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 قدم ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية   

 م 4163 –ه 6341

 زةــــغ –جامعة األزىر 
 العميا عمادة الدراسات

  ــيــة             ـــربــالتـ ــةـــــــــــــميـــــك 
  ول التربيةـــــــــــقسم أص



 أ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

  ينَ  المَّه   َيْرَفع ْنك مْ  آَمن وا الَّذ  ينَ  م  ْممَ  أ وت وا َوالَّذ   َخب يرٌ  َتْعَمم ونَ  ب َما َوالمَّه   َدَرَجات اْلع 

 (.11) المجادلة: اآلية 
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 هلل ورسوله وصحابته الكرام. -
 والرشاد.إلى أرواح الشهداء مصابيح الهداية  -
 إلى والدي صاحب العطاء المتدفق. -
 إلى والدتي التي قد أنهمتني حنانًا. -
 بمقبه.ٍّ إلى إخواني وأخواتي أعمامي كل -
 .وأبنائي إلى زوجي الغالية -
إلى األسرى القابعين في زنازين الجالد عناوين الصبر, وقادة معركة األمعاء  -

 الخاوية.
 طوال فترة الدراسة. بشيءَّ إلى أساتذتي الذين لم يبخموا عمي -
 إلى من ساهم في إنجاح هذا العمل. -
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 شكر وتقدير

الحمددهلل   ا اللددنلمان الالوددسال الالىددسم امددس ىدداهلل الم ىددمان الامددس رلددو الوددح و المددن ىددن  امددس 
ىنتو إلس االم الهللان, ان  ا لك الحمهلل كمن ان غي لجسل الجيك الاظام ىمطننك, ان  ا لك الحمهلل 

و مدل  الىدمنالات فاد م ن كن   كثا ا    لهلل ال ضن, حمهللا   إذا  ضات اللك الحمهللحتس ت ضس اللك الحمهلل 
  لهلل. أمن الاأل ض المل  من شئت   نن من شي 

ننه   َيْشنك ر   َفإ نََّمننا َيْشنك رْ  َوَمنننْ ﴿ اقدالل ا تلدنلس وددمس ا  ( الاقددالل ىداهللنن محمدهلل 21)لقمدنن  ﴾ل َنْفس 
 (  :<1  1002 ل, ا ن حناشك  ا " ) ك  الننس الفي ىذا الوهللهلل " من ال اش اماو الىمم 

. فدنا  امدس األىددالهللالفدي ىدذا المقدنم ال اىددلني إال أن أتقدهللم  نلشدك  الاالمتندنن ألىددتنذ:, الدهللكتال   
لة  الكننن خاد  ادالن ن تفضس  نإلش اف امس ىذه ال ىنا. المذ ا هلل الىسم محمهلل نون الالهللكتال   

ا خادد   جن اىمددنن فددي تالجاينتيمددن احكامددن فددي إىددهللا  النودداحة ان, متالاضددلاالىددنهلل لددي, ودد ال 
                   محمدددددددددددددالهلل أ ددددددددددددددال هللف _الجددددددددددددد ا , كمدددددددددددددن أتقددددددددددددددهللم  نلشدددددددددددددك  المالودددددددددددددالل  ل ىددددددددددددددتنذ الدددددددددددددهللكتال 

, لتفضددميمن  ق ددالل مننهشددة ىددذه ال ىددنلة , كمددن الأشددك  وددسا الددهللان أ ددال ننىاددةالاألىددتنذ الهللكتال  _
في إنجنا  ىنىم الالشك  مالوالل إلس كل من ,أهللاتي الهلل اىةلذان تفضمالا  تحكام األىنتذال الك ام ا

اكمددل ىددذا الجيددهلل  ددنلتالفا  أن  ادد  الجددل ىددذا اللمددل ال ددر فدديع  الا الل امددة الاألمددل رمددس  مددن ا
 .الالىهللاهلل

 نألوجهه الكريم و  وأساله تعالى أن يجعمه خالصاً 

 ينفع به اإلسالم والمسممين وعمى اهلل قصد السبيل.

 

 

 الباحث                                                                         

 أحمهلل امي حمالهللال
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 ةممخص الدراس
المننننال التنييمننني فننني المننندارس الحكومينننة بمحافينننات انننزة وعالقتنننه بالر نننا النننوييفي لننندى 

 المعممين.
ي المدهللا س الحكالمادة الاهع المننخ التنظامي المىتالى ال ضن الالظافي فد التل ف إلسىهللفت الهلل اىة 

  محنفظددنت ةدد ال فددي ضددال  المتغادد ات التنلاددة, )الجددنس, الموىددل اللممددي, ىددنالات الخهللمددة المنطقددة
المندددنخ التنظامدددي  الاهدددع  ت نطادددة  ددداناالكدددذلك ىدددهللفت التحقددد  مدددن مدددهللى الجدددالهلل اسهدددة  التلمامادددة(

ال نحدر  ت دع  أىدهللاف الهلل اىدة اادحقتالل ,ممدان مدن الجيدة نظد ىمالمىتالى ال ضن الدالظافي لدهللى المل
اىت ننتان األاللدس لتحهللادهلل الاهدع المندنخ التنظامدي فدي المدهللا س الحكالمادة  المنيج الالوفي مىتخهللمن  

, الفلنلددة القدد ا ات ) ال مال اددة امددس خمىددة مجددنالت ىددي( فقدد  <9 محنفظددنت ةدد ال الاشددتممت امددس )
( الاالىددت ننة التكناللالجاددن المىددتخهللمة التنظامددي, الددالال  الاالنتمددن , الاهددع اللمددل الاوددل,االتوددنل الالت

