعية لممؤسسة ومدى تحقيق أىدافيا.
وقد قسم ايضاً األداء حس

طبيعة المؤسسة( اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي...... ،ل.

 .14.2.2معايير األداء:
نقصد ىنا بمعايير األداء ىي ما يقارن بو لمحكم عمى أداء الموظف (اي مستويات التقرير السنوي
لمموظفل  ،وىذا البد من توفره في كل مؤسسة بمشاركة الموظيين.
وميما كان المعيار فبل بد أن يتمتع بخصائص ىي:
1ل الصدق :أي أن العوامل الموجودة في المقياس ال بد أن تجسد ما يتطمبو األداء بدون زيادة أو نقصان
2ل اليبات :عدم اختبلف نتائا قياس االداء عند يبات أداء الموظف.
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3ل التمييز بين المستويات :بمعنى ان يكون معيار االداء حساس إلختبلف مستويات األداء.
4ل سيولة االستخدام(الييتي2005 ،ل.
 .15.2.2محددات األداء:
إن عمل وسموك أي موظف يتحدد بعوامل أجمميا السممي(1997ل بمجموعتين :
عوامل تتصل بالموظف نيسو من قدرات وميارات ،وخصائص نيسية ،وخصائص اجتماعية .
عوامل تتصل بالعمل ميل الواجبات والحقوق لمموظف ،موارد وامكانيات العمل.
ويكون النمط اإلداري السائد في المؤسسة ىو المحرك ليذه العوامل.
 .16.2.2قياس األداء:
تتضمن ىذه المرحمة جمع معمومات عن أداء الموظف ،وىذه المعمومات يمكن الحصول عمييا من
مصادر مختمية ،ذكرتيا عباس(2006ل بما يمي:
مبلحظ الموظف ومتابعتو ،تقارير احصائية ،تقارير شيوية ،تقارير مكتوبة ،ومن أجل الحصول عمى
موضوعية أكبر يمكن االستعانة بجميع ىذه المصادر.
 .17.2.2العوامل المؤنرة في األداء:
ال يقتصر أداء اليرد في أي عمل عمى كمية الجيد المبذول  ،بل يؤير فيو عدة عوامل  ،فعمى اإلدارة
حصر ىذه العوامل وقد أوردىا برنوطي (2004ل كما يمي :
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1ل مشكمة أو خمل في األجيزة والمعدات  :وىذا يؤدي إلى توقف العمل وبالتالي إنتاج وأداء ضعيف
2ل عدم توفر المواد الضرورية لمعمل .
3ل عدم إكمال العاممين األخرين الذين يرتبط عمل اليرد بإدائيم لعمميم ،أو تنييذىم بطريقة غير
سميمة.
4ل تةخر استبلم اليرد لتوجييات وأوامر العمل.
5ل تغيير المؤسسة لخططيا.
6ل عدم امتبلك اليرد لمميارات ،والمعارف ،والتدري

الضروري لمعمل المطمو

منو ،وىذا من

مسؤولية اإلدارة  ...وغيرىا ليذا البد لئلدارة أن تيتم بكل ىذه العوامل التي ىي من مسؤوليتيا.
وقد تؤير عوامل أخرى عمى أداء المعمم منيا :العبلقة بين المدير والمعمم ،مستوى الطمبة االكاديمي ومدى
رغبتيم في التعمم  ،توفر بيئة مدرسية تراعي اليروق اليردية لمطمبة والمعممين .
 .18.2.2مراحل قياس األداء:
عممية قياس األداء تتطم

من المنيذين ليا تخطيط سميم مبني عمى أسس منطقية وخطوات متسمسمة

عددىا الييتي(2005ل عمى النحو التالي تبدأ بوضع التوقعات المطموبة لؤلداء :وىي أول خطوة  ،ويتم
التعاون فييا بين أفراد المؤسسة جميعيم لوضع توقعات ومعايير األداء.
في الخطوة اليانية تةتي مرحمة مراقبة األداء ،وىنا ال بد من التعرف عمى كييية عمل الموظف ،ومقارنة
األداء بالمعايير الموضوعة في المرحمة السابقة ،وىذه عممية مستمرة غير مرتبطة بزمان أو مكان.

35

يالياً :مرحمة تقييم األداء :في ىذه المرحمة يتم تقييم جميع الموظيين في المؤسسة لمتعرف عمى مستويات
األداء ،ويتم استخداميا إلتخاذ ق اررات مختمية .تمييا مرحمة التغذية الراجعة :وىنا البد لكل موظف من
معرفة مستوى أدائو ،مدى تقدمو في العمل لموصول إلى المعايير المطموبة .وىذه المرحمة ضرورية ألنيا
تييد الموظف لمعرفو كييية يج

أن يكون أدائو في المستقبل .خامس مرحمة تكون اتخاذ الق اررات

المرتبطة بالترقية ،أوالنقل ،أواليصل ......،حس

تقييم األداء .وفي نياية ىذه الخطوات يستوج

وضع

خطط تطوير لؤلداء.
 .19.2.2صعوبات قياس االداء:
قد يواجو أي شخص يقوم بقياس األداء لمموظف بعض الصعوبات ومنيا:
1ل سوء فيم لممعايير المعتمدة لقياس األداء ،وىذا يختمف من شخص إلى آخر.
2ل صعوبة التةكد من صحة نتائا قياس األداء ،بسب
3ل عدم ضمان موضوعية النتائا ،بسب

تداخل بعض العناصر.

إعتماد القياس عمى األراء الشخصية.

 4ل مقاومة من قبل الموظيين لقياس االداء ،النيم يعتقدون بةن ىذا سيضعيم في رقابة مستمرة ودائمة(
عقيمي1996 ،ل.
 .20.2.2العالقة بين الحوافز و األداء:
تستمد عممية التحييز أىميتيا من قدرتيا عمى الدفع بزيادة نواتا العمل كماً و كيياً ،ومبيعات وأرباح فضبل
عن كونيا تؤدي إلى إشباع احتياجات العاممين بشتى أنواعيا ،و عمى األخص ما يمس التقدير ،االحترام
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و الشعور بالمكانة ،مما يشعر العاممين بروح العدالة داخل المؤسسة و يجذبيم إلى المؤسسة مع اكتسابيم
روح الوالء واالنتماء والتعاون بين العاممين.
إن التحييز عممية منيجية قائمة عمى أساس الدفع بالتميز في األداء ىذا األخير يعتبر المعيار األساسي
لمن مغريات التحييز ،حيث يعتبر التميز في األداء المعيار األساسي ،و ربما األوحد في بعض الحاالت،
وىو يعني ما يزيد عن المعدل النمطي لؤلداء ،سواء كان ذلك في كمية الجودة ،في وفر وقت العمل ،وفر
التكاليف ،أو في أي مورد آخر ،إضافة إلى ىذا قد يعد المجيود المبذول في أداء وظائف الخدمات و
األعمال معيا ار في توزيع الحوافز بين العاممين ،إال أن قياس المجيود يصع

قياسو ،وذلك ألنو غير

ممموس ،وغير واض  ،كما أن الناتا شيء احتمالي الحدوث ،وبالتالي فان العبرة أحيانا بالمحاولة وليس
بالنتيجة أوبالوسيمة التي استخدميا اليرد كي يصل إلى الناتا ،أيضا تعد األقدمية بصيتيا طول اليترة
التي قضاىا اليرد في العمل ،وىي تشير إلى حد ما إلى الوالء واالنتماء ،والذي يج

مكافةتو بشكل ما ،و

ىي تةتي عمى شكل عبلوات ،فضبل عمى أن بعض المؤسسات تعوض وتكافئ اليرد عمى ما يحصل
عميو من شيادات أعمى ،أو براءات ،أو إجازات ،أو دورات تدريبية ( بو الشرش ،العيادي2017 ،ل.
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الدراسات السابقة :
في ىذا الجزء جاء استعراض عدد من الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الرسالة  ،وسيتم عرضيا
وفق التسمسل الزمني.


 3.2الدراسات السابقة العربية
دراسة الشريم( :)2017كان ىدف الدراسة معرفة أير الحوافز المعنوية والمادية التي تقدميا كمية الشريعة
والدراسات اإلسبلمية بجامعة القصيم في السعودية ألعضاء ىيئة التدريس والموظيين في رفع مستوى
األداء ،قام الباحث بإستخدام المنيا الوصيي مستخدمة إستبانة من إعداده ،وزعيا بعد التحقق من صدقيا
ويباتيا عمى عينة عشوائية بسيطة مكونة من (102ل فرداً .أظيرت النتائا أن مستوى الحوافز المقدم ليم
بمتوسط حسابي( 3.42ل من أصل( 5ل حس

المقياس الوزني ،والتي تعتبر درجة متوسطة ،وأن لمحوافز

كبير عمى األداء بمتوسط حسابي ( 3.89ل ،ولم تظير أي فروقات تعزى لممسمى الوظييي أو سنوات
أير اً
اً
الخبرة .
دراسة كريم( :)2017جاءت الدراسة لمعرفة تةيير التحييز عمى أداء العاممين في المؤسسات التعميمية
(جامعة المرق

بميبيال ،وذلك بشقي التحييز المادي والمعنوي ،وقد اعتمد الباحث المنيا الوصيي،

واستخدم إستبانة تحقق من صدقيا ويباتيا ،كذلك أجرى مقاببلت مع بعض العاممين ضمن العينة التي
اختارىا بالطريقة العشوائية الطبقية التي تكونت من (50ل فرداً .خمصت الدراسة إلى أن نظام التحييز في
الجامعة متوسط ،وىناك عبلقة بين التحييز وتحسين األداء فقد كانت العبلقة بين الحوافز المادية
واألداء( 0.672ل ،بينما بين الحوافز المعنوية واألداء(0.553ل.
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دراسة الزيودي(2017ل :ىدف الباحث من ىذه الدراسة التعرف عمى درجة استخدام مديري المدارس
الخاصة في مديريات التربية والتعميم في العاصمة عمان باألردن لمحوافز وعبلقتو باألداء الوظييي لدى
المعممين ،وتم استخدام المنيا الوصيي األرتباطي وتم بناء اإلستبانة ،وقام بالتةكد من صدقيا ويباتيا
حس

األصول .بمد حجم العينة(380ل معمماً/ة ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية  .أظيرت النتائا

أن درجة استخدام الحوافز الكمية متوسطة ،أظيرت النتائا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
استخدام مديري المدارس الخاصة لمحوافز بشكل عام وفقاً لمتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،المرحمة
التعميمية ،سنوات الخبرة ،والتخصص( ،وأن الدرجة الكمية لمستوى األداء الوظييي من وجية نظرىم
جدا وغير دالة إحصائياً بين درجة استخدام مديري المدارس
مرتيعة ،وأن ىناك عبلقة إيجابية ضعيية ً
الخاصة في عمان لمحوافز ،وبين مستوى األداء الوظييي لدى المعممين.
دراسة بن موفل و بن صافي ( :)2017اجريت ىذا الدراسة لمعرفة الرضا الوظييي وأيره عمى أداء
المعمم )دراسة مقارنة بين المعمم في المدرسة العمومية والمعمم في المدرسة الخاصة بوالية الجمية( في
الجزائر ،اعتمدت عمى اإلستبانة لجمع البيانات بعد التحقق من صدقيا ويباتيا ووزعت عمى جميع معممي
المدرستين (23ل في المدرسة الحكومية(العمومية ل و (7ل في المدرسة الخاصة ،وجاءت بنتيجة أن
 %100من المعممين في المدرستين ترى أن الحوافز التشجيعية قميمة.
دراسة الجساسي( :)2016كان ىدف الدراسة التعرف عمى مييوم التحييز وأشكالو ونظرياتو المختمية،
ومدى فاعميتو في رفع مستوى أداء العاممين في و ازرة التربية والتعميم بسمطنة عمان ،استخدم الباحث
المنيا الوصيي التحميمي ،وتكونت عينة العشوائية الطبقية من (330ل فرداً إدارًيا ،ولجمع المعمومات ،تم
استخدام اإلستبانة التي تحقق من صدقيا ويباتيا .أظيرت النتائا أن ىناك وجود أشكال مختمية لمتحييز
وىي فعالة في رفع مستوى األداء.
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دراسة العابد ( : )2016ىدفت الدراسة التعرف إلى دور الحوافز المادية والمعنوية في تطبيق الميارات
التدريسية لدى معممي ومعممات الصيوف اليبلث األولى في الميرق باألردن .تم اختيار عينة عشوائية
بسيطة بمغت(125ل معمماً ومعممة ،وأظيرت أن متوسط درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية
(109.47ل بإنحراف معياري)  ، (5.422وىو يعني أن استخدام الحوافز كان متوسط ،بينما كان
متوسط استخدام الحوافز المادية )  ( 37.06بإنحراف معياري )  ( 4.572ويعني أن استخداميا كان
بدرجة متوسطة ،بينما كان متوسط استخدام الحوافز المعنوية )  ( 72.68بإنحراف معياري ) 3.560ل
ويعني أن استخداميا بدرجة عالية .إضافة إلى ذلك أظيرت النتائا أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية
في متوسطات استخدام الحوافز المادية والمعنوية لمعممي الصيوف اليبلث األولى تعزى لمتغير الجنس
لصال الذكور في العبلمة الكمية عمى مقياس الحوافز المادية ،ولمتغير الخبرة كانت لصال الذكور في
استخدام الحوافز المادية ،وفروقا لصال الخبرة في فئة أقل من خمس سنوات في العبلمة الكمية عمى
مقياس الحوافز المادية.
دراسة عباس ( :) 2016ىدفت الدراسة إلى معرفة أير الحوافز المادية والمعنوية في أداء العاممين في
الجامعة السورية الخاصة .استخدم الباحث المنيا الوصيي التّحميمي وقد استخدم الباحث طريقة الحصر
الشامل حيث وزع االستبيان عمى كل العاممين اإلدارّيين في الجامعة والبالد عددىم (58لعامبلً  .أظيرت
النتائا أن الحوافز المادية تؤير عمى أداء العاممين بشكل طردي وضعيف بمقدار(0.185ل ،والحوافز
المعنوية تؤير عمى أداء العاممين بشكل عكسي وضعيف بمقدار( -0.258ل  ،وكذلك أظيرت أن غيا
الحوافز المعنوية اليؤير بشكل ممحوظ عمى أداء العاممين مادامت الحوافز المادية متوفرة.
دراسة الحويك ( :)2016قام الباحث في ىذه الدراسة بتقييم مستوى حوافز العاممين بجامعة مصراتو في
الجزائر ،واستخدم المنيا الوصيي ،وقام بإعداد إستبانة تحقق من يباتيا وصدقيا وقد وزعيا عمى (89ل
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أير إيجابياً عمى
موظياً في الجامعة باستخدام العينة الطبقية العشوائية ،وأظيرت النتائا أن لمحوافز اً
مستوى األداء بمتوسط حسابي بمد (3.69ل وانحراف معياري(0.20ل ،في حين أظيرت النتائا أن
توظيف الجامعة لمحوافز كان مستواه متوسطاً حيث بمد المتوسط الحسابي لو(2.83ل بإنحراف
الشيري اعتبره أفراد العينة من أقوى أشكال الحوافز