)  أ  لددة مجددنالت ىددي امددس ( فقدد ال مال اددة=8الثنناددة لتحهللاددهلل مىددتالى ال ضددن الددالظافي مكالنددة مددن )
الالت هادنت ( التكدالن مجتمدع الهلل اىدة مدن جمادع   الاتداال اة, التهلل اا,ننىناللسهنت اإل ,النمط القانهلل

( لملددددنم  >><9لثننالاددددة الحكالماددددة  محنفظددددنت ةدددد ال الال ددددنل  اددددهللهللىم )ملممددددي الملممددددنت الم حمددددة ا
الملممددة  ( ملممددن  >>:مقددهللا ىن) اشددالائاة ط قاددة تددم اختاددن  اانددة الهددهلل(  1029-1028 اىددي )الهلل

%( من أف اهلل المجتمع اللملنلجة ال انننت تدم اىدتخهللام الد  م اإلحودنئاة لملمدالم 22امثمالن تق ا ن ) 
  (.spssاالجتمنااة )

 نتائج التالية :إلى الوصمت الدراسة توقد   
حاددر كددنن الددال ن  ,المنددنخ التنظامددي فددي المددهللا س الثننالاددة الحكالماددة جددن   هلل جددة ك ادد الالاهددع  -2

 % ( . 9.1>)النى ي لو  
ادة  محنفظدنت ةد ال جدن   هلل جدة مىتالى ال ضن الدالظافي لدهللى ملممدي المدهللا س الثننالادة الحكالم -1

 % ( .;.=;حول امس ال ن نى ي )  حار ,ك ا ال
ن متالىددطي تقددهللا ات  ددا (α ≤ 0.05تالجددهلل فدد ال  ذات هللاللددة إحوددنئاة انددهلل مىددتالى هللاللددة ) -8

نر ( الكننددت الفدد ال  لوددنل  ) ذكددال  , إندد الجددنس لمنددنخ التنظامددي تلدد ى لمتغادد ا الاهددعالملممددان ل
 ,من اهللا مجنل الق ا ات الفلنلة حار لم تالجهلل ف ال   ان الجنىان .اإلننر 

تقدهللا ات  نت دان متالىدط (α ≤ 0.05ذات هللاللة إحونئاة اندهلل مىدتالى هللاللدة )ال تالجهلل ف ال   -9
لمتغاددد  ىدددنالات الخهللمدددة ال المنطقدددة التلمامادددة, الالموىدددل  المندددنخ التنظامدددي تلددد ى الاهدددعالملممدددان ل

 اللممي من اهللا مجنل الالال  التنظامي حار الجهللت ف ال  لونل  هلل جة ال كنلال االس.
 ددان متالىددطي تقددهللا ات  (α ≤ 0.05هلل مىددتالى هللاللددة )تالجددهلل فدد ال  ذات هللاللددة إحوددنئاة اندد -:

) ذكددال  , إنددنر ( الكننددت الفدد ال  لوددنل  الجددنسال ضددن الددالظافي تلدد ى لتغاادد   الملممددان لمىددتالى
 , من اهللا مجنلي نمط القانهللال, ال الاتا الالت هانت حار لم تالجهلل ف ال   ان الجنىان .ننراإل



 ه

 

تقدهللا ات  نت دان متالىدط (α ≤ 0.05لدة )ال تالجهلل ف ال  ذات هللاللة إحونئاة اندهلل مىدتالى هللال -;
  الالموىل اللممي الالمنطقة التلماماة الملممان لمىتالى ال ضن الالظافي تل ى لمتغا  ىنالات الخهللمة

تقهللا ات   ان متالىط (α ≤ 0.05تالجهلل اسهة ط هللاة ذات هللاللة إحونئاة انهلل مىتالى هللاللة ) ->
ملممددي الم حمددة الثننالاددة  محنفظددنت ةدد ال لالاهددع المنددنخ التنظامددي فددي المددهللا س الثننالاددة الحكالماددة 

 ال ان متالىط تقهللا اتيم لمىتالى ال ضن الالظافي لهللايم .
 وفي  وء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

 الا  لددددهللايم نمدددديك دددد  فددددي اتخددددنذ القدددد ا ات الهلل اىدددداة ممددددن اأ_ أن اددددتم إشدددد اك الملممددددان  شددددكل 2
 المىواللاة الانلكس امس أ ائيم  وال ال ااجن اة الا فع ال الا الملنالاة لهللايم.

نالادة الىديمة تن تىدتخهللم الىدنئل اتودنل مأهنتن  لمتالاودل مدع الملممدان ال ال _ أن تخوص اإلهللا ال أ1
 مع الملممان .

تأىدددان   أن تىدددن التشددد النت الضدددنمنة لحقدددال  الملممدددان  مدددن فايدددن أنظمدددة لمحدددالاف  الالمكنفددد ت_ 8
   مسئيم في الال ا ات األخ ى  من احق  ال ضن الالظافي لهللايم.
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Study Abstrac 
Organizational Climate in the governmental Schools in Gaza 

Governorates and Its Relationship with the job satisfaction for 

teachers . 
This study aims at identifying the nature of correlation between the 

organizational climate reality prevailing in the secondary schools in the 

Governorates of Gaza and the teachers job satisfaction level ad also 

reveal significant differences in the average teachers estimates’ to the

reality of organizational climate and the job satisfaction level depending 

on the variables of the study ( gender, science qualification, years of 

experience and the educational area) . In order to achieve the objectives 

of the study, the researcher adopted the descriptive analytical approach 

using two questionnaires: The first is to determine the organizational 

climate reality prevailing in the secondary schools and it included (49) 

paragraphs distributed to five fields which are (decision making, 

communication , using technology, organizational loyalty and the reality 

of the work, The second questionnaire is to determine the job 

satisfaction level of the secondary schools teachers in the governorates 

of Gaza and it included (38) paragraphs distributed to four fields which 

are (leadership type ,humanity relationship ,training, salaries and 

promotion ) .The study sample consisted of all the male and female 

teachers of the governmental secondary schools in the governorates of 

Gaza who are (4977) male and female teachers in the year (2013-2014). 

The study sample was selected in randomly manner and it included 

(577)teachers representing (11%) of the study population. To address 

the data the statistical packages for social  

sciences program(spss) was used. 

The study concluded the following results: 

 1-The organizational climate level of the male and female teachers of 

the secondary education in Gaza   

2-The job satisfaction level of the male and female teachers of the 

secondary education in Gaza governorates won a big relative weight 

(68,6% ) . 
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3-There are statistically significant differences at the level of significance 

(a<0,05) in the averages of the estimates of the study sample members 

of the organizational climate attributed to the gender variable (male 

,female) in favor of females. 

4-There are no statistically significant differences at the level of 

significance (a<0,05) in the averages of the estimates of the study 

sample members of the organizational climate attributed to the years of 

experience variable, educational area and science qualification exept 

loaltythat’sstatistically significant differences in favor of bacaloria.   

5-There are statistically significant differences at the level of significance 

(a < 0,05) in the averages of the estimates of the study sample members 

of the job satisfaction level attributed to the gender variable (male 

,female) in favor of females. 

6-There are no statistically significant differences at the level of 

significance (a< 0,05) in the averages of the estimates of the study 

sample members of the job satisfaction level attributed to the years of 

experience variable, educational area and science qualification. 

7-There is a statistically significant direct correlation at the level of 

significance (a<  0,05) between the averages of the secondary school 

teachers estimates in the governorates of Gaza of organizational climate 

reality prevailing in the governmental secondary schools and the 

average of their estimates of the job satisfaction level for them . 

In the light of the results of the study, the researcher recommends: 

1- sharing the teachers essentially in the studying decision making that 

exceed the responsibility deflect to opinion positively and exceed morals 

for them . 

2- the management should specify times for communication with 

teachers and use easy and different communication . 

3-instruct rules that save teachers rights include innovation system like 

employer in other ministery that achieve job satisfaction for them . 
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 قائمة المحتويات

 الوفحة هم  اللنالان م
 أ الق رن الك ام .2
 ا إىهللا  .1
 ج شك  التقهللا   .8
 هلل ممخص ال ىنلة  نلمغة الل  اة  .9
 ال ممخص ال ىنلة  نلمغة اإلنجما اة  .:
 ا هنئمة المحتالانت .;
 : هنئمة الجهللاالل  .>
 ل هنئمة األشكنل .=
 ل هنئمة المسح  .<

  اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول 
 1 مقهللمة .20
 9 التىنوالتين مشكمة الهلل اىة .22
 9 أىهللاف الهلل اىة .21
 : أىماة الهلل اىة .28
 : حهللالهلل الهلل اىة .29
 : موطمحنت الهلل اىة .:2

  الفصل الثاني: اإلطار النيري

 = مفيالم المننخ التنظامي  .;2
 20 الال ائة( المننخ اإلهللا :)الف    ان المننخ التنظامي ال  .>2
 22 المننخ التنظامي مهللاخل .=2
 :2 أ لنهلل المننخ التنظامي النمنذجو .<2
 88 المننخ التنظامي أنمنط .10
 89 اللالامل الموث ال في المننخ التنظامي .12
 >8 مفيالم ال ضن الالظافي .11
 <8 ال ضن الالظافيأىماة  .19
 92 ال ضن الالظافيأنالاع  .:1
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 >9 اللالامل الموث ال في ال ضن الالظافي .;1
 0: أ لنهلل ال ضن الالظافي .>1
 0; هانس ال ضن الالظافي .=1

  الدراسات السابقة : الفصل الثالث

 9; الهلل اىنت المتلمقة  نلمننخ التنظاميأالال    .<1
 <; الهلل اىنت المتلمقة  نل ضن الالظافيثننان    .80
 0= تلقاا امس الهلل اىنت الىن قة .82

جراءات الفصل الرابع :    الدراسةمنهج وا 

 1= منيج الهلل اىة  .81
 1= مجتمع الهلل اىة  .88
 1= اانة الهلل اىة  .89
 8= أهللالات الهلل اىة  .:8
 9= اىت ننة المننخ التنظامي  وهلل  .;8
 == ث نت اىت ننة المننخ التنظامي .>8
 <= اىت ننة ال ضن الالظافيوهلل   .=8
 1< ث نت اىت ننة ال ضن الالظافي .<8
 8< الخطالات اإلج ائاة  .90

  وتفسيرها نتائج الدراسة : الفصل الخامس

 ;< الهلل اىة في المحك الملتمهلل  .92
 ;< النتنئج المتلمقة  نلىوال األالل  .91
 ;20 النتنئج المتلمقة  نلىوال الثنني  .98
 229 النتنئج المتلمقة  نلىوال الثنلر .99
 212 النتنئج المتلمقة  نلىوال ال ا ع .:9
 <21 النتنئج المتلمقة  نلىوال الخنمس .;9
 281 الالمقت حنت التالوانت .>9

  المراجع

 288 الم اجع الل  اة .=9
 ;29 م اجع األجن اةال .<9
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 ;2 أ لنهلل المننخ التنظامي من الجية نظ   لض الكتنا الال نحثان -2
 <:  ان هللالافع اللمل الال ضن ان اللملاللسهة  -1

 8= تال اع أف اهلل اانة الهلل اىة الفقن  لممتغا ات التونافاة -8

 8= تال اع الفق ات امس مجنالت اىت ننة المننخ التنظامي -9
 ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل األالل )الق ا ات الفلنلة( مع الهلل جة الكماة ا -:

 لممجنل
=: 