معياري( 1.15ل ،ومن نتائا الدراسة أن زيادة الرات

التي ممكن أن تستخدم لتحسين مستوى األداء حيث بمد المتوسط الحسابي ليا(4.20ل واإلنحراف
المعياري( 1.16ل .لم تظير النتائا فروق تعزى لمتغير الجنس ،أوسنوات الخبرة ،أوحتى الحالة
االجتماعية لتقييم مستوى الحوافز في الجامعة.
دراسة الدويش ( :)2015استندت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الحوافز المادية والمعنوية المقدمة
لئلداريين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية في السعودية  ،كما ىدفت إلى التعرف عمى مدى
انتماء اإلداريين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية لمجامعة بناء عمى بيئة العمل الحالية ،اعتمد
الباحث العينة العشوائية البسيطة ،وتم اختيارىا عن طريق القرعة(150ل موظياً من أصل (600ل .وزع
عمييم إستبانة بعد أن تحقق من صدقيا ويباتيا ،واستخدم المنيا الوصيي لمدراسة التي أظيرت نتائجيا
أن متوسط تقديم الحوافز المادية والمعنوية بمد( 3.48ل من أصل(5ل ،ولم تظير النتائا فروقاً تعزى
لممسمى الوظييي ،والمؤىل العممي  .بينما أظيرت فروقاً تعزى لسنوات الخبرة لصال األقل خبرة  ،ولمحالة
االجتماعية لصال االعز .
دراسة الشعالن وآخرون( :)2015ىدفت الدراسة التعرف عمى الحوافز المادية والمعنوية وعبلقتيا
بمستوى األداء لدى موظيات الييئة اإلدارية في كمية اآلدا

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن في

السعودية ،البالد عددىن (150ل موظية ،قام الباحيان باستخدام المنيا الوصيي واإلستبانة التي تم
التحقق من صدقيا ويباتيا ،ووزعت عمى (73ل موظية بالطريقة العشوائية ،ومن نتائجيا أن الرات
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ىو

المحيز المادي األكبر لؤلداء بمتوسط حسابي(2.68ل ،بينما كممات الشكر والمدي الشيوي ىو المحيز
المعنوي األكبر بمتوسط ( 2.58ل ،وبالمجمل اتض

أن لمحوافز المادية والمعنوية عبلقة مع األداء

بمعامل إرتباط بمد ( 0.266ل.
دراسة معاني (  :)2015كان ىدف الدراسة التعرف إلى درجة التحييز والرضا الوظييي والعبلقة بينيما
من وجية نظر مديري المدارس الحكومية اليانوية في شمال الضية الغربية في فمسطين ،ولذا قام الباحث
بتصميم إستبانة ،وأجريت الدراسة عمى عينة بمغت (385ل فرداً .اختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية
 .تم التحقق من صدق اإلستبانة ويباتيا وقد تبين بعد تحميل النتائا أن درجة التحييز لدى عينة الدراسة
بمغت (3.80ل بإنحراف معياري(0.35ل ،وىي درجة كبيرة وقد تميمت بةن حصل المحور أنظمة الترقية
والحوافز ،ومحور احترام الذات والتقدير درجة كبيرة جداً ،و حصل المحور التحييز عبر التعامل عمى
درجة كبيرة ،أما المحور الرابع (التعزيز والمكافةتل درجة متوسطة ،وأظيرت النتائا وجود عبلقة إيجابية
بين درجة التحييز والرضا الوظييي مقدارىا(0.636ل .أظيرت النتائا عدم وجود فروق تعزى لمجنس ،و
المؤىل العممي ،وسنوات الخبرة.
دراسة عمار و كساس( : )2014أجريت ىذه الدراسة لمعرفة أير الحوافز عمى تنمية الوالء التنظيمي
لممعممين بمكات

الخدمات التعميمية في زلتين بميبيا ،استخدم الباحيان المنيا الوصيي ،وتم توزيع استيانة

بعد التحقق من صدقيا ويباتيا عمى عينة عشوائية بمغت (150ل معمماً/ة .أظيرت النتائا وجود عبلقة
طردية في من الحوافز بشقييا عمى تنمية الوالء التنظيمي الذي ىو بدوره قد يؤير عمى تحسن األداء .
دراسة النبيتي والعنزي(2014ل :ىدفت الدراسة التعرف عمى عوامل الرضا الوظييي من وجية نظر
معممي محافظة القريات في السعودية باستخدام المنيا الوصيي ،وقد تكونت العينة من (303ل معمماً،
اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد قام الباحيان باستخدام إستبانة كةداة لمدراسة تغطي خمسة أبعاد :
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القيادة المدرسية وبيئة العمل ،والجوان

المالية والحوافز ،وأسالي

الزيارة اإلشرافية ،والتةىيل والتدري  ،وقد

تم التةكد من صدق أداة الدرارسة ويباتيا ،وقد أظيرت نتائا الدراسة أن بعد الحوافز والجوان

المالية جاء

بالمرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي(3.45ل ،أي أنيا تؤير بنسبة متوسطة عمى الرضا الوظييي.
دراسة شعوبي (  :) 2014كان ىدف الدراسة معرفة فاعمية التحييز و تةييره عمى أداء أساتذة مرحمة
التعميم المتوسط بمدينة تقرت في الجزائر ،حيث قامت الباحية بإستخدام المنيا الوصيي ،وأداة اإلستبانة
المحكمة ،التي تحققت من صدقيا ويباتيا ،ووزعتيا عمى عينة عشوائية بمغت (100ل أستاذ .بينت نتائا
تحميميا أن معامل اإلرتباط بين األداء والحوافز المادية (0.133ل ،وبين األداء والحوافز المعنوية(
0.135ل  ،وىي بسيطة (ىذا يعني أنو كل من الحوافز المادية و المعنوية التؤير عمى أداء أساتذة مرحمة
التعميم المتوسط) .
دراسة المقابمة ( :)2013ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اإلدارة الجامعية في تيعيل الحوافز لدى
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،تم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من(389ل عضو
ىيئة تدريس ،تم استخدام المنيا الوصيي ،واستخدمت إستبانة تحوي سؤال ميتوح تم التحقق من صدقيا
ويباتيا ،وقد أظيرت النتائا أن تيعيل الحوافز جاء بدرجة متوسطة  ،وظيرت فروق تعزى لمتغير الجامعة
والرتبة االكاديمية.
دراسة حواس (  :)2012ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة قيام مدير المدرسة بتحييز
وتكون مجتمع الدراسة من (3011ل معمماً ،
المعممين من وجية نظرىم في مدارس القدس في فمسطينّ ،
حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية بمغت (467ل معمماً ،وكانت اإلستبانة األداة المستخدمة
لمدراسة  ،وقد تحقق الباحث من صدق األداة ويباتيا ،وقد أظيرت النتائا أن درجة قيام مدير المدرسة
بالتحييز عالية حيث بمد المتوسط الحسابي(3.68ل.
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دراسة الزىراني ( :)2011جاءت ىذه الدراسة لمعرفة الحوافز الوظييية بين الواقع والمةمول لدى معممي
المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائف في السعودية من وجية نظر المعممين والمديرين ،واستخدم الباحث
المنيا الوصيي التحميمي واإلستبانة ،التي أعدىا الباحث وتحقق من صدقيا ويباتيا ،ووزعت عمى (101ل
مدير و (446ل معمماً .أظيرت النتائا أن الواقع اليعمي لمحوافز المادية والمعنوية متدني حيث بمد
اً
المتوسط الحسابي(1.84ل و(  2.34ل عمى التوالي ،في حين المتوسط الحسابي لممةمول لمحوافز المادية
والمعنوية بمد( 4.43ل و(4.5ل عمى التوالي وىو مرتيع ،ومن نتائجيا أنيا أظيرت فروق ذات داللة
احصائية لواقع الحوافز المادية والمعنوية تعزى لموظيية لصال

مدير المدرسة ،وفروق تعزى لممؤىل

العممي لصال حممة المؤىبلت العميا ،ولصال سنوات الخبرة األعمى .في حين كانت اليروق في المةمول
لمحوافز بةنواعيا فقط لمتغير المسى الوظييي .
دراسة الجساسي( :)2010أجريت ىذه الدراسة لمعرفة أير الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء
العاممين في و ازرة التربية والتعميم بسمطنة عمان .كانت العينة عشوائية طبقية بمغت (290ل فرداً  .استخدم
الباحث المنيا الوصيي التحميمي ،واستخدم اإلستبانة لجمع البيانات بعد التحقق من صدقيا ويباتيا  .جاء
في النتائا أن أير الحوافز المادية عمى األداء بمتوسط بمد (4.21ل ،بينما أير الحوافز المعنوية عمى
األداء بمتوسط بمد ( 4.51ل ،وكذلك أظيرت وجود فروق تعزى لممستوى التعميمي ،وعدم وجود فروق
تعزى لممتغيرات ( العمر ،الحالة االجتماعية ،المسمى الوظييي ،سنوات الخبرةل.
دراسة اليمني(2010ل :ىدفت إلى معرفة مستوى الحوافز اإلرادية التي يحصل عمييا معممو المرحمة
اليانوية في محافظة المحويت في اليمن و العبلقة بين الحوافز و تحسين األداء .استخدام الباحث المنيا
الوصيي و صمم استبانتين ،تم التحقق من صدق ويبات كبلً منيما ،وتم اختيار عينة عشوائية طبقية
بمغت (201ل معمماً  /ة ،وأظيرت النتائا أن مستوى الحوافز متوسط حيث بمد المتوسط الحسابي ليا
44

(2.68ل ،ومستوى األداء عال بمتوسط الحسابي (4.82ل  ،وأن العبلقة بين مستوى الحوافز ومستوى
األداء عبلقة طردية ضعيية ،ولم تظير النتائا فروقاً ٍألي من المتغيرات .
دراسة الحمبي(  :)2009كان ىدف الدراسة التعرف عمى واقع نظام الحوافز في جامعة القدس في
فمسطين من وجية نظر الموظيين اإلداريين ،ودور ىذه الحوافز في رفع كياءة األداء الوظييي واستخدمت
الباحية المنيا الوصيي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظيين الذين يقومون بةعمال إدارية في
جامعة القدس وعددىم (458ل موظياً ،واستخدمت الباحية العينة العشوائية الطبقية وبمد عدد أفرادىا
(182ل موظياً ،وأظيرت النتائا أن دور الحوافز في رفع كياءة األداء الوظييي كان بدرجة متوسطة لمقيمة
الكمية وبدرجة كبيرة لدور نظام الحوافز المعنوية في رفع مستوى األداء .أظيرت النتائا أن تقديرات
الموظيين اإلداريين لواقع نظام الحوافز في جامعة القدس كانت بدرجة متوسطة عمى القيمة الكمية
لمجاالت نظام الحوافز ،وبدرجة ضعيية لمجاالت الحوافز المادية والمعنوية ،ومتوسطة لمجاالت الحوافز
المشتركة.
د ارسة العكش ( :)2007ىدفت الدراسة إلى معرفة نظام الحوافز والمكافآت وأيره في تحسين األداء
الوظييي في و ازرات السمطة اليمسطينية في قطاع غزة ،استخدم المنيا الوصيي التحميمي واختار عينة
عشوائية من (368ل فرداً ،وزع عمييم إستبانة كان قد تحقق من صدقيا ويباتيا ،وتبين أن األير لياعمية
تظام الحوافز في الو ازرات بمد المتوسط الحسابي (3.16ل من أصل (5ل وىي درجة متوسطة ،كما
أظيرت أن المتوسط الحاسبي لتقييم األداء والحوافز بمد (3.68ل ،أي أن التقييم ليس ىو المعيار لمحوافز
والمكافةت وبمد معامل األرتباط بين األداء والحوافز( 0.625ل ،وقد ظيرت فروق تعزى لممسمى الوظييي
لصال األعمى ،بينما لم تظير فروق تعزى لممتغيرات( سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،الجنسل.