كل فق ال من فق ات المجنل الثنني )االتونل الالتالاول( مع الهلل جة  ا ت نط هلل جة -;
 الكماة لممجنل

=: 

ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل الثنلر )الاهع اللمل( مع الهلل جة الكماة  ->
 لممجنل

=; 

ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل ال ا ع )الالال  الاالنتمن  التنظامي( مع  -=
 لممجنل الهلل جة الكماة

=; 

المىتخهللمة( مع   ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل الخنمس )التكناللالجان -<
 الهلل جة الكماة لممجنل

=< 

 >= ا ت نطنت هلل جنت مجنالت اىت ننة المننخ التنظامي مع الهلل جة الكماة لسىت ننة -20

 == ملنمل ألفنملنمست الث نت لمجنالت اىت ننة المننخ التنظامي  نىتخهللام  -22
 <= تال اع الفق ات امس مجنالت اىت ننة ال ضن الالظافي -21
ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل األالل )نمط القانهللال( مع الهلل جة الكماة  -28

 لممجنل
>0 

ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل الثنني ) اللسهنت االنىنناة(  مع الهلل جة  -29
 الكماة لممجنل

>0 

 2< ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل الثنلر )التهلل اا( مع الهلل جة الكماة لممجنل -:2

ا ت نط هلل جة كل فق ال من فق ات المجنل ال ا ع )ال الاتا الالت هانت( مع الهلل جة الكماة  -;2
 لممجنل

>2 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة : -

إف المدرسة ىي نظاـ اجتماعي تعميمي ىادؼ شأنيا شأف أي منظمة أخرى ليا مجموعة مف األىداؼ 
ف اإلدارة المدرسية تضع مجموعة مف االستراتيجيات , ولتحقيؽ ىذه األىداؼ فإتحقيقيا إلىتسعى 

ؿ في الموارد البشرية واآلالت ثمتحقيؽ ذلؾ مجموعة مف المدخبلت تتوالسياسات المختمفة, ويتطمب 
و ال أف المورد البشري يعتبر أىـ ىذه الموارد ألنبالرغـ مف أىمية كؿ مورد مف ىذه إال أنو , إواألمواؿ

 .ميمية أساس ومحور العممية التع
, فمذلؾ فإنو مف العدؿ واإلنصاؼ أف تسعى المدرسة بأف نتاجالعنصر البشري ىو أساس اإلويعتبر 

 (  8802888, ىاشـ) عف عممو  يكوف راضياً 
تيتـ بالمعمـ, وباألجواء والظروؼ التي يعمؿ بيا, وتيتـ  ف اإلدارة المدرسية الناجحة ىي التيليذا فإ

إيجاد مناخ صحي مبلئـ ومناسب يعمؿ مف خبللو  بمشاعره واتجاىاتو نحو العمؿ, وذلؾ مف خبلؿ
والذي يكوف فيو   ما يدفع لمعمؿ واإلنتاج واالبتعاد عف األجواء السمبية ,المعمـ فيو مف الدؼء والحماس

ف ىناؾ بعض المدارس يشعر المعمموف فييا بالسعادة والرضا وبعضيا ولذلؾ فإ, المعمـ موقؼ المتفرج
 يكرىيا المعمموف .

كما أف المعمـ يعمؿ ضمف إطار بيئي معيف تنشط فيو شبكة مف العبلقات والتفاعبلت عبر المكونات 
ي عدـ الفرعية, وقد يعمؿ المعمـ في ظؿ مناخ قد ال يكوف مناسب ألسموب حياتو مما قد يضطره إل

العناية بعممو عمى الوجو المطموب أو السعي لمعمؿ في منظمات أخرى, وبالتالي فإف تحقيؽ الرضا في 
 العمؿ يفترض االىتماـ بعدد مف القضايا منيا توفير مناخ تنظيمي مناسب.

ددات كثيرة منيا المناخ التنظيمي, مما يحتـ وجود مناخ ف نجاح العممية التربوية يعتمد عمى محا  و 
صحي يسمح بإيجاد نوع مف التفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية والمدرسيف وبيف المدرسة ظيمي ايجابي أو تن

فمف واجب اإلدارة أف تعمؿ عمى إيجاد مناخ تنظيمي يزيد مف دافعيتيـ ورضاىـ عف  ,والبيئة الخارجية
 ( 075  2888 , العمؿ )عمياف

 في درجة ومستوى أداء  فاعبلً  النظاـ التربوي متغيراً ويشكؿ جو العمؿ والمناخ الذي يعيشو العامموف في 
والرغبة في بذؿ  ,والثقة ,ونجاح ىذا النظاـ وفي شعور المتفاعميف عبر مكوناتو الفرعية المختمفة بالراحة

ف ىناؾ عبلقة , وعميو فإنو يبلحظ بأأقصى جيودىـ الممكنة في مسعاىـ النجاز متطمبات أدوارىـ
ما يسمى بالمناخ التنظيمي وبيف درجة رضا المتفاعميف  وأذي يسود المنظمة وثيقة بيف جو العمؿ ال

 (088 2888, )حمادات  .داخؿ النظاـ عنو
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لذلؾ أولت االتجاىات الفكرية المعاصرة في دراسة السموؾ التنظيمي أىمية كبيرة ألثر المناخ التنظيمي, 
ـ فكرية وعادات وآفاؽ وحضارة وأبعاد طار العمؿ مف قيتضمف كافة المتغيرات السائدة في إذ أنو ي

مادية والتي تؤثر بشكؿ أساسي عمى السموؾ التنظيمي لؤلفراد والجماعات والمنظمات العاممة عمى حد 
 (0864  2882, سواء. )حمود 

لذلؾ يعتبر المناخ التنظيمي مف العوامؿ الميمة لما لو مف تأثير عمى كثير مف المتغيرات التنظيمية 
( 2882لمعنوية, األداء, مستوى الرضا الوظيفي وىذا ما أكدتو كؿ مف دراسة العدواف )مثؿ الروح ا

 (2885( ودراسة الصاوى )2887ودراسة العتيبي )
ويعد إصبلح المدرسة عماد تطوير التعميـ, ورافعة تجويده في دوؿ العالـ, فالمدرسة ىي المؤسسة    

وتكوينو قبؿ التحاقيـ بالجامعة, ومف ىذا السبب أخذت التعميمية الرسمية التي يناط بيا تربية النشء 
 المدرسة أىمية كبيرة وال سيما أف المعمـ يقضي فييا فترة كبيرة مف حياتو .

خؿ العمؿ في المدرسة يشكؿ كؿ فردمجموعة ىامًا في حياة المدرس وبمرور الوقت دا ويمثؿ العمؿ جزءً 
 2882)ماىر ,ؿ وىذا يطمؽ عميو الرضا الوظيفي. مف اآلراء, والمعتقدات, والمشاعر حوؿ ىذا العم

0224)                                                                                  
تجاه أعماليـ, وىو ينتج عف ادراكيـ لما تقدمو الوظيفة ليـ, الرضا الوظيفي مشاعر العامميف يمثؿ و 

رضا, الف كمما زاد وظائفيـ, وعميو فإنو كمما قمت الفجوة بيف االدراكي  ولما ينبغي أف يحصموا عميو مف 
 (0888 2885)شاويش ,خاصة نحو مختمؼ العناصر المتعمقة بالعمؿ كما أنو محصمة لبلتجاىات ال

وتعد ظاىرة الرضا عف العمؿ التجسيد الحي لبلستفادة مف الموارد البشرية العاممة حيث أكدت الكثير 
دراسة أبو مف المتغيرات مثؿ ضغوط العمؿ ك لعممية عمى عبلقة الرضا الوظيفي بالعديدمف الدراسات ا

( 2882اد )عيدراسة ك( واالنتماء الميني 2882دراسة الحميدي )ك (, والعدالة التنظيمية 2882ة )رحم
 (.2882دراسة الزبوف)ك( واالستمرار بالمينة 2888دراسة الخيري)كوالدافعية لئلنجاز 

المدرسة  كاف ال بد مف أف يتغير دورالتي يشيدىا ىذا القرف التطورات والتغيرات السريعة في إطار و 
أصبح ما ىو مطموب مف  مف ىناو  ,ة التعميميةالتي تفرض واقعًا جديدًا في العمميليواكب ىذه التغيرات 

بما  و المدرسة,لذلؾ يتـ إعادة النظر فيما يجب أف تكوف عمي,  المدرسة أكبر مما كاف عميو في السابؽ
لؾ اىتمت بالمعمـ نفسو وكذ ,اإلدارات المدرسية بإيجاد مناخات عمؿ مناسبة ومرنةيضمف قياـ 
وعميو يعتمد نجاح أو فشؿ  ,ألنو محور أساسي مف محاور العممية التعميمية ,تجاه ىذا العمؿوبمشاعره 

نمية المجتمعات وتطويرىا, وألىمية ونظرًا ألىمية الدور الذي تقوـ بو المدارس في ت العممية التربوية.
المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في تحديد معالـ مستقبميا اتجو الباحث لتناوؿ ىذيف المتغيريف مف 

 س الثانوية الحكومية الفمسطينية. أجؿ تحديد طبيعة العبلقة بينيما في المدار 
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 :وتساؤالتيا مشكمة الدراسة
الوظيفي لممعمميف  الرضا والتى ظير مف خبلليا أف ةالدراسات السابق عمى حثاطبلع البضمف خبلؿ ا

نما جاء بدرجة متوسطة كدراسة السحباني) فجاءت الفكرة   (2887( وحرزاهلل)2882غير مرتفع وا 
الوظيفي في ظؿ عبلقتو مع المناخ التنظيمي والخروج بنتائج وتوصيات لموصوؿ  لمباحث بدراسة الرضا

و في أكثر مف وحدة الحظ الباحث خبلؿ عمؿ الباحث كموظؼ حكومي وتنقم مفكذلؾ و  ,إلى حموؿ
ف ىذه الخصائص والجو العاـ أوالحظ الباحث ب, ف الوحدات األخرىف لكؿ وحدة جو عاـ تتميز بو عأب

في ضوء ذلؾ تبمورت الفكرة في عف عمميـ,  العامميف حجـ رضاالوحدة كاف لو أثر عمى الذي يسود 
 ثمة في السؤاؿ الرئيس التالي0 عقؿ الباحث المتم

عالقتو بالرضا الوظيفي لدى ماو  ؟ المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية  بمحافظات غزة واقع ما)
 (.المعممين؟

 وينبثؽ منو التساؤالت الفرعية التالية0
  ؟المعمميف مف وجية نظر الحكومية بمحافظات غزة الثانوية المناخ التنظيمي في المدارسواقع ما  .8
 ؟ الحكومية بمحافظات غزة الثانوية ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس .2
تقديرات ات بيف متوسط( α ≤ 0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )تىؿ  .3

الدراسة لمناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات لواقع االحكومية بمحافظات غزة  الثانوية معممي المدارس
 المنطقة التعميمية( ؟, المؤىؿ العممي, سنوات الخدمة, الجنس)
تقديرات  اتبيف متوسط( α ≤ 0.05ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

تعزى لمتغيرات الدراسة  مستوى الرضا الوظيفيالحكومية بمحافظات غزة ل الثانوية معممي المدارس
 ؟ العممي, سنوات الخدمة, المنطقة التعميمية(, المؤىؿ جنس)ال
لمناخ التنظيمي ابيف ( α ≤ 0.05)عند مستوىىؿ توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية  .5
 ؟لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية الرضا الوظيفي و 