45

دراسة دياب (2006ل :أجريت ىذه الدراسة لمعرفة واقع التحييز بين القطاعين العام والخاص :دراسة
بالتطبيق عمى مديري اإلدارات الوسطى بالمممكة العربية السعودية ،تم توزيع إستبانة الدراسة بعد التحقق
من صدقيا ويباتيا عمى(35ل موظياً لكل قطاع (عينة طبقيةل .ايبت النتائا أن ىناك تحييز في
الممارسات االدارية في المممكة العربية السعودية.
دراسة محيسن ( :)2004أراد الباحث من ىذه الدراسة التعرف عمى مستوى رضا العاممين في وكالة
الغوث الدولية في قطاع غزة عن تعويضات وحوافز العمل في ظل األنظمة التعويضية المختمية ،وضم
مجتمع الدراسة جميع الموظيين ما بين الدرجة الخامسة والدرجة اليانية عشر ،في حين عينة الدراسة
الطبقية العشوائية كانت(254ل موظياً وزعت عمييم إستبانة تم التةكد من صدقيا ويباتيا .أظيرت النتائا
أن درجة الرضا الوظييي لدى موظيي وكالة الغوث كانت متدنية حيث وصمت إلى  ،%58.8وأوضحت
أيضاً وجود فروقات ذات داللة احصائية تعزى إلى متغيرات :الرات  ،والعمر لصال االكبر ،وسنوات
الخبرة لبلكير ،والحالة االجتماعية لممتزوج ،ومكان السكن .أظيرت الدراسة عدم وجود فروق تعزى لمتغير
عدد المعالين والجنس والمؤىل.
دراسة عموي ( :)1987جاءت ىذه الدراسة لمعرفة آراء المعممات ألىمية الحوافز التي تقدميا مينة
التدريس في المدارس اليانوية بجدة ،وقد اشتممت عينة البحث العشوائية الطبقية عمى(214ل معممة وزعت
عميين اإلستبانة بعد التحقق من صدقيا ويباتيا ،وقد أظيرت النتائا أن أىم الحوافز التي تيضميا المعممة
ىي الحصول عمى إجازة استينائية بمتوسط حسابي بمد (3.76ل ،يميو الحصول عمى مبنى مدرسي
نموذجي بمتوسط حسابي (3.74ل  ،في حين حصل الحافز تكميف المعممة بعمل إٍضافي عمى متوسط
حسابي (1.44ل لذا يعتبر غير ىام كما أظيرت النتائا وجود فروق ذات داللة احصائية ألىمية الحوافز
تعزى لممؤىل العممي والمستوى والوظييي.
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 2.4الدراسات السابقة االنجليزية
في ىذا الجزء سيتم عرض عدداً من الدراسات السابقة االنجميزية ذات العبلقة بموضوع الحوافز واألداء:

دراسة (  : )Kejora 2018ىدفت الدارسة إلى إيجاد العبلقة بين الحوافز واألداء التنظيمي لمموظيين
في الجامعات الخاصة اإلسبلمية في يوجياكارتا في أندونيسيا .استخدم الباحث المنيا الوصيي و إستبانة
وزعت عمى يبلث جامعات لعينة عشوائية طبقية بمغت (250ل فرداً .أظيرت النتائا أن الحوافز المالية
والحوافز المعنوية تؤير عمى األداء التنظيمي في الجامعات اإلسبلمية الخاصة في يوجياكارتا بنسبة
.٪ 41.6
دراسة (:) Niwamanya 2017ىدفت الدراسة إلى تقييم تةيير الحوافز المالية وغير المالية عمى أداء
المعممين في المدارس اليانوية الخاصة في منطقة شيماء بةوغندا ،تم استخدام المنيا الوصيي وقد تم
جمع البيانات بإستخدام اإلستبانة والمقابمة لعينة عشوائية بمغت (212ل معمم في (10ل مدارس يانوية،
ٍأشارت النتائا إلى أن العوامل المالية تحيز المعممين بنسبة  ٪89والى أن ىناك عبلقة إيجابية كبيرة بين
الدافع المالي وأداء المعممين بمعامل بمد ( 0.692ل وكذلك الدافع غير المالي يؤير بشكل كبير إيجابياً
عمى األداء بمعامل(  0.16ل ،وقد أظيرت أن الحوافز المالية وغير المالية معاً تؤير عمى  %50.7من
األداء .

دراسة ( Kusumaningtyas & Setyawati 2015ل :جاءت ىذه الدارسة لمعرفة أداء المعمم في
المدرسة اليانوية المينية لمدولة في سورابايا بةندونيسيا ،وتحميل األداء من خبلل الكياءة والتعويض والرضا
الوظييي  .استخدم الباحث المنيا الوصيي ،وتم توزيع إستبانة بعد التحقق من صدقيا ويباتيا عمى عينة
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عشوائية بمغت(92ل معمماً/ة .أظيرت النتائا أن لمتعويض(الحوافز ل تةيير عمى أداء المعممين بنسبة
.٪17.3
دراسة ( :)Dee&Wyckoff 2013ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أير الحوافز عمى أداء المعممين
في مدارس مقاطعة كولومبيا العامة باستخدام اإلستبانة التي تم التحقق من صدقو ويباتو ،وأشارت النتائا
تةيير ليا عمى زيادة تحسين أداء المعممين وكان حجم التةيير( 0.24ل ،
إلى وجود حوافز مالية وأن ىناك
اً
وكذلك تيديدات اليصل تزيد من االستنزاف الطوعي لممدرسين ذوي األداء المنخيض بنسبة .%11
دراسة ( : ( Hussain et.al,2012ىدفت الدراسة لمعرفة أير الحوافز واألداء التنظيمي لممدرسين
في الجامعات الباكستانية .تكونت عينة البحث من أربع جامعات تعمل في البنجا

باكستان .تم استخدام

اإلستبانة كةداة لجمع البيانات من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات وعددىم(88ل ،وأظيرت النتائا أن
ىناك عبلقة بين الحوافز واألداء التنظيمي بقيمة معامل ارتباط بمد (0.42ل ،ولم تظير فروقات تعزى
لمجنس.
دراسة ( :) Alnsour 2012اجريت ىذه الدراسة إليجاد العبلقة بين الحوافز واألداء التنظيمي لمموظيين
في الجامعات األردنية  .تم اختيار خمس جامعات من (24ل جامعة :جامعة عمان الخاصة  ،البمقاء
التطبيقية ،جامعة فيبلدلييا ،جامعة جرش ،وجامعة عمان العربية .استخدم الباحث المنيا الوصيي في
الدراسة ،وكذلك اإلستبانة التي قد كان التحقق من صدقيا ويباتيا ،والتي وزعت لعينة تكونت من (500ل
شخصاً .بينت النتائا أن ىناك عبلقة كبيرة بين الحوافز المادية والمعنوية وبين األداء حيث بمد معامل
االرتباط( 0.458ل.
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دراسة ( : )Glewwe et .al,2003أجري ىذا البحث التجريبي عمى(50ل مدرسة اختيرت عشوائياً
من اصل (100ل مدرسة في كينيا لدراسة حوافز المعمم .قدم البرناما جوائز قيمة تصل إلى  ٪ 43من
الرات

الشيري النموذجي لممعممين في الصيوف من الرابع وحتى اليامن عمى أساس أداء المدرسة ككل

في اإلمتحانات عمى مستوى المقاطعة( الحكومة الكينيةل .كانت نسبة الجائزة إلى الرات

ممايمة لتمك

المستخدمة في براما الحوافز األمريكية النموذجية ،وتم دراسة تةيير البرناما عمى سموك المعمم من خبلل
مقارنة النتائا بين مدارس العبلج والمدارس المقارنة ،وقد تم اجراء مقاببلت مع المعممين في مدارس
العبلج عن رضاىم عن البرناما ،واشارت إلى رغبة وح

المعممين في المدارس المشاركة عمى وجو

الخصوص .في منتصف السنة اليانية من برناما الحوافز تم اجراء مقاببلت مع مدير المدرسة ويبلية
معممين ،أيد جميع المعممين الذين تمت مقابمتيم فكرة تحييز المعممين من خبلل تطبيق البرناما  ،وأبمد
معظميم عن تغيير في األنشطة المدرسية ومواقف المعممين بسب
البرناما سجمت مدارسيم زيادة في الواجبات المنزلية بسب

البرناما ٪75 .من المعممين في

البرناما،وذكرت  ٪ 67زيادة في التعاون بين

المعممين ،وىذا يدل أن اداء المعممين تةير ببرناما الجوائز(الحوافزل.
دراسة ( : (kaltsounis et.al 1985ىدفت الدراسة الختبار مشروع حوافز لممعممين وأيره عمى أداء
المعممين وا نتاجية الطال

وكانت جامعة جورج واشنطن قد وضعت المشروع لمعرفة آيار التدري

والحوافز عمى معممي المدارس اإلبتدائية واليانوية القدامى .تكونت العينة من المعممين ذوي الخبرة ،
وأظيرت نتائا الدراسة أن المعممين ييضمون الحوافز المادية ٍأكير من الحوافز المعنوية.
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 5.2التعقيب عمو الدراسات السابقة
من خبلل استعراض الدراسات السابقة الحظت الباحية  ،اتياق معظم الدراسات عمى وجود عبلقة إيجابية
طردية بين الحوافز وتحسين األداء ،باستيناء دراسة عباس(2016ل ،وأن معظم الدراسات تظير أن فاعمية
نظام الحوافز واستخدام التحييز متوسط ميل دراسة الشريم(2017ل ،دراسة الدويش(2015ل ،دراسة
العكش (20017ل ،بينما أظيرت دراسة حواس(2015ل أن انظمة الحوافز تتمتع بدرجة عالية من
التيعيل ،ودراسة ك ّل من محيسن (2004ل و الزىراني(2011ل بدرجة متوسطة ،وكذلك لوحظ أن أغمبية
الدراسات تؤكد عمى أن الحوافز المادية ليا دور أكبر عمى األداء ميل دراسة كريم (2017ل ،و
الحويك(2016ل ،والشعبلن وآخرون(2015ل ،ودراسة( Niwamanya.2017ل ،في حين أظيرت
بعضيا أن تةيير الحوافز المعنوية أكبر ميل دراسة الزىراني(2011ل ،والحمبي(2009ل ،
والجساسي(2010ل ،ودراسة(Kusumaningtyas & Setyawati، 2015ل .
عمى حد عمم الباحية وجد ندرة في الدراسات التي أجريت عمى المدارس الحكومية في فمسطين ماعدا
دراسة معاني(2015ل التي أجريت عمى مديري المدارس اليانوية فقط في شمال الضية ،ودراسة
حواس(2012ل عمى معممي القدس ،أي أنيا لم نجد أي دراسة عمى معممي ومدراس محافظات جنو
الضية الغربية بمختمف مستوياتيا التعميمية (أساسي ويانوي ل ،ولم تتطرق أي منيا الى التصورات
المقترحة من قبل المبحويين لتيعيل أنظمة الحوافز وأسالي
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التحييز لدى مدراسنا.

الفصل النالث
الطريقة واإلجراءات

 1.3مقدمة
 2.3منيج الدراسة
 3.3مجتمع الدراسة
 4.3عينة الدراسة
 5.3أداة الدراسة
 6.3تطبيل الدراسة
 7.3متغيرات الدراسة
 8.3المعالجة اإلحصائية

الفصل الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطريقة واإلجراءات

 3.1مقدمة
تناول ىذا اليصل المنيا المتبع في ىذه الدراسة ،وتضمن أيضاً وصياً تيصيمياً لئلجراءات التي اتبعتيا الباحياة
فااي تنييااذ ىااذه الد ارسااة ماان حيااث ماانيا الد ارسااة ووصااف مجتمااع الد ارسااة وعينتيااا ،والطريقااة التااي اختياارت بيااا،
أدوات الد ارس ا ااة وص ا اادقيا ويباتي ا ااا ،تص ا ااميم الد ارس ا ااة واجراءاتي ا ااا ،ومتغيا ا ارات الد ارس ا ااة ،والمعالج ا ااة اإلحص ا ااائية
المستخدمة البلزمة لتحميل البيانات والوصول إلى النتائا.

 3.1منهج الدراسة
لئلجابة عن أسئمة الدراسة استخدمت الباحية المنيا الوصيي التحميمي منيجاً ليا إلجراء الدراسة .

 1.1مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من كافة مديري ومعممي المدارس الحكومية في محافظة الخميال بماديرياتيا األرباع لمعاام الد ارساي
مدير ،و(8656ل معمماً/ة موزعين كما في الجدول (1.3ل:
 2019/2018والبالد عددىم ( 506ل
اً
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جدول(1.3ل مجتمع الدراسة حس

إحصائية مديريات التربية والتعميم العالي لمعام 2019/2018
عدد مديري المدارس

عدد المعممين
مديرية
ذكور

اناث

ذكور

اناث

1120

1640

57

94

الخميل
2760
976

151
1119

53
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شمال الخميل
2095
1014

104
1443

110

53

جنوب الخميل
2457
611

163
733

41

47

يطا

المجموع

1344

88

8656

506

52

 3.1عينة الدراسة
اختيرت عينة الدراسة عمى أساس العينة الطبقية العشوائية  ،حيث قسم مجتمع الدراسة إلى طبقات حس
متغير المديرية والجنس وتم اختيار (618ل فرداً من أفراد مجتمع الدراسة موزعة عمى (460ل معمماً/ة و
مدير/ة وبذلك تكون نسبة العينة من المعممين  %5و من المديري ٍن  %31والجدول (2.3ل يبين توزيع
(158ل
اً
أفراد عينة الدراسة حس

المتغيرات :

جدول  : 2.3عينة الدراسة حس
المتغير
الخميل

شمال
الخميل
المديرية

جنو
الخميل

يطا

مجموع العينة

المتغيرات:
حجم العينة من المعممين

حجم العينة من مديري المدراس

المجموع

ذكر

56

18

74

أنيى

82

29

111

ذكر

60

15

75

أنيى

65

16

81

ذكر

56

16

72

أنيى

73

34

107

ذكر

31

15

46

أنيى

37

15

52

460

158

618
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حيث تم توزيع اإلستبانة عمييم  ،وتم استرداد (560ل إستبانة  ،وبذلك تكون نسبة االسترداد  %91تقريبااً وىاي
نسبة مقبولة بحيياً ،والممحق(2ل يوض توزيع أفراد عينة الدراسة المستردة حس

متغيرات الدراسة.

 3.1أداة الدراسة
حتى يتم جمع المعمومات المرتبطة بموضوع ىذه الدراسة ،تم االطبلع عمى األد
والدراسات السابقة حيث تم إعداد إستبانة أسالي

النظري المتعمق بالموضوع

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا في تحسين

أداء المعممين ،وتكونت ىذه اإلستبانة في صورتيا األولية من (44ل فقرة ،استخدمت مقياس ليكرت الخماسي
ممحق رقم(3ل ،وكانت جميع فقراتيا إيجابية وخرجت بصورتيا كما في ممحق رقم (4ل.
صدل اإلستبانة:
لمتحقق من صدق اإلستبانة تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين التربويين والمتخصصين من مدرسيين
جامعيين وحممة الدكتوراة في التربية واإلدارة التربوية في جامعة القدس وجامعة الخميل وجامعة القدس
الميتوحة ،وعمى من ىم ذوي الخبرة في التعميم كما في ممحق رقم (5ل من أجل إبداء الرأي في مدى مبلءمتيا
لقياس أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا في تحسين أداء المعممين ،ومدى سبلمة

الصياغة المغوية لميقرات ،وعمى ضوء المبلحظات التي أشاروا إلييا تم إعادة صياغة بعض اليقرات ،وتم
حذف بعض اليقرات ،واضافة فقرات أخرى ،حتى خرجت اإلستبانة

(45ل فقرة ،باالضافة إلى استحداث

أسئمة ميتوحة عدد (2ل فةصحبت في شكميا النيائي كما وردت ممحق رقم (6ل .تكونت اإلستبانة من مجالين:
المجال األول  :أسالي

التحييز ويضم (27ل فقرة.