 -أىداف الدراسة:
 0تاليةإلى تحقيؽ األىداؼ الرئيسة ال الحالية الدراسة تسعى

مف وجية نظر  الحكومية بمحافظات غزة الثانوية المناخ التنظيمي في المدارس واقع التعرؼ إلى -8
 .المعمميف

 .الحكومية بمحافظات غزة الثانوية مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس تعرؼ إلى ال -2
سطات ف متو بي (α ≤ 0.05)الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة   -3

نوات , المؤىؿ العممي, سجنس)ال0 الدراسة لمتغيرات وفقاً لمناخ التنظيمي,  لواقع تقديرات عينة الدراسة
 الخدمة, المنطقة التعميمية(
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                            ف متوسطات بي( α ≤ 0.05). الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 4
, المؤىؿ العممي, جنس)ال0 الدراسة لمتغيرات وفقاً , لمستوى الرضا الوظيفي تقديرات عينة الدراسة

  نوات الخدمة, المنطقة التعميمية(س
وجود عبلقة ارتباطية بيف المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة مدى لتحقؽ مف ا. 5

 والرضا الوظيفي لدى المعمميف.
 أىمية الدراسة:

 0الحالية في خبلؿ ما يمي أىمية الدراسة تبرز
لرضا الوظيفي وما يترتب عميو ثره عمى رفع مستوى اأىمية المناخ التنظيمي السائد في المدارس وأ -8

 نتاجية المعمميف.مف إ
  الفئات التالية الدراسة ىذهيستفيد من قد و 
   المناخ التنظيمي في مدارسيـ ومستويات الرضا  واقعبوذلؾ مف خبلؿ تبصرىـ  ,المدارس ومدير

جراءات مف  ,والتعرؼ عمى نواحي الضعؼ والقوة في كمييما ,الوظيفي لدى المعمميف ووضع سياسات وا 
ز نواحي القوة ومعالجة نقاط الضعؼ لموصوؿ إلى مناخات إيجابية ومستويات مرتفعة مف يشأنيا تعز 

 الرضا الوظيفي.
  وذلؾ مف خبلؿ اطبلعيـ عمى واقع المناخ التنظيمي في المدارس  ,بية والتعميـوزارة التر العامموف في 

 ىذه ولفت أنظارىـ نحو المجاالت التي تحتاج إلى تحسيف وتطوير في ,الحكومية بمحافظات غزة
 المدارس.

 دود الدراسة:ح
 تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية 0

في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وعبلقتو  حد الموضوع0 يقتصر عمى المناخ التنظيمي. ال8
 بالرضا الوظيفي لدى المعمميف.

 .الحد البشري0يقتصر عمى عينة عشوائية طبقية مف معممي المدارس الثانوية.2
 . الحد المؤسساتي0 يقتصر عمى المدارس الثانوية الحكومية.3
 محافظات غزة .ب يتمثؿ الحد المكاني0. 4
 ـ.2884_2883تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي . الحد الزماني0 تـ 5

 -مصطمحات الدراسة :
 : مؿ الدراسة الحالية عمى المصطمحات التاليةتتش       

 0 المناخ التنظيمي           
خبلؿ إدراكيـ خصائص البيئة الداخمية لمعمؿ والتي تؤثر في سموكيات العامميف في المنظمة مف  ىو -     

 (096  2885)الكتبي,  .وفيميـ ليذه الخصائص, وبالتالي فيي تؤثر في فيميـ واتجاىاتيـ
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أنو مجموعة الصفات المدركة عف تنظيـ معيف والتي تتولد مف الكيفية التي يتعامؿ بيا التنظيـ كما  -           
 (0332 2885)الصيرفي,  .أو ىذه األنظمة مع أعضائو ومع البيئة المحيطة

 0وفي ضوء التعريفيف لمصطمح المناخ التنظيمي فإف الباحث يعرؼ المناخ التنظيمي إجرائيًا بأنو
خصائص البيئة الداخمية لممدرسة الحكومية المدركة مف خبلؿ المعمميف والتي تميز المدرسة عف غيرىا 

 ي سموؾ واتجاىات المعمميف وتتمثؿ ب0 مف المدارس, وتتميز باالستقرار والثبات النسبي, و تؤثر ف
 المستخدمة( االتكنولوجي,الوالء واالنتماء التنظيمي ,واقع العمؿ ,االتصاؿ والتواصؿ ,فعالةالقرارات ال)

المناخ  ةاستبانعمى المدارس الحكومية نتيجة الستجابتيـ  وبالدرجة التي يحصؿ عمييا معمم ويقدر
 التي أعدىا الباحث.التنظيمي 

 0الوظيفي الرضا
يجابية أو سارة ناشئة عف عمؿ الفرد أو خبرتو العممية وينتج الرضا مف إدراؾ إحالة عاطفية ىو  -

 (098 2884)حريـ,  .الفرد إلى أي مدى يوفر العمؿ تمؾ األشياء التي يعتبرىا ىامة
والتوقعات مع العمؿ أنو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات و -

 (0229  2883,  )عبد الباقي. نفسو ومحتوى بيئة العمؿ ومع الثقة والوالء واالنتماء لمعمؿ
وفي ضوء التعريفات السابقة لمصطمح الرضا الوظيفي فإف الباحث يعرفو إجرائيًا عمى أنو0 حالة مف 

تيجة لئلشباعات  التي يقدميا المدارس الحكومية بمحافظات غزة ن وعممالسرور واالرتياح يشعر بيا م
در بالدرجة العمؿ ليـ في مجاالت0)نمط القيادة, العبلقات اإلنسانية, التدريب, الرواتب والترقيات(. ويق