المجال الياني  :دور أسالي

التحييز في تحسين األداء ويضم(18ل فقرة.
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نبات اإلستبانة:
تم تطبيق اإلستبانة عمى عينة استطبلعية من مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينة الدراسة لمتحقق من يبات
اإلستبانة ،وقد تم استخدام معادلة كرونباخ أليا إليجاد معامل اليبات ،والذي بمد (0.954ل مما يدل عمى أنيا
تتمتع بدرجة عالية من اليبات.
 3.1تطبيل الدراسة
تم الحصول عمى كتا

تسييل الميمة من جامعة القدس ممحق رقم (7ل  ،ومن يم من مديريات التربية األرباع

في محافظة الخميل ممحق رقم (8ل  ،وبعدىا تام توزياع االساتبانات عان طرياق برياد المادارس فاي مكاتا

التربياة

والتعميم  ،واستغرقت عممية جمع االستبانات ما يقار  22يوماَ  ،حيث تام اساترجاع (562ل إساتبانة  ،ومان يام
تم مراجعتيا والتةكد من صبلحيتيا لمتحميل ٍ
اإلحصائي وترقيميا وترميزىا تحضي اًر لتحميميا.
 7.3متغيرات الدراسة شممت ىذه الدراسة المتغيرات اآلتية:
المتغيرات المستقمة:
-

الجنس .

-

مسمى الوظيية :ولو مستويان  :مدير ،معمم .

-

المؤىل العممي :ولو يبلث مستويات  :دبموم  ،بكالوريوس  ،ماجستير فةعمى.

-

سنوات الخبرة :وليا يبلث مستويات  :أقل من  5سنوات  10-5 ،سنوات  ،أكير من  10سنوات .

 المديرية :ولو أربع مستويات  :شمال الخميل ،الخميل  ،جنو الخميل  ،يطا. المرحمة التعميمية  :ولو مستويان :أساسي ،يانوي.55

المتغيرات التابعة:
أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا فاي تحساين أداء المعمماين فاي المادراس الحكومياة فاي

محافظة الخميل.
 5.3المعالجة اإلحصائية:
بعااد جمااع بيانااات الد ارسااة ،قاماات الباحيااة بمراجعتيااا تميياادا إلدخاليااا إلااى الحاسااو وقااد تاام إدخاليااا لمحاسااو
بإعطائياا أرقامااً معيناة ،أي بتحوياال اإلجاباات الميظياة إلااى رقمياة ،حياث أعطيات اإلجابااة عماى درجاة الممارسااة
(بدرجة كبيرة جداًل  5درجات ،اإلجابة (بدرجة كبيرةل  4درجات ،اإلجابة (بدرجة متوسطةل  3درجات ،اإلجابة
(بدرجة ضعييةل درجتين واإلجابة (بدرجة ضعيية جداًل فقد أعطيت درجة واحدة.
وقااد تماات المعالجااة اإلحصااائية البلزمااة لمبيانااات ،حيااث تاام اسااتخراج األوساااط الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة
لميق ارات والاادرجات الكميااة لميق ارات ،وقااد تاام فحااص فرضاايات الد ارسااة باسااتخدام اختبااار (تل لمعينااات المسااتقمة
لميرضيات ذات المتغير المستقل بمستويين ،أما اليرضيات ذات المتغير المساتقل بيبلياة مساتويات تام اساتخدام
اختبار تحميل التباين األحادي(One Way ANOVAل ،واختبار( LSDل لممقارنات البعدية  ،ولقياس اليبات فقد
تاام اسااتخدام معادلااة اليبااات كرونباااخ أليااا(Cronbach Alphaل ،وذلااك باسااتخدام الحاسااو و برناااما الرزم اة
اإلحصائية .SPSS

56

الفصل الرابع
نتائج الدراسة

 1.4مقدمة
 2.4عرض نتائج الدراسة
 3.4ممخص نتائج الدراسة



الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 1.4مقدمة
تناول ىذا اليصل عرضاً لمنتائا التي توصمت إلييا الدراسة ،من خبلل إجابة أفراد العينة عمى اليقرات
المتضمنة في أداة الدراسة المتعمقة بقياس أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا في

تحسين أداء المعممين في محافظة الخميل.
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد المقياس الوزني حس
جدول (1.4ل :المقياس الوزني لتحديد درجة تقدير أفراد العينة ألسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري

المدارس ودورىا في تحسين أداء المعممين في محافظة الخميل
الدرجة

مدى متوسطيا الحسابي

منخيضة

 2333فةقل

متوسطة

3367-2334

مرتيعة

 3368فةعمى
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جدول (1.4ل.

(يتم تحويل اي مقياس باحتسابو المدى لمقيم وقسمتيا عمى عدد اليترات المطموبة  ،فتكون اول فترة تبدأ من
الى (+1القيمة المحسوبة  ...وىكذا تواليكل.
 3.4نتائج أسئمة الدراسة
 3 . 3 . 3النتللائج المتعمقللة بالس لؤال األول وال لذي يللنص عمللو  " :مللا أسللاليب التحفيللز الممارسللة مللن قبللل
مديري المدارس ودورىا في تحسين أداء المعميمن في محافظة الخميل؟"
لئلجابة عن السؤال تم حسا

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارياة الساتجابات أفاراد عيناة الد ارساة عماى

فق ارات اإلسااتبانة التااي تعباار عاان أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس ودورىااا فااي تحسااين أداء

المعممين في محافظة الخميل والجدول(234ل يوض ذلك.
ج اادول ( 2.4ل :المتوس ااطات الحس ااابية واإلنح ارفا اات المعياري ااة الس ااتجابات أفا اراد عين ااة الد ارس ااة عم ااى أس ااالي
التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا في تحسين أداء المعميمن في محافظة الخميل.
رقم

المجال

المجال
1
2

المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

3.42

0.60

3.83

0.69

3.58

0.56

أساليب التحفيز (الحوافز)
دور أساليب التحفيز في تحسين األداء
الدرجة الكمية
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الدرجة

متوسطة
مرتيعة
متوسطة

يوض ا الجاادول ( 2.4ل المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة لكاال مجااال ماان مجاااالت اإلسااتبانة التااي
تقيس أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا فاي تحساين أداء المعمايمن فاي محافظاة الخميال
التحييز الممارساة مان قبال ماديري المادارس الحكومياة

 ،وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول إلى أن أسالي

في محافظة الخميل من وجية نظر المديرين والمعممين ودورىا في تحسين أداء المعممين كانات متوساطة ،حياث
بماد المتوسااط الحسااابي ليااذه الدرجاة عمااى الدرجااة الكميااة لممقيااس (3.58ل مااع إنحاراف معياااري مقااداره (0.56ل
وبالتااالي يسااتنتا ،بااةن أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال ماان

وجية نظر المديرين والمعممين ودورىا في تحسين أداء المعممين كان متوسطاً.
جاااء المج ااال األول بدرجااة متوس ااطة بمتوس ااط حسااابي (3.42ل م ااع إنح اراف معي اااري (0.60ل ،أي أن م ااديري
المدارس يستخدمون أسالي

تحيياز ماع معمماييم بدرجاة متوساطة ،فاي حاين أن مجاال دور أساالي

التحيياز فاي

تحسين األداء جاء مرتيعاً بمتوسط حسابي (3.83ل مع إنحراف معياري (0.63ل ٍ.

وقااد قاماات الباحيااة بحسااا

المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة السااتجابات أف اراد عينااة الد ارسااة عمااى

فقرات اإلستبانة التي تعبر عن المجال األول أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المادارس الحكومياة فاي

محافظة الخميل من وجية نظر المديرين والمعممين ،والجدول (3.4ل يعرض األسالي
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مرتبة حس

األىمية.

جدول (3.4ل :المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أسالي
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المديري ٍن والمعممين مرتبة حس

رقم الفقرة

الفقرة

التحييز الممارسة من قبل

االىمية

المتوسط الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الدرجة

ف22

يشارك المدير في المناسبات االجتماعية لممعممين

4.26

0.84

مرتيعة

ف11

يمن المدير المعممين دو اًر لممشاركة في المجان المدرسية

4.19

0.86

مرتيعة

ف27

يشجع المدير العبلقات االجتماعية الجيدة بين المعممين أنيسيم

4.04

0.91

مرتيعة

ف12

يرش المدير المعممين لدورات تدريبية

4.03

0.86

مرتيعة

ف25

يطور المدير العبلقات االجتماعية بينو وبين المعممين

4.02

0.91

مرتيعة

ف23

يتم إبراز أداء المعمم المتميز في التقرير السنوي

4.01

0.94

مرتيعة

ف8

يقدم المديرعبارات اليناء والشﻜﺮ الشيوية لممعممين باستمرار
َ

3.89

0.93

مرتيعة

3.88

0.88

مرتيعة

3.79

0.85

مرتيعة

3.75

1.02

مرتيعة

ف18

العدالة في من الحوافز لممعممين من قبل المدير

3.61

0.97

متوسطة

ف15

يعمل المدير عمى تنمية الرقابة الذاتية لممعمم المتميز

3.59

0.97

متوسطة

ف2

اليناء عمى المعمم المتميز أمام الطبل

ف1

يتم إظيار أعمال المعمم المتميز لآلخرين

ف20

والمشرفين وأولياء األمور

يتم تنظيم حيبلت لممناسبات الرسمية
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الفقرة

رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الدرجة

ف26

يعقد المدير اجتماعات لنقل تجار ونجاحات المعممين لآلخرين

3.57

0.92

متوسطة

ف5

يتي المدير فرصة لممعممين لممشاركة في وضع الخطط المستقبمية

3.55

0.96

متوسطة

ف7

يقوم المدير بتيويض الصبلحيات لممعممين

3.54

0.98

متوسطة

ف6

يتي المدير فرصة لممعممين في اتخاذ الق اررات التربوية

3.42

0.98

متوسطة

ف17

يقوم المدير بتكريم وتسمية المعمم الميالي

3.25

1.04

متوسطة

ف16

بناء عمى أدائِو المتدني
يوصي المدير بنقل المعمم ً

3.15

1.16

متوسطة

ف14

يقمل المدير من الرقابة المباشرة لممعمم المتميز

3.11

1.02

متوسطة

ف9

يقدم المدير رسائل الشكر المكتوبة لممعممين المبدعين

3.05

1.11

متوسطة

ف13

يقوم المدير بترشي المعمم المتميز لبراما الدراسات العميا

3.02

1.11

متوسطة

ف4

يتم من شيادة تقدير عمى األداء المتميز

2.97

1.12

متوسطة

ف10

يمن المدير شيادات التقﺪير والميﺪاليات و الدروع لممعممين المتميزين

2.92

1.11

متوسطة

ف21

يتم تنظيم رحبلت ترفييية خاصة بالمعممين

2.61

1.16

متوسطة

ف3

يحصل المعمم عمى ترقية ألدائِو المتميز

2.51

1.19

متوسطة

ف19

يتم وضع اسم المعمم المتميز عمى شجرة التميز األسبوعية

2.38

1.11

متوسطة

ف24

يتوفر صندوق ادخار يمن المعممين قروض في المناسبات االجتماعية

2.25

1.26

منخيضة

الدرجة الكمية

3.42

0.60

متوسطة
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يوض ا الجاادول (3.4ل المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة لكاال فق ارة ماان فق ارات المجااال التااي تقاايس
أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال ماان وجيااة نظاار المااديرين

والمعممين ودورىا في تحسين أداء المعممين مرتبة ترتيبا تنازليا حسا

المتوساط الحساابي ،وتشاير الدرجاة الكمياة

الواردة في الجدول أن درجاة ممارساة ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال ألساالي

التحييازمن وجياة

نظاار المااديرين والمعممااين كان ات متوسااطة ،حيااث بمااد المتوسااط الحسااابي ليااا عمااى الدرجااة الكميااة (3.42ل مااع
إنحاراف معياااري مقااداره (0.60ل ،وبالتااالي يسااتنتا ان مااديري الماادارس يسااتخدمون أسااالي

تحييااز مااع معممااييم

بدرجة متوسطة .
ورتبت فقرات اإلستبانة ترتيبا تنازليا حس

المتوسط الحسابي ،وقد جااء فاي مقدماة ىاذه اليقارات :اليقارة (يشاارك

المدير في المناسبات االجتماعية لممعممينل بمتوسط حسابي مقداره (4.26ل وانحراف معياري مقداره (0.84ل.
وجا ا اااءت اليق ا ا ارة(يمن الما ا اادير المعمما ا ااين دو اًر لممشا ا اااركة فا ا ااي المجا ا ااان المدرسا ا اايةل بالمرتبا ا ااة اليانيا ا ااة بمتوسا ا ااط
حسااابي(4.19ل وانح اراف معياااري(0.86ل  ،وجاااءت اليق ارة (يشااجع الماادير العبلقااات االجتماعيااة الجياادة بااين
المعممين أنيسيمل بالمرتبة اليالية بمتوسط حسابي(4.04ل وانحراف معياري(0.91ل ،فيماا كانات المرتباة الرابعاة
لميقرة(يرش ا الماادير المعممااين لاادورات تدريبيااة ل بمتوسااط حسااابي(4.03ل وانح اراف معياااري(0.86ل  ،وجاااءت
اليق ارة (يطااور الماادير العبلق اات االجتماعيااة بينااو وبااين المعممااينل بالمرتبااة الخامسااة بمتوسااط حسااابي(4.02ل
وانحراف معياري(0.91ل.
فااي حااين كاناات أدنااى خمااس فق ارات ىااي كمااا يمااي :اليق ارة (يماان الماادير شيادات التقﺪياار والميﺪاليات و الاادروع
لممعممااين المتميازينل بمتوسااط حسااابي (2.92ل وانحاراف معياااري(1.11ل ،ياام اليقارة يااتم تنظاايم رحاابلت ترفيييااة
خاصااة بااالمعممينل بمتوسااط حسااابي(2.91ل وانحاراف معياااري(1.16ل  ،تمييااا اليقرة(يحصاال المعماام عمااى ترقيااة
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ألدائِو المتميزل بمتوسط حساابي(2.51ل وانحاراف معيااري(1.19ل  ،يام اليقارة( ياتم وضاع اسام المعمام المتمياز
عم ااى ش ااجرة التمي ااز األس اابوعيةل بمتوس ااط حس ااابي (2.38ل وانحا اراف معي اااري(1.11ل ،وكانٍا ات اليقا ارة (يت ااوفر
صااندوق ادخااار يماان المعممااين قروض ااً فااي المناساابات االجتماعيااةل أقاال فق ارة حيااث حصاامت عمااى متوسااط
حسابي مقداره (2.25ل وانحراف معياري مقداره (1.26ل.
وقااد تاام حسااا
اسالي

المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة السااتجابات أف اراد عينااة الد ارسااة عمااى مجااال دور

التحييز في تحسين أداء المعممين ،والجدول (4.4ل يعرضيا مرتبة حس

االىمية

جاادول(4.4ل :المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة السااتجابات أف اراد عينااة الد ارسااة عمااى مجااال دور اسااالي
التحييز في تحسين أداء المعممين ،مرتبة حس
رقم
الفقرة

ف93

االىمية

الفقرة

تشجع الحوافز التي يحصل عمييا المعمم عمى بذل المزيد من الجيد في العمل

المتوسط

اإل نحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

مرتيعة

4.03

0.85

ف14

يزيد تقرير األداء السنوي المتميز من التميز في أداء المعممين

4.03

0.86

مرتيعة

ف19

تساعد الحوافز المقدمة في رفع الروح المعنوية لدى المعممين

3.98

0.82

مرتيعة

3.97

0.89

3.97

0.84

3.91

0.88

3.86

0.92

ف93
ف14
ف93
ف91

تزيد الحوافز التي يحصل عمييا المعمم من اإلنتماء لممدرسة
تساعد الحوافز المقدمة عمى اإلنضباط في مواعيد العمل الرسمية
ترفع الحوافز المقدمة لممعممين من الكياءة في األداء
تشعر الحوافز التي يحصل عمييا المعمم بةىمية رأيو ومقترحاتو
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مرتيعة
مرتيعة
مرتيعة
مرتيعة

رقم

الفقرة

الفقرة

ف93

تدني اإلىتمام بنظام الحوافز يؤير سمباً عمى األداء

المتوسط

اإل نحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

مرتيعة

3.86

1.02

ف99

تشجع الحوافز المقدمة لممعمم عمى اإلستمرار باإلنجاز الذي حققو

3.85

0.93

مرتيعة

ف13

تزيد الحوافز الحالية من روح المسؤولية في العمل

3.83

0.92

مرتيعة

ف11

تساعد الحوافز الحالية عمى تطوير المعمم ألدائو

3.81

0.91

مرتيعة

ف93

تزيد الحوافز المقدمة لممعمم عمى التطوير الذاتي لو

3.79

0.98

مرتيعة

ف19

تشجع الحوافز الحالية عمى المنافسة البناءة بين الزمبلء

3.76

0.94

مرتيعة

ف94

تنمي الحوافز المقدمة لممعمم العبلقات اإلنسانية داخل المدرسة

3.73

0.95

مرتيعة

ف99

تنمي الحوافز الحالية روح اإلبداع والتجدد والعطاء لدى المعمم

3.72

0.98

مرتيعة

ف93

تزيد الحوافز الحالية من أشكال التميز في األداء

3.65

0.97

متوسطة

ف94

تساعد الحوافز الحالية عمى الدقة واالنضباط في العمل

3.62

0.98

متوسطة

ف93

تساعد الحوافز الحالية عمى تقديم أداء أفضل

3.61

1.08

متوسطة

الدرجة الكمية

3.83

0.69

مرتفعة

يوضا الجاادول ( 4.4ل المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارف اات المعياريااة لكاال فق ارة ماان فق ارات المجااال ال اذي يقاايس
دور أسااالي

التحييااز عمااى األداء ماان قباال المااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال ماان وجيااة نظاار

المديرين والمعممين في تحسين أداء المعممين مرتبة ترتيبا تنازليا حس
الواردة في الجدول أن دور أسالي

المتوسط الحسابي ،وتشير الدرجة الكمية

التحييز عمى األداء من قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال

ماان وجيااة نظاار المااديرين والمعممااين فااي تحسااين أداء المعممااين كااان مرتيعااً ،حيااث بمااد المتوسااط الحسااابي ليااذه
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الدرجااة عمااى الدرجااة الكميااة (3.83ل مااع إنح اراف معياااري مقااداره (0.69ل وبالتااالي يسااتنتا بااةن دور أسااالي
التحييز عمى األداء من قبل المديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المديرين والمعمماين
في تحسين أداء المعممين مرتيعاً.
ورتبت فقرات االستبيان ترتيبا تنازليا حس

المتوسط الحسابي ،وقاد جااء فاي مقدماة ىاذه اليقارات :اليقارة (تشاجع

الح اوافز التااي يحصاال عمييااا المعماام عمااى بااذل المزيااد ماان الجيااد فااي العماالل بمتوسااط حسااابي مقااداره (4.03ل
وانحراف معياري مقداره (0.85ل.
فاي حااين كاناات أدنااى اليقارات :اليقارة (تساااعد الحاوافز الحاليااة عمااى تقاديم أداء أفضاالل بمتوسااط حسااابي مقااداره
(3.61ل وانحراف معياري مقداره (1.08ل.
 3.3.3النتائج المتعمقة باألسئمة الفرعية والتي انبنقت منيا فرضيات الدراسة:
 3.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية األولو والتي تنص عمو :
"ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل ودورىا في تحسين أداء
المعممين تعزى لمتغير الجنس"
وليحاص اليرضااية الصاايرية تاام اسااتخدام اختبااار “  ”T-testلمعينااات المسااتقمة والمتوسااطات الحسااابية لتقااديرات
أفراد عينة الد ارساة لادور أساالي

التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال فاي

تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الجنس والجدول (534ل يوض ذلك.
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جاادول (5.4ل :نتااائا اختبااار “ “ T-testلتقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط

اإل نحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

253

3.80

0.71

أنيى

307

3.85

0.67

درجات الحرية

558

قيمة""t

0.889

مستوى داللة االلداللة

0.375

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

يتبين من خبلل الجدول ( 534ل أن قيمة "ت" لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في

محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين ىي(0.889ل ،ومستوى الداللة (0.375ل ،أي أنو ال توجد فروق بين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل

في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الجنس ،وبذلك تم قبول اليرضية الصيرية.
 3.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية النانية والتي تنص عمو :
"ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير الوظيفة".
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وليحااص اليرضااية الصاايرية تاام اسااتخدام اختبااار “  ”T-testلمعينااات المسااتقمة والمتوسااطات الحسااابية لتقااديرات
التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال فاي

أفراد عينة الد ارساة لادور أساالي

تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الوظيية والجدول (634ل يوض ذلك.
جاادول (634ل :نتااائا اختبااار “  ”T-testلمعينااات المسااتقمة السااتجابة أف اراد العينااة لتقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة
ل اادور أس ااالي

التحيي ااز الممارس ااة م اان قب اال م ااديري الم اادارس الحكومي ااة ف ااي محافظ ااة الخمي اال ف ااي تحس ااين أداء

المعممين تعزى لمتغير الوظيية
المتوسط

اإل نحراف

الحسابي

المعياري

0.57
0.72

الوظيفة

العدد

مدير

131

3.84

معمم

429

3.83

درجات الحرية

558

قيمة""t

0.090

مستوى داللة االلداللة

0.929

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

يتبين من خبلل الجدول (634ل أن قيمة " ت" لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين ىي (0.090ل ومستوى الداللة (0.929ل ،أي أنو ال
توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية

في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الوظيية ،وبذلك تم قبول اليرضية الصيرية.
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 1.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية النالنة والتي تنص عمو :
"ال توجد فرول ذات ٍ
دال لة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينلة الدراسلة للدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميلل فلي تحسلين أداء المعمملين
تعزى لمتغير المؤىل العممي"
وليحص اليرضية الصيرية تام حساا

المتوساطات الحساابية لتقاديرات أفاراد عيناة الد ارساة لادور أساالي

التحيياز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
المؤىل العممي والجدول (734ل يوض ذلك.
جاادول (734ل :المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارفاات المعياريااة لتقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

دبموم

51

3.87

0.63

ٍٍبكالوريوس

447

3.84

0.69

ماجستير فةعمى

62

3.75

0.74

المجموع

560

3.83

0.69
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يبلحااظ ماان الجاادول رقاام ( 7.4ل وجااود فااروق ظاااىرة بااين تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
المؤىل العممي ،ولمعرفة مصدر اليروق تم استخدام تحميل التباين األحادي (One Way Anovaل كما يظيار
في الجدول (8.4ل يبين ذلك:
جدول(834ل :نتائا تحميل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحيياز الممارساة مان قبال

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي
مصدر التباين

قيمة "ف"

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.451

2

0.226

داخل المجموعات

266.994

557

المجموع

204.489

559

مستوى الداللة

المحسوبة

0.471

0.625

0.479

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

يبلح ااظ م اان خ اابلل الج اادول (834ل أن قيم ااة "ف" ل اادور أس ااالي

التحيي ااز الممارس ااة م اان قب اال م ااديري الم اادارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين كانت (0.471ل ومستوى الداللة (23625ل ىي أكبر من
مستوى الداللة (α ≤ 2325ل أي أنو ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ) (α≤ 0.05باين
تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة

الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي ،وبذلك تم قبول اليرضية الصيرية.
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 3.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة والتي تنص عمو :
"ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينلة الدراسلة للدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميلل فلي تحسلين أداء المعمملين
تعزى لمتغير سنوات الخبرة"
وليحص اليرضية الصيرية تام حساا

المتوساطات الحساابية لتقاديرات أفاراد عيناة الد ارساة لادور أساالي

التحيياز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
سنوات الخبرة والجدول (934ل يوض ذلك.
جاادول (934ل :المتوسااطات الحسااابية واإلنح ارفاات المعياريااة لتقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

أقل من  5سنوات

67

3.91

0.76

10-5سنوات

138

3.85

0.63

أكير من  10سنوات

355

3.81

0.69

المجموع

560

3.83

0.69
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يبلحااظ ماان الج اادول رقاام (9.4ل وجااود ف ااروق ظاااىرة بااين تق ااديرات أف اراد عينااة الد ارس ااة لاادور أسااالي

التحيي ااز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
سنوات الخبرة ،ولمعرفة مصدر اليروق تم اساتخدام تحميال التبااين األحاادي (One Way Anovaل كماا يظيار
في الجدول (10.4ل يبين ذلك:
جاادول(4234ل :نتااائا تحمياال التباااين األحااادي لتقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان

قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

0.675

2

0.338

داخل المجموعات

266.770

557

المجموع

204.489

559

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المحسوبة

0.479

0.705

0.495

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

يبلحااظ ماان خاابلل الجاادول (4234ل أن قيم ااة "ف" لاادور أسااالي

التحييااز الممارس ااة ماان قباال مااديري الم اادارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحساين أداء المعمماين كانات (23725ل ومساتوى الداللاة (23495ل وىاي أكبار
من مساتوى الداللاة (α ≤ 2325ل أي أناو ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة )(α≤ 0.05
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة

الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وبذلك تم قبول اليرضية الصيرية.
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 3.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة والتي تنص عمو :
"ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينلة الدراسلة للدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميلل فلي تحسلين أداء المعمملين
تعزى لمتغير المديرية"
وليحص اليرضية الصيرية تام حساا

المتوساطات الحساابية لتقاديرات أفاراد عيناة الد ارساة لادور أساالي

التحيياز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
المديرية والجدول (4434ل يوض ذلك.
جدول (4434ل :المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لادور أساالي

التحيياز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
المديرية

المديرية

العدد

المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

شمال الخميل

145

3.88

0.60

الخميل

169

3.79

0.75

جنو الخميل

152

3.74

0.72

يطا

94

3.98

0.63

يبلحااظ ماان الجاادول رقاام (11.4ل وجااود فااروق ظاااىرة بااين تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز

الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين تعاازى لمتغياار
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المديرية ،ولمعرفة مصدر اليروق تم استخدام تحميل التبااين األحاادي (One Way ANOVAل كماا يظيار فاي
الجدول (12.4ل يبين ذلك:
جاادول(4234ل :نتااائا تحمياال التباااين األحااادي لتقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان

قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المديرية
درجات

متوسط

الحرية

المربعات

1.275

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

3.826

3

داخل المجموعات

263.619

556

المجموع

267.445

559

0.474

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المحسوبة

2.690

*0.046

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

يبلحااظ ماان خاابلل الجاادول (4234ل أن قيمااة "ف" لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس

الحكوميااة فااي محافظااة الخمياال فااي تحسااين أداء المعممااين (23692ل ومسااتوى الداللااة (23246ل وىااي أقاال ماان
مس ااتوى الدالل ااة (α≤2325ل أي أن ااو توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى الدالل ااة ) (α≤ 0.05ب ااين
تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة لاادور أسااالي

التحييااز الممارسااة ماان قباال مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة

الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المديرية.
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ولمعرفة مصدر اليروق تم استخدام اختبار (LSDل لمكشف عن مصدر اليروق لتقديرات أفراد عينة الدراسة
لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء

المعممين تعزى لمتغير مديرية كما ىو موض في الجدول (4334ل
التحيياز الممارساة

جدول (4334ل  :نتاائا اختباار (LSDل لمياروق فاي تقاديرات أفاراد عيناة الد ارساة لادور أساالي

من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المديرية.
المتغيرات

مديرية

الدرجة الكمية

شمال الخميل

الخميل

شمال الخميل

0.090395

الخميل

0.090395

جنو الخميل

0.135232

0.044837

يطا

0.099033

*0.189428

جنو الخميل

يطا

0.135232

0.099033

0.044837

*-0.189428
*-0.234265

*0.234265

المعطيات الواردة في الجدول (4334ل أن اليروق كانت بين مديرية يطا ،وبين كل من (مديرية الخميل ،وجنو
الخميلل وكانت اليروق لصال

مديرية يطا ،ويتض

ذلك من خبلل جدول األعداد والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية.
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 3.3.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة والتي تنص عمو:
"ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير المرحمة التعميمية"
وليحااص اليرضااية الصاايرية تاام اسااتخدام اختبااار “  ”T-testلمعينااات المسااتقمة والمتوسااطات الحسااابية لتقااديرات
أفراد عينة الد ارساة لادور أساالي

التحيياز الممارساة مان قبال ماديري المادارس الحكومياة فاي محافظاة الخميال فاي

تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية والجدول (4434ل يوض ذلك.
جاادول (4434ل :نتااائا اختبااار “ ”T-testلمعينااات المسااتقمة السااتجابة أف اراد العينااة لتقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة
ل اادور أس ااالي

التحيي ااز الممارس ااة م اان قب اال م ااديري الم اادارس الحكومي ااة ف ااي محافظ ااة الخمي اال ف ااي تحس ااين أداء

المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية
المتوسط

اإل نحراف

درجات

المرحمة

الحسابي

المعياري

الحرية

أساسي

349

3.88

0.64

يانوي

211

3.75

0.76

التعميمية

العدد

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α
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558

قيمة""t

2.017

مستوى داللة
االلداللة

*0.044

يتبين من خبلل الجدول (4434ل أن قيمة "ت" لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين (2.017ل ،ومستوى الداللة (2.244ل ،أي أنو توجد
فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في

محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية ،وبذلك تم رفض اليرضية الصيرية،
وكانت اليروق لصال المرحمة األساسية بمتوسط حسابي (3.88ل مقابل المرحمة اليانوية بمتوسط حسابي
( 3.75ل.
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 4.3.3.3النتائج المتعقمة بالسؤال الناني والذي ينص عمو :
" من وجية نظرك ما ىي أفضل أساليب التحفيز التي تفضل أن يمارسيا مديرو المدارس؟" واجا عن ىذا
السؤال  289مبحوياً وقد جاءت اإلجابات كما في الجدول (45.4ل :
جدول( 45.4ل :إجابات أفراد العينة حول السؤال الياني
عدد المبحونين

أفضل أساليب التحفيز

33

الحصول عمى شكر وتقدير سواء كان شيوياً أو كتابياً

39

إظيار أعمال المعممين لآلخرين( من تربية أو وزراة أو طبل

34

التحييز المعنوي بشكل عام

19

التحييز المادي بشكل عام

32

تطوير العبلقات االجتماعية بين المعممين أنيسيم وبين المعممين والمدير

26

أن يظير المدير األداء المتميز في تقرير المعمم

48

أن يكون المدير عادالً ومنصياً في التعامل مع جميع المعممين

47

أن يكرم المدير المعمم الميالي

49

الحصول عمى ترقية تكافئ األداء

44

إاتاحة اليرصة لممعميمن المشاركة في الق اررات والخطط في المدرسة

44

الترشي من المدير لممعممين لدورات تدريبية او دراسات عميا

3

أن ينمي المدير الرقابة الذاتية لممعمم ويخيف الرقابة المباشرة

5

تنظيم رحبلت ترفييية خاصة بالمعممين

9

تيويض الصبلحيات لممعمم

4

مشاركة المدير في المناسبات االجتماعية لممعممين
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أو أولياء أمورل

 5.3.3.3النتائج المتعقمة بالسؤال النالث والذي ينص عمو :
" ما التصورات المقترحة لتطوير أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدراس؟"
اجا

عن السؤال  58مبحوياً و جاءت التصورات كما في الجدول(46.4ل

جدول(4634ل :تصورات أفراد العينة حول السؤال اليالث
االقتراحات

عدد
المبحويين
28
24

إعطاء صبلحيات مالية لممدير بتكريم المعمم المتميز ضمن بند من بنود المصروفات في المدرسة من الميزانية
أن تكون العبلقة بين أداء المعمم ونصا

الحصص عبلقة عكسية كمما زاد تميزه أصب نصا

الحصص أقل (حس

قوانين وأسس محسوبةل

9

اعتماد قانون حوافز مدروس يعتمد عمى أسس عممية واضحة يتم فييا ربط تميز المعمم بةداء طبلبو وآراء أولياء األمور

4

أن تيتم الوزراة بتكريم المديرين لينعكس ذلك عمى تحييز معممييم

4

إصدار مجمة سنوية لممعمم المتميز يتم فييا توييق إنجازاتيم وتجاربيم
جامعي لممعمم المتميز باالتياق مع الوزارت ذات االختصاص وجامعات الوطن.

3

تخصيص مقاعد حا ومنحة طال

2

التحاق مديري المدراس لدورات تدريبة في مواضيع ذات صمة(كيف تحيز موظييك ،تنمية بشرية ،قيادة ....ل

78

 3.4ممخص نتائج الدراسة
 -أن الدرجة الكمية ألسالي

التحييز الممارسة من قبل مدريري المدراس الحكومية في محافظة الخميل ودروىا

في تحسين أداء المعممين جاءت متوسطة ،حيث بمد المتوسط الحسابي (3.58ل ،وبإنحراف معياري بمد
(0.56ل.
 - -أن درجة أسالي

التحييز الممارسة من قبل مدريري المدراس الحكومية في محافظة الخميل جاءت

متوسطة ،حيث بمد المتوسط الحسابي (3.42ل وبإنحراف معياري بمد (0.60ل.
 -أن درجة دور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مدريري المدراس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين

أداء المعممين جاءت مرتيعة ،حيث بمد المتوسط الحسابي (3.83ل ،وبإنحراف معياري بمد (0.69ل.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدورأسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين

تعزى لمتغير (المسمى الوظييي ،سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،الجنسل .أظيرت النتائا فروق تعزى لمتغير(
المديرية ،المرحمة التعميميةل.
 -أفضل أسالي

التحييز لدى أفراد العينة ىي الدعم المعنوي بكافة أشكالو ،ميل اظيار أعمال المعممين

لآلخرين .
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الفصل الخامس

مناقشة نتائج أسئمة الدراسة والتوصيات

 1.5المقدمة
 2.5مناقشة نتائج أسئمة الدراسة
 3.5التوصيات والمقترحات

الفصل الخامس

مناقشة نتائج أسئمة الدراسة والتوصيات

 1.5مقدمة
تضمن ىذا اليصل مناقشة نتائا الدراسة وتيسيرىا  ،وفقا ألسئمتيا وفرضياتيا  ،يم عرضاً لمتوصيات التي
توصمت إلييا الدراسة بناء عمى نتائجيا.

 2.5مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
 1.2.5مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول :
ما أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر مديري
المدارس والمعممين ودورىا في تحسين أداء المعممين؟
تبين من خبلل الدراسة بةن أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل

من وجية نظر مديري المدارس والمعممين ،ودورىا في تحسين أداء المعممين كانت متوسطة ،حيث بمد
المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لممقياس (3.58ل مع إنحراف معياري مقداره (0.56ل ،وقد جاء مجال
أسالي

التحييز بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (3.42ل ،مع إنحراف معياري (0.60ل ،أي أن مديري
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المدارس يستخدمون أسالي

تحييز مع معممييم بدرجة متوسطة ،وقد يرجع ذلك إلى فيم مديري المدارس

والمعممين وادراكيم ألىمية تيعيل نظام حوافز وأستخدام أسالي

منوعة من التحييز ،ولكنيا لم تصل المستوى

المطمو  ،كذلك قد يرجع إلى أن المعمم يقارن ما يحصل عميو بموظيي وزرات أخرى يحممون نيس المؤىبلت
والشيادات  ،ولكن الحوافز تختمف بشكل واض وكبير.
وقد اتيقت ىذه النتيجة مع معظم الدراسات الواردة ميل دراسة ك ّل من الشريم (2017ل ،الزيويدي(2017ل،
الحويك(2016ل ،والدويش(2015ل ،والمقابمة(2013ل وغيرىا ،في حين اختميت مع دراسة حواس(2012ل
التي اجريت في القدس جاءت فييا الدرجة عالية ،وقد يرجع ذلك إلى بيئة مجتمع الدراسة مما ليا من
خصوصية ،ودراسة محيسن (2004ل ،و الزىراني(2011ل حيث جاءت درجة الحوافز متدنية .

في حين أن مجال دور أسالي

التحييز في تحسين أداء المعممين جاء مرتيع بمتوسط حسابي (3.83ل ،مع

إنحراف معياري (0.63ل ،وتعزو الباحية ذلك إلى قناعة المبحويين بةىمية الحوافز في خمق روح اإلبداع
والتميز لدى المعممين ،فيي توقظ الحماسة والدافعية لمعمل مما ينعكس عمى األداء إيجابياً ،واتيقت ىذه النتيجة
مع معظم الدراسات باختبلف درجة التةيير ،ولكنيا اختميت مع نتائا دراسة عباس(2016ل ،و شعوبي
(2014ل.
مناقشة نتائج الفرضية األولو
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير الجنس
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تبين أنو ال توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس

الحكومية في محافظة الخميل ،في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الجنس ،وترجع الباحية عدم وجود فروق
إلى وجود توافق مشترك من الجنسين عمى أسالي

التحييز الممارسة ودورىا في تحسين األداء ،كما أن

المبحويين من الجنسين الذكور واإلناث في مديريات التربية والتعميم العالي ،يعيشون نيس الظروف ويخضعون
لنيس األنظمة والقوانين ،كذلك أن الحوافز المقدمة تكون واحدة لمجنسين ،واتيقت ىذا النتيجة مع دراسة ك ّل من
الحويك(2246ل ،معاني(2245لHussain et.al .2012(،ل .
مناقشة نتائج الفرضية النانية:
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير الوظيفة.
تبين أنو ال توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير الوظيية ،وقد يرجع ذلك إلى قناعات
ومعرفة أفراد العينة أن الحوافز توزع عمييم بما يتماشى مع نظم ولوائ العمل بدون تمييز ،مما يقمل من وجود
اختبلفات في وجيات نظرىم حول ىذه الحوافز باختبلف مسميات وظائييم ،حيث تبين ان الوظيية ليس ليا الدور
الكبير الن المميزات المالية ال تدخل ىنا كداعم في المسمى الوظييي ،وعميو فمم تكن ىناك فروق ذات داللة
احصائية في ىذا المتغير ،واتيقت ىذه النتيجة مع دراسة ك ّل من الدويش(2245ل ،و الجساسي(2242ل ،في
حين خاليت دراسة الزىراني(2244ل.
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مناقشة نتائج الفرضية النالنة:
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير المؤىل العممي
وقد تبين عدم وجود فروق ظاىرة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين ،تعزى لمتغير المؤىل العممي ،وقد
يعود ذلك الى أن نسبة أفراد العينة من حممة المؤىل العممي(بكالوريوسل الغالبية العظمى وقد بمغت تقريباً
 %80وىي نسبة كبيرة تؤير عمى المؤىبلت األخرى ،كما أن قيمة االستحقاقات التي يحصل عمييا الموظف
باختبلف المؤىل تتراوح بين  200شيكل الى  400شيكل ( ال تمبي سوى الحد األدنى من الحاجات حس

ىرم

ماسمول .وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع دراسة الدويش(2015ل  ،ومعاني (2015ل ،ومحيسن (2004ل ،في
حين نتاقضت مع دراسة الجساسي(2010ل.
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
تبين أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة
لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء
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المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وتعزو الباحية ذلك إلى تدني وانخياض القيمة الممنوحة لسنوات الخبرة
والخدمة وخاصة العبلوة السنوية ،عمى نظام مكافةة نياية الخدمة والتقاعد ،كما أن الحوافز المطبقة في
المدارس ال تتضمن أي شرط لسنوات الخبرة لممعمم/ة.
ونرى اتياق ىذه النتيجة مع دراسة ك ّل من الشريم(2017ل ،ومعاني(2015ل ،والحويك(2016ل ،في حين
خاليت دراسة الدويش(2015ل ،و محيسن(2004ل.
مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير المديرية.
تبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة
لدور أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء

المعممين تعزى لمتغير المديرية ،لصال مديرية يطا ،ومن الممكن أن يكون ذلك بسب

طبيعة الحياة البسيطة،

واختبلف المنطقة الجغرافية ،ولذلك فمن الطبيعي أن تختمف وجيات نظر األفراد حول التحييز باختبلف
حداية مديرية يطا ،وىذا يجعل من مديري المدارس

المنطقة التي ينتمون إلييا ،كما يمكن أن يكون بسب

ييابرون بطريقة أو أخرى ،لمحصول عمى نتائا تميز المديرية الجديدة ،وتيبت وجودىا ،وذلك باإلىتمام بشكل
أكبر بالمعممين ،وتحييزىم لينعكس ذلك عمى نتائا الطمبة ،ومن األسبا

المحتممة إىتمام المجتمع المحمي

ودعمو لممدارس في مديرية يطا في سبيل استحداث مديريات أخرى أو محافظات جديدة ،وال ننسى أختبلف
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األنماط اإلدراية المتبع في المديريات كعامل يؤير عمى النتائا ،فمكل مدير تربية نمطو الخاص ،وىذا ينعكس
عمى مديري المدراس ،وبالتالي عمى المعميمن ،وىذا يتيق مع دراسة المقابمة(2013ل
مناقشة نتائج الفرضية السادسة:
ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور
أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين
تعزى لمتغير المرحمة التعميمية.
تبين أنو توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسالي

التحييز الممارسة ،من قبل مديري المدارس

الحكومية في محافظة الخميل في تحسين أداء المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية ،وبذلك تم رفض
اليرضية الصيرية ،وكانت اليروق لصال المرحمة األساسية بمتوسط حسابي (3362ل ،مقابل المرحمة اليانوية
بمتوسط حسابي (3352ل .وتعزو الباحية ذلك إلى أن المرحمة األساسية قد تكون تحظى باىتمام أكبر من
مديري ومعممي المدارس ،ألنيا المرحمة الميمة في بناء شخصية الطال
أسالي

تربوياً وعممياً  ،لذا يظير فييا

التحييز بصورة أكبر مما تؤير في تحسين األداء  ،بينما المرحمة اليانوية يكون كبلً من المعمم والمدير

ىمو األكبر الحصول عمى نسبة نجاح أعمى في النتائا النيائية السنوية وييمل بطريقة أو أخرى مدى دور
أسالي

التحييز في تحسين األداء ،فيو يكون تركيزه األول واألخير ،عمى الحصول عمى نسبة نجاح أكير في

مدرستو/مادتو الذي يجم

لو تعزيز اجتماعي عالياً ،من قبل المجتمع المحمي قبل المدير نيسو.
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مناقشة نتائج السؤال الناني " :ما ىي أفضل أساليب التحفيز التي يمارسيا مديرو المدارس؟"
أظيرت النتائا بخصوص ىذا السؤال أن عدد اإلجابات كانت (437ل أجابة ،وأن أعمى (3ل أسالي

تحييز

تركزت حول الدعم المعنوي لممعمم سواء كان ذلك بإبراز أعمالو ،أو شكره وتقديره  .حيث تجاوزت النسبة
 ،% 56وىذا قد يرجع إلى قناعة المعمم بةن الرات ( المالل وما يتبعو من ترقيات ( حصل عمى نسبة %4ل
ليس ىو العامل الوحيد لتحسين األداء ،كما أن الحوافز المعنوية تعزز احترام العنصر البشري مما ينعكس عمى
شعور المعمم بإنو إنسان لو قيمتو في المدرسة ،وىذا ما أكدت عميو مدرسة العبلقات اإلنسانية ،بةن المعاممة
الحسنة ىي الحافز األقوى واألىم.
مناقشة نتائج السؤال النالث " :ما التصورات المقترحة لتطوير أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري
المدراس؟"
بناءاً عمى اقتراحات أفراد العينة لتطوير أسالي

التحييز ،نرى أن من بين (54ل أجابة كنت (44ل منيا تؤكد

عمى ضرورة توفر نظام حوافز واض ومعمن  ،وكذلك تحديد ميزانية مالية من اختصاص و ازرة التربية والتعميم
العالي ومن تنسبو لتيعيل بند تكريم المعمم الميالي  ،وتطبيق المقترح الذي طرح قبل عدة سنوات بتسمية معمم
أول/يان/معمم خبير  ...وما يتبعو من عبلوات وامتيازات معنوية ومادية ،فيذا يؤدي إلى تحسين أداء المعممين
بشكل ايجابي.
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 1.3التوصيات
بناء عمى نتائا الدراسة التي تعمقت بةسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الحكومية ودورىا في

تحسين أداء المعممين في محافظة الخميل كما يمي:
 ضرورة إىتمام و ازرة التربية والتعميم العالي ،وذوي العبلقة ،بإيجاد نظام عادل ،ومعمن لمترقيات والحوافزوالعبلوات ،وربط صرف الحوافز فعمياً بمستوى األداء بحيث يتم التمييز بين المعممين وفقاً لمستوى أدائيم ،مما
يشجعيم جميعاً ميما كان مسماه الوظييي عمى بذل أقصى جيد لتحسين أدائيم.
 إقامة ورش العمل ،ودورات تدريبية لمديري المدارس في طريقة زيادة تةيير التحييز لممعممين. ضرورة من الحوافز في وقتيا ،وعدم تةخيرىا عمى النحو الذي يقمل من تةييرىا في تحقيق اليدفالمنشود منيا.
دراسة تشكيل لجان فرعية في المديريات تابعة لمجان أعمى في وزراة التربية والتعميم لممشاركة في وضع وسننظام حوافز مشترك لكافة مدارس الو ازرة ،ليتم توحيد الحوافز(إن وجدتل.
 -ضرورة االىتمام بالحوافز المعنوية والتي تيتم بالنواحي االنسانية واالجتماعية لممعممين التركيز عمى الحوافز التي اتيق أفراد الدراسة عمى أولويتيا وتةييرىا في تحسين األداء. -ضرورة تيعيل أسالي

تحييز جديدة داخل المدارس ،ميل توفير مقاعد جامعية ألبنائيم ،أو من دراسية،

والرحبلت الترفييية المجانية.
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وترى الباحية أن نتيجة المجال األول تتطم

جيوداً إضافيةً من قبل المدارس ومن ىم في موقع المسؤولية في

مديريات التربية والتعميم العالي وصوالً إلى و ازرة التربية والتعميم العالي ،لئلىتمام بشكل أكبر في موضوع
الحوافز ،عن طريق خمق جو مدرسي محيز ،لموصول وتحقيق األىداف المرسومة والمرغو فييا.

 4.5مقترحات بحوث ودراسات مستقبمية
1ل عمل دراسة عن أسالي

التحييز الممارسة في مديريات التربية والتعميم العالي لمموظيين اإلداريين العاممين

فييا.
2ل عمل دراسة عن أسالي

التحييز الممارسة من قبل مديري المدارس الخاصة ،ودورىا في تحسين أداء

المعممين ،ومقارنتيا مع نتائا ىذه الدراسة.
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ممحل ( : )1الحوافز في قانون الخدمة المدنية :
نجمل في ىذا الجزء التعرف عمى أنظمة األجور والحوافز المعمول بيا وفق قانون الخدمة المدنية المعدل
لعام ،5 200والذي بدوره شرع العديد من الحوافز عمى أشكال مختمية ،منيا الترقيات والعبلوات بةنواعيا ،
ونظام الحوافز والعبلوات التشجيعية الذي يعرف بالمكافآت التي من الممكن أن تقدم لممعمم في المدارس
الحكومية لدولة فمسطين .
نظام الرواتب والحوافز في القطاع العام(ما يقدم من قبل المشغل الرئيسي لممعمم -وزارة التربية والتعميم
العالي :)-تعمل وتنظم و ازرات السمطة اليمسطينية أعماليا ومياميا وفقاً لتشريعات وقوانين وضعيا المشرع
اليمسطيني ،وخصوصاً فيما يتعمق بالروات

واألجو ر ،حيث تخضع لقانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2005

مؤخر قانون الخدمة المدنية بشقيو اإلداري والمالي،
 ،ويطبق عمى كافة المؤسسات المدنية لمسمطة .حيث طبق
اً
وأصبحت أحكامو سارية الميعول ،وبموجبو يتقاضى موظيو السمطة اليمسطينية المدنيين رواتبيم ،وتتم الترقيات
والعبلوات والتعيينات حس

بنود القانون .فإنو بموج

القانون الجديد يرقى الموظف المدني من اليئة اليالية "

الجامعيين ( كل خمس سنوات درجة لؤلمام( ،ويمكن عرض العبلوات الممحقة في بنود القانون حس
المادة( 51ل من قانون الخدمة المدنية(  1998ل في نظام الروات
-1تحدد روات

الموظيين طبقاً لسمم الروات

والعبلوات حس

اآلتي:

الممحق بيذا القانون.

-2يجوز لمجمس الوزراء تقديم اقترح بتعديل سمم الروات

من حين آلخر إلى المجمس التشريعي اليمسطيني

لممصادقة عميو.
-3يصرف الرات

اإلجمالي لمموظف عمى أساس :أوالً :االستحقاقات التي يحصل عمييا المعمم من الرات :
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الرات

االساسي وفق سمم الروات .عبلوة الدرجة.عبلوة االختصاص .عبلوة لمزوج.عبلوة األوالد حتى بموغيم

18عام ويمكن أن تستمر ضمن شروط محددة ،بدل مواصبلت،و عبلوة غبلء معيشة ،وعبلوة مخاطرة ،و
عبلوة طبيعة العمل،و عبلوة إدارية لمن يشغل موقعاً اشرافياً ،والعبلوة السنوية وتصرف لكل موظف امضى
سنة فةكير في االول من كانون الياني ،ويوض جدول رقم (1.2ل االستحقاقات والعبلوات لممعمم.
نظام اإلستحقاقات والعبلوات
الرقم

االستحقاقات والعبلوات
األساسي مع عبلوة الدرجة

الرقم

االستحقاقات والعبلوات

2

عبلوة الندرة
عبلوة مخاطرة

1

الرات

3

عبلوة االختصاص

4

5

عبلوة اجتماعية لمزوج واألوالد

6

عبلوة طبيعة عمل

7

بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل

8

عبلوة غبلء معيشة

9

عبلوة إدارية  :تمن لممواقع اإلشرافية القيادية ،وفقًا لمييكل التنظيمي وجدول الوظائف

الراتب األساسي :ىو الرات

األساسي الشيري الذي يستحقو الموظف ويتقاضاه مقابل قيامو بميامو الوظييية

التي يشغميا ،وال يشمل العبلوات أو البدالت من أي نوع كانت وحس
واإلدار ي ،يتقاضى موظيي الو ازرة كبلً حس

قانون الخدمة المدنية بشقيو المالي

درجتو الوظييية ومسماه الوظييي والتي تدفع عمى أساس شيري .

العال وات :يحدد مجمس الوزراء عدة عبلوات مختمية ميل عبلوة االختصاص والندرة والمخاطرة ،أو أية عبلوات
أخرى ومستحقييا ،ووضع الضوابط والمعايير لصرفيا ،بناء عمى ما يعرضو ديوان الموظيين العام بالتنسيق مع
الدوائر الحكومية والجيات المختصة .وتنقسم تمك العبلوات إلى عدة أقسام كما يمي:
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-1العبلوات الدورية السنوية :يمن الموظف الذي أمضى سنة فةكير في الخدمة عبلوة دورية سنوية ،تصرف
لو في األول من يناير من كل عام ،وبالحد األقصى لعدد العبلوات المقررة لدرجتو ،ما لم يصدر قرار من جية
ذات اختصاص بحجبيا أو بتةخيرىا عنو وفقًا ألحكام القانون.
-2عبلوة طبيعة العمل :يمن الموظف عبلوة طبيعة عمل المستحقة لو طبقاً لمدرجة الوظييية أو المؤىل
العممي أو اليئة الوظييية ،كنسبة من الرات

األساسي.

 -3العالوات اإلدارية:تصرف للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل ا لتنظيمي المعتمد للدائرة
الحكومية
-4عبلوة االختصاص :تضاف إلى رات

الموظف الحاصل عمى المؤىبلت العممية العميا مبالد محددة  ،مقابل

كل مؤىل إلى طبيعة العمل.
-5عبلوة الندرة :ينص قانون الخدمة المدنية رقم  4لسنة  1998المعدل (مادة 3ل عمى أن يصدر مجمس
الوزراء عبلوة الندرة ،ولم يصدر قرار بيذا الخصوص حتى تاريخو.
-6عبلوة المخاطرة :تمن عبلوة مخاطرة شيرية لمموظيين الذين يتعرضون بحكم عمميم وبصورة مباشرة
لممخاطرة أو العدوى.
-7العبلوة االجتماعية :يصرف لمموظف مبالد حددىا القانون عن الزوجة غير الموظية ،وكذلك مبالد عن
كل ولد أو بنت ،واعياءات جامعية لؤلبناء حددىا القانون.
نانياً  :البدالت وىي:
-1بدل التنقل اليابت :يصرف لمموظف بدل تنقل من مكان سكنو إلى مكان عممو.
-2بدل أوقات العمل خارج نطاق الدوام الرسمي.
-3يصرف لمموظف الذي يعمل سائقاً رسوم رخصة القيادةبالتنسيقمع ديوان الموظفينالعام .
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وال بد أن نعمم أنو يتم تقييم األداء لمموظف(المعممل وفق الجدول( 2.2ل التالي:
تقيمات الموظف(المعممل في قانون الخدمة المدنية
من

الى

التقدير

85

100

ممتاز

75

84

جيد جدا

65

74

جيد

50

64

متوسط
ضعيف

أقل من 50

وتمن الو ازرة شيادة تقدير لمن حصل عى تقدير ممتاز ويعمن اسمو عمى لوحة مخصصة لذلك وتقوم بإصدار
كتا

تنبيو لمن يرد عنو تقرير متوسط مبينو أوجو التقصير  ،وكتا

إنذار لمن يرد عنو تقرير ضعيف ويطم

من كبلييما تحسين أدائو وتبلفي تقصيره.
ويمن القانون لمن بيده القرار بجواز ايقاف العبلوة الدورية (السنويةل عن الموظف بسب

تقريره الضعيف ،

واذا استمر ىذا لمدة عامين متتاليين يتم تشكيل لجنة ليا صبلحية واحدة أو أكير من اإلجراءات التالية :وقف
العبلوة الدورية(السنويةل أو تنزيل درجة أو تنزيل وظيية.
ويشترط القانون لمترقية بالدرجات (من درجة إلى أخرىل الحصول عمى متوسط تقدير جيد فما فوق ألخر يبلث
سنوات .
نالناً :ما يتم استقطاعو من الرات

 :قسط التقاعد و التةمين الصحي وضريبة الدخل.
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وفي قانون الخدمة المدنية ايضاً :
*يمن الموظف مقاببلً عن األعمال التي يكمف بيا في غير أوقات العمل الرسمية إذا توفر اعتماد مالي
مخصص ليا وفق ضوابط محددة.
*يضع الديوان مع الدائرة المختصة نظاماً لمحوافز المادية والمعنوية لمموظيين فييا بما يكيل تحقيق األىداف
وتحسين األداء وترشيد النيقات عمى أن يتضمن ىذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحيا.
*يجوز لمدائرة المختصة صرف مكافةة تشجيعية لمموظف الذي يقدم أعماالً أو بحوياً لرفع كياءة األداءوترشيد
النيقات.
* يجوز لمدائرة المختصة من الموظف عبلوة تشجيعية تعادل العبلوة الدورية المقررة إذا حصل عمى تقرير
كياية األداء بمرتبة ممتاز عن العاممين األخيرين عمى أال يزيد عدد الموظيين الذين يمنحون ىذه العبلوة عن
 % 20من عدد الموظيين العاممين عمى ىذه الدرجة فإذا قل عددىم عن خمسة تمن لواحد منيم عمى أال
يتكرر منحيا لمموظف إال بعد سنتين عمى األقل من تاريخ منحيا لو.
* اذا يبت عمى المعمم مخالية لمقوانين واالنظمة والتعميمات والق اررات المعمول بيا فتوقع عميو إحدى العقوبات
 :الموم ،أو اإلحالة عمى التقاعد  ،أو اليصل من الخدمة.
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ممحق (2ل :توزيع أفراد العينة المستردة حس
أل حس

متغيرات الدراسة و نسبة االسترداد .

الجنس :

المتغير
العدد

الجنس
ذكر

أننو

253

307

المجموع
نسبة االسترداد

ل حس

560
%87

%95

الوظيية

المتغير

العدد

المسمو الوظيفي
معمم

مدير

131

429
560

المجموع

106

جل حس

المؤىل العممي
المتغير

العدد

المؤىل العممي
دبموم

بكالوريوس

ماجستير فاعمو

51

447

62

المجموع

دل حس

560

سنوات الخبرة

المتغير
العدد

سنوات الخبرة
أقل من 5

من 10 -5

اكنر من  10سنوات

67

138

355

560

المجموع
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ىال حس

المديرية

مديرية
المتغير

العدد

شمال الخميل

الخميل

جنوب الخميل

يطا

145

169

152

94

560

المجموع
نسبة االسترداد

ول حس

%93

%91

%96

%85

المرحمة التعميمية
المتغير

المرحمة التعميمية

العدد
المجموع

اساسي

يانوي

349

211
560
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ممحل رقم ( )3مقياس ليكرت الخماسي :
البيان

الدرجة

بدرجة كبيرة جداً

5

بدرجة كبيرة

4

بدرجة متوسطة

3

بدرجة ضعيية

2

بدرجة ضعيية جداً

1

109

ممحق رقم (4ل اإلستبانة قبل التحكيم
عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس -أبو ديس
كمية العموم التربوية

أخي /اختي المدير/ة المعمم/ة......
تحية طيبة وبعد:
تقوم الباحية بإجراء دراسة تيدف إلى التعرف عمى " أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس
ودورىا في تحسين أداء المعممين في محافظة الخميل" ،وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير في برناما اإلدارة التربوية ،عمماً بةن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا سرية ولن يتم
استخداميا إال ألغراض البحث العممي فقط ،وليس ليا عبلقة بةي جية رسمية سوى جامعة القدس-أبو ديس.
وشك ارً لحسن تعاونكم

إعداد الطالبة :مجدولين فطافطة
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القسم األول :معمومات عامة
الرجاء وضع إشارة ( )في داخل المربع الذي ينطبل عميكم:
-2
-3

الجنس:

ذكر

الوظيفة:

أنيى
مدير

-4

المؤىل العممي:

-5

سنوات الخبرة :

-6

مديرية:

-7

المرحمة التعميمية :

دبموم

معمم

بكالوريوس

أقل من  3سنوات

شمال الخميل

ماجستير فةعمى
44-3سنوات 

الخميل
أساسي

جنو الخميل
يانوي

111

أكير من  44سنوات
يطا

القسم الناني :أساليب التحفيز المقدمة ودورىا
الرجاء وضع إشارة ( )في العمود المناسب أمام كل فقرة من الفقرات التالية:
الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

اوال:

أساليب التحفيز (الحوافز)

.2

يتم إظيار أعمال المعمم المتميز لؤلخرين

.3

اليناء عمى المعمم المتميز أمام الطبل

.4

يحصل المعمم عمى ترقية ألدائو المتميز

.5

يتم من شيادة تقدير عمى األداء المتميز

.6

يتي المدير فرصة لممعممين لممشاركة في وضع الخطط المستقبمية

.7

يتي المدير فرصة لممعميمن في اتخاذ القرار

.8

يقوم المدير بتيويض الصبلحيات لممعميمن

.9

يقدم المدير عبارات اليناء والشﻜﺮ الشيوية لممعممين باستمرار

.:

والمشرفين وأولياء االمور

يقدم المدير رسائل الشكر المكتوبة لممعممين

.21

يمنحالمديرشهاداتالﺘقﺪيروالﻤﻴﺪالﻴاتوالدروعللمعلمين

.22

يمن المدير المعممين فرصة المشاركة في المجان

.23

يقوم المدير بترشي المعممين لدورات تدريبية

.24

يقوم المدير بترشي المعمم المتميز لبراما الدراسات العميا

112

بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

.25

يقوم المدير بالحد من الرقابة المباشرة لممعمم المتميز

.26

يقوم المدير بتنمية الرقابة الذاتية لممعمم المتميز
بناء عمى أدائو المتدني
نقل المعمم ً

.27

يقوم المدير بطم

.28

يقوم المدير بتكريم وتسمية المعمم الميالي

.29

تتوفر سياسة عادلة في من الحوافز

.2:

:يتم وضع اسم المعمم المتميز عمى شجرة التميز األسبوعية

.31

3يتم تنظيم حيبلت لممناسبات الرسمية

.32

3يتم تنظيم رحبلت ترفييية خاصة بالمعممين

.33

3يشارك المدير في المناسبات االجتماعية لممعممين

.34

3يتم تقدير أداء المعمم المتميز واب ارزه في التقرير السنوي

.35

4يتوفر صندوق ادخار يمن المعممين قروضاً في المناسبات
االجتماعية

.36

4يقوم المدير بتطوير وبناء عبلقات اجتماعية بينو وبين المعممين

.37

4يشجع المديرعمى تنمية العبلقات االجتماعية بين المعممين أنيسيم

الحوافز واالداء
.38

4تساعد الحوافز عمى تقديم أداء أفضل

.39

ت4زيد الحوافز من التطوير الذاتي لممعمم
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بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

.3:

4تساعد الحوافز عمى الدقة واالنضباط

.41

4تنمي الحوافز العبلقات االنسانية في المدرسة

.42

5تنمي الحوافز روح اإلبداع والتجدد

.43

تشعر الحوافز المعمم باإلنجاز الذي حققو

.44

تشعر الحوافز المعمم بةىمية رأيو ومقترحاتو

.45

تدني االىتمام بنظام الحوافز يؤير سمباً عمى األداء

.46

تزيد الحوافز من أشكال التميز في األداء

.47

ترفع الحوافز من كياءة أداء المعممين

.48

تساعد الحوافز عمى تطوير األداء

.49

تشجع الحوافز عمى بذل المزيد من الجيد في العمل

.4:

تساعد الحوافز عمى االنضباط في مواعيد العمل الرسمية

.51

يزيد تقرير األداء السنوي من التميز في األداء

.52

تشجع الحوافز عمى المنافسة بين الزمبلء

.53

5
تساعد الحوافز عمى رفع الروح المعنوية

.54

ت5زيد الحوافز من اإلنتماء لممدرسة

.55

ت5زيد الحوافز المادية من روح المسؤولية في العمل
وشك ارً لتعاونكم
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بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

ممحق (5ل  :أسماء أعضاء لجنة التحكيم
تم توزيع اإلستبانة عمى اعضاء لجنة التحكيم التالية اسماؤىم:
الرقم

التخصص

االسم

مكان العمل

1

أ.د .محمد شاىين

تربية وعمم نيس

جامعة القدس الميتوحة

2

أ.د  .محمد الشمش

إدراة تربوية

جامعة القدس الميتوحة

3

أ.د.محمود ابو سمرة

إدراة تربوية

جامعة القدس

4

د.أريا صبلح

إدارة تربوية

جامعة الخميل

5

د.خالد كتمو

قياس وتقويم

جامعة القدس الميتوحة

6

د.رجاء العسيمي

إدراة تربوية

جامعة القدس الميتوحة

7

د.سناء ابو غوش

قياس وتقويم

جامعة الخميل

8

د.سمير الجمل

إدارة عامة

جامعة االستقبلل

9

د.شروق حسان

أسالي

10

د.عزام احدوش

فمسية تربوية

تدريس
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جامعة القدس الميتوحة
جامعة الخميل

11

د.فلاير عمرو

إدارة تربوية

جامعة القدس الميتوحة

12

د.كمال مخامرة

إدراة تربوية

جامعة القدس الميتوحة

13

د.محمد الجعبري

إدارة أعمال

جامعة الخميل

14

د.منال أبو منشار

أسالي

15

د.ميسون التميمي

إدارة تربوية

جامعة الخميل

16

د .محمد الحرباوي

إدارة اعمال

جامعة الخميل

17

أ .محمد كامل جعافرة

ماجستير فقو

مدير مدرسة/الخميل

18

أ.عزام ابو رج

ماجستير إدارة تربوية

مديرية التربية والتعميم

19

د.يوسف الطيطي

تربية وعمم نيس

مشرف تربوي

20

أ.ببلل عبد ربو

إدراة تربوية

مدير مدرسة

21

أ.عباس مجاىد

ماجستير لغةعربية

مدير مدرسة

تدريس

جامعة الخميل

/الخميل/نائ
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فني

ممحق(6ل  :اإلستبانة بعد التحكيم:

عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس -أبو ديس كمية
العموم التربوية

أخي /اختي المدير/ة المعمم/ة......
تحية طيبة وبعد:

تقوم الباحية بإجراء دراسة تيدف التعرف إلى " أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا
في تحسين أداء المعممين في محافظة الخميل" ،وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
في اإلدارة التربوية ،عمماً بةن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا ستكون سرية ولن يتم استخداميا إال
ألغراض البحث العممي فقط.
وشك ارً لحسن تعاونكم
الباحنة :مجدولين عبد المعطي فطافطة
المشرف :الدكتور تيسير أبو ساكور
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القسم األول :معمومات عامة
الرجاء وضع إشارة ( )في داخل المربع الذي ينطبل عميكم:
-8

الجنس:

-9

الوظيفة:

-:

ذكر
مدير

المؤىل العممي:

 -21سنوات الخبرة :
 -22مديرية:

أنيى

دبموم

بكالوريوس

أقل من  3سنوات

شمال الخميل

 -23المرحمة التعميمية :

معمم
ماجستير فةعمى

44-3سنوات 
الخميل

أساسي

جنو الخميل
يانوي

118

أكير من  44سنوات
يطا

القسم الناني :أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس ودورىا في تحسين أداء المعممين في
محافظة الخميل
الرجاء وضع إشارة ( )في العمود المناسب أمام كل فقرة من الفقرات التالية:
الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

أساليب التحفيز (الحوافز)
.2

يتم إظيار أعمال المعمم المتميز لآلخرين

.3

اليناء عمى المعمم المتميز أمام الطبل

.4

يحصل المعمم عمى ترقية ألدائِو المتميز

.5

يتم من شيادة تقدير عمى األداء المتميز

.6

يتي المدير فرصة لممعممين لممشاركة في وضع الخطط المستقبمية

.7

يتي المدير فرصة لممعممين في اتخاذ القرارات التربوية

.8

يقوم المدير بتيويض الصبلحيات لممعممين

.9

يقدم المديرعبارات اليناء والشﻜﺮ الشيوية لممعممين باستمرار
َ

.:

والمشرفين وأولياء األمور

يقدم المدير رسائل الشكر المكتوبة لممعممين المبدعين

.21

يمن المدير شيادات التقﺪير والميﺪاليات و الدروع لممعممين المتميزين

.22

يمن المدير المعممين دو اًر لممشاركة في المجان المدرسية

.23

يرش المدير المعممين لدورات تدريبية
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بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

الرقم

.24

الفقرة

يقوم المدير بترشي المعمم المتميز لبراما الدراسات العميا

.25

يقمل المدير من الرقابة المباشرة لممعمم المتميز

.26

يعمل المدير عمى تنمية الرقابة الذاتية لممعمم المتميز

.27

بناء عمى أدائِو المتدني
يوصي المدير بنقل المعمم ً

.28

يقوم المدير بتكريم وتسمية المعمم الميالي

.29

العدالة في من الحوافز لممعممين من قبل المدير

.2:

يتم:وضع اسم المعمم المتميز عمى شجرة التميز األسبوعية

.31

بدرجة
كبيرة
جدا 

يتم 3تنظيم حيبلت لممناسبات الرسمية

.32

يتم3تنظيم رحبلت ترفييية خاصة بالمعممين

.33

3
يشارك المدير في المناسبات االجتماعية لممعممين

.34

يتم3إبراز أداء المعمم المتميز في التقرير السنوي

.35

4
يتوفر صندوق ادخار يمن المعممين قروض في المناسبات االجتماعية

.36

4
يطور المدير العبلقات االجتماعية بينو وبين المعممين

.37

يعقد المدير اجتماعات لنقل تجار ونجاحات المعممين لآلخرين

.38

4
يشجع المدير العبلقات االجتماعية الجيدة بين المعممين أنيسيم
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بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

دور أساليب التحفيز عمو األداء
.39

4
تساعد الحوافز الحالية عمى تقديم أداء أفضل

.3:

 4الحوافز المقدمة لممعمم عمى التطوير الذاتي لو
تزيد

.41

4
تساعد الحوافز الحالية عمى الدقة واالنضباط في العمل

.42

4
تنمي الحوافز المقدمة لممعمم العبلقات اإلنسانية داخل المدرسة

.43

5
تنمي الحوافز الحالية روح اإلبداع والتجدد والعطاء لدى المعمم

.44

تشجع الحوافز المقدمة لممعمم عمى اإلستمرار باإلنجاز الذي حققو

.45

تشعر الحوافز التي يحصل عمييا المعمم بةىمية رأيو ومقترحاتو

.46

تدني اإلىتمام بنظام الحوافز يؤير سمباً عمى األداء

.47

تزيد الحوافز الحالية من أشكال التميز في األداء

.48

ترفع الحوافز المقدمة لممعممين من الكياءة في األداء

.49

تزيد الحوافز التي يحصل عمييا المعمم من اإلنتماء لممدرسة

.4:

تشجع الحوافز التي يحصل عمييا المعمم عمى بذل المزيد من الجيد في العمل

.51

تساعد الحوافز المقدمة عمى اإلنضباط في مواعيد العمل الرسمية

.52

يزيد تقرير األداء السنوي المتميز من التميز في أداء المعممين
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بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

الرقم

بدرجة
كبيرة
جدا 

الفقرة

.53

تشجع الحوافز الحالية عمى المنافسة البناءة بين الزمبلء

.54

5
تساعد الحوافز المقدمة في رفع الروح المعنوية لدى المعممين

.55

5
تساعد الحوافز الحالية عمى تطوير المعمم ألدائو

.56

تزيد 5الحوافز الحالية من روح المسؤولية في العمل

بدرجة
كبيرة 

بدرجة
بدرجة
متوسطة  ضعيفة 

بدرجة
ضعيفة
جدا 

** من وجية نظرك ما ىي أفضل أساليب التحفيز التي تفضل أن يمارسيا مديرو المدارس ؟
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................

** ما التصورات المقترحة لتطوير أساليب التحفيز الممارسة من قبل مديري المدارس؟
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................

وشك ارً لتعاونكم
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ممحق (7ل كت
أل كتا

تسييل الميمة من جامعة القدس

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية شمال الخميلل

123

ل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية الخميلل

124

جل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية جنو الخميلل

125

دل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية يطال

126

ممحق (8ل  :كت
أل كتا

تسييل الميمة من مديريات التربية والتعميم العالي في محافظة الخميل

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية شمال الخميلل

127

ل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية الخميلل

128

جل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية جنو الخميلل

129

دل كتا

تسييل ميمة جمع البيانات من (مديرية يطال

130

فيرس االشكال
رقم الشكل
1.2
2.2

عنوان الشكل
ىرم ماسمو لالحتياجات

رقم الصفحة
15

أنواع الحوافز عند زايد 2003

131

25

فيرس المالحل

عنوان الممحل

رقم الممحل

رقم الصفحة

1

الحوافز في قانون الخدمة المدنية المعدل لعام()2005

101

2

توزيع أفراد العينة لالستبانات المستردة حسب متغيرات

106

الدراسة
3

مقياس ليكرت الخماسي

10

4

اإلستبانة قبل التحكيم

110

5

115

قائمة أعضاء لجنة التحكيم

6

اإلستبانة بعد التحكيم

117

7

كتب تسييل الميمة من جامعة القدس

123

8

كتب تسييل الميمة من مديريات التربية والتعميم العالي

127

في محافظة الخميل
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