التي الرضا الوظيفي المدارس الحكومية نتيجة الستجاباتيـ عمى استبانو  والتي يحصؿ عمييا معمم
 ..أعدىا الباحث
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 المناخ التنظيمي

 : تمييد

ىتماـ بالمناخ التنظيمي في بداية الثبلثينيػات مػف القػرف الماضػي وذلػؾ مػع ظيػور لقد ظيرت بدايات اال
 ةآلػ ووكأنػنظرية العبلقات اإلنسانية والتي جاءت كرد فعؿ عمى النظرية التقميديػة والتػي اعتبػرت العامػؿ 

درسة حيث أف م ,صماء وأغفمت دور النواحي النفسية والعبلقات االجتماعية بيف العماؿ وكذلؾ الحوافز
نمػػا ىػػو شخصػػية  ,العبلقػػات اإلنسػػانية اعتبػػرت أف العامػػؿ لػػيس أداة فػػي يػػد اإلدارة تحركػػو كيفمػػا تشػػاء وا 

نو مف الضروري االىتماـ بػو مػف إفمذلؾ ف ,لمحيطة بوويؤثر ويتأثر بالجماعة ا ,مستقمة لو خصوصياتو
 جميع النواحي وخاصة االجتماعية والنفسية.

ف و   حيػػث أف المنػػاخ بػػالمعنى الحرفػػي يعػػد تعبيػػراً  ,مجازيػػاً  تنظيمػػي يعػػد تعبيػػراً نػػاخ السػػتخداـ تعبيػػر المُ اا 
أثػر يػو يػدرس وطبيعة األحواؿ الجوية في فصوؿ السػنة المختمفػة, وكػذلؾ ف ,ينصرؼ إلى البيئة جغرافياً 

ف إوعمػػى ذلػػؾ فػػ ,وحيػػواف ونبػػات المنػػاخ بػػالمعنى المشػػار إليػػو عمػػى الحيػػاة الطبيعيػػة بمػػا فييػػا مػػف إنسػػاف
عػف المنظمػة ككيػاف عضػوي ييػدؼ إلػى التعبيػر  ,خداـ تعبير المناخ في المجاؿ التنظيمي يقصد بػوستا

وعمػى ذلػؾ فػإف المنػاخ التنظيمػي يشػير إلػى القػيـ السػائدة فػي  ,إضفاء صفة التفاعؿ مع البيئػة المحيطػة
 (2005 : 96,  المنظمة وتأثيرىا عمى العممية اإلدارية أو السموؾ اإلداري لمعامميف. )الكتبى

ومػػع انتشػػار الدراسػػػات والبحػػوث التػػي تناولػػػت المنػػاخ التنظيمػػي تعػػػددت االتجاىػػات وخصػػائص الحيػػػاة 
المنػػاخ  ويمكػػف التمييػػز بػػيف المفػػاىيـ والتعريفػػات وفقػػا لػػثبلث رؤى0 أوليػػا ينظػػر إلػػى ,الداخميػػة لممنظمػػات
التعميميػة, وثانييػا ينظػر إلػى و خاصػية مػف خػواص المنظمػات اإلداريػة أو المؤسسػات أنػالتنظيمي عمػى 

المنػػػاخ التنظيمػػػي مػػػف خػػػبلؿ تصػػػورات العػػػامميف, وثالثيػػػا يحػػػدد المنػػػاخ التنظيمػػػي مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػات 
 ( 2005 : 291,  والتفاعبلت القائمة بيف الفرد والمنظمة.)فميو وعبد الحميد

 وىنا يتطرؽ الباحث ليذه التعريفات حسب الرؤى المذكورة أعبله 0
  تعريفات التي اعتبرت المناخ التنظيمي خاصية من خواص المنظمات:أوال / ال 
 تػي يعمػؿ األفػراد فػي إطارىػا.)ديريمف عناصر مادية أو عناصػر معنويػة وال العمؿ الداخمي جونو إ  -
 ,309 : 2011 ) 
مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمؿ والتي يمكف استنباطيا مف خبلؿ الطرؽ التي تتعامؿ وىو  -

وؾ العػامميف بيا المنظمة مع أعضائيا ومع البيئة المحيطة بيا والتي تمثؿ قوة كبيرة في التأثير عمى سم
 (  2007 : 12, في عمميـ.  )المغربي

 ( 2003 : 269,  في النظاـ وبيف األفراد. )مطاوع القيـ والقواعد والمفاىيـ السائدة يمثؿ نوكما أ -
أف المنػاخ التنظيمػي يتمثػؿ فػي مجموعػة مػف الخصػائص  الػى تخمػص و بناًء عمى ما سبؽ فػإف الدراسػة

التػػػي تميػػػز المدرسػػػة عػػػف غيرىػػػا مػػػف المػػػدارس وىػػػذه الخصػػػائص تنقسػػػـ إلػػػى قسػػػميف0 خصػػػائص ماديػػػة 
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وخصػػػائص معنويػػػة, الخصػػػائص الماديػػػة تتمثػػػؿ فػػػي التكنولوجيػػػة واألدوات المسػػػتخدمة فػػػي العمػػػؿ, أمػػػا 
التنظيمػػي, النزعػػة اإلنسػػانية ,التركيػػز عمػػى اإلنتاجيػػة, االتصػػاؿ الخصػػائص المعنويػػة تتمثػػؿ فػػي الػػوالء 

 والتواصؿ, اتخاذ القرار.
 ثانيا / التعريفات التي تحدد المناخ التنظيمي من خالل تصورات العاممين:

دركػػة بصػػورة مباشػػرة أو غيػػر لممجموعػػة الخصػػائص التػػي تميػػز بيئػػة العمػػؿ فػػي المنظمػػة واكمػػا أنػػو  -
الػػذيف يعممػػوف فػػي ىػػذه البيئػػة والتػػي تػػنعكس وتػػؤثر عمػػى دوافعيػػـ وسػػموكيـ.)الغزاوي مباشػػرة مػػف األفػػراد 

 ( 2010 : 410وجواد ,
يػػة لػػدى أعضػػاء المنظمػػة عػػف منظمػػتيـ وعػػف السػػموؾ القيػػادي ننطبػػاع العػػاـ أو الصػػورة الذىاال ىػػوو  -

)فميو وعبػد الحميػد تمؾ التي تؤثر في سموكياتيـ ألنيـ اكتسبوىا مف خبلؿ تجاربيـ الخاصة ,لممدير فييا
,292 : 2005 ) 
 كذلؾ ما يعتقد األفراد بشأف ما يجب أف تكوف ,عبارة عف شخصية المنظمة كما يراىا أعضاؤىا وىو -
 يمثؿ ما ىو كائف بالفعؿ بؿ صورة وليس مف الضروري أف يكوف ىذا االعتقاد, عميو منظماتيـ 

 ( 2005 : 96, المنظمة مف خبلؿ العامميف فييا.)الكتبي
 ,البيئػة التنظيميػة 0)ويتوقػؼ ذلػؾ عمػى ,والتبلميػذ نحػو المدرسػة ,الذي يحممو المعمموف االنطباعنو أو  -

 ( 0246  2886,  ) عبد اليادي. (قيـ المعمميف ودافعيتيـ وأدائيـ ,القيادة
يقػاع العمػؿ فػي المدرسػة وىػو و  - يتكػوف أنو اإلدراؾ والتصور المشترؾ بيف المعمميف والعػامميف لنغمػة وا 

يرىػػػػػا وتػػػػػؤثر عمػػػػػى سػػػػػموؾ مػػػػػف مجموعػػػػػة مػػػػػف الخصػػػػػائص الداخميػػػػػة التػػػػػي تميػػػػػز أيػػػػػة مدرسػػػػػة عػػػػػف غ
 (  2001 : 48, )مرسيأفرادىا.

أف لكػػؿ مدرسػػة مجموعػػة مػػف الخصػػائص, وأف المنػػاخ مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء النتػػائج السػػابقة تبػػيف مػػا يمػػي 
ات يمكػف أال تكػوف مماثمػة لمواقػع ذه الخصائص, ىذه المػدركمف ى التنظيمي يتمثؿ فيما يدركو المعمموف
نمػػا حسػػب مػػا يشػػعروف بػػو, ولػػذا تػػ قػػاس مػػف التنظيمػػي بنػػاًء عمػػى ىػػذا تأف دراسػػة المنػػاخ  رى الدراسػػة, وا 

 . يريفوجية نظر المعمميف وليس المد
ــين الفــرد  ــاخ التنظيمــي مــن خــالل العالقــات والتفــاعالت القائمــة ب ــا / التعريفــات التــي تحــدد المن ثالث

 والمنظمة:
أنػػػػو نتػػػػاج التفاعػػػػؿ اإلدراكػػػػي لمجموعػػػػة مػػػػف األفػػػػراد أو السػػػػمات أو الخصػػػػائص المرتبطػػػػة ببيئػػػػة و  -  

 (  200782:  , )المغربييزىا عف غيرىا مف المنظمات المنظمات األخرى والتي تصؼ المنظمة وتم
داخؿ المنظمة فتؤدي إلػى إيجػاد ظػروؼ مواتيػة تسػاىـ  جموعة مف العوامؿ التي تتفاعؿ سوياً وىو م - 

  (096 2885,أو تعوؽ تحقيؽ األىداؼ.)الكتبي في تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة وفاعمية )مناخ جيد(
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العبلقػات التنظيميػة السػائدة فػي المدرسػة التػي تعكػس طبيعػة التفاعػؿ القػائـ بػيف المػديريف وىو يمثػؿ  - 
 ( 2008 : 30آلخريف. )الشيري ,والمعمميف والعامميف ا

نمػػا يػػرى الباحػػث أف المعمػػـ ال يمكػػف بنػػاًء عمػػى التعريفػػات السػػابقة  وحػػده أف يحقػػؽ األىػػداؼ المدرسػػية وا 
تشترؾ جماعة العمؿ فيما بينيا وتتفاعؿ مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ, حيث أف طبيعة التفاعبلت بػيف 

ذاتيػا طبيعػة المنػاخ التنظيمػي وجػو العمػؿ السػػائد  المعممػيف بعضػيـ الػبعض وبػيف اإلدارة تشػكؿ فػي حػد
 في المدرسة .

 :النقاط التالية تفق فيتأن معظميا وبناًء عمى التعريفات السابقة يجد الباحث 
 أف المناخ التنظيمي يعبر عف مجموعة مف الخصائص التي تتميز بيا بيئة العمؿ الداخمية. -
 النسبي.أف ىذه الخصائص تتسـ بدرجة مف الثبات  -
 كما تكوف الومف الممكف أ ,أف المناخ التنظيمي يعبر عف خصائص المنظمة كما يدركيا العامموف -

 في الواقع.
 فراد في المنظمة.األأف ىذه الخصائص ليا تأثير عمى سموكيات  -
خصائص البيئة الداخمية لممدرسة  بأنو  اصطبلحاً ذه الدراسة ويعرؼ الباحث المناخ التنظيمي في ى 

تتسـ والتي  ,والتي تميز المدرسة عف غيرىا مف المدارس ,لمدركة مف خبلؿ المعمميفالحكومية وا
, ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا في سموؾ واتجاىات المعمميف وتؤثر النسبي بالثبات واالستقرار

  المفحوص عمى مقياس المناخ التنظيمي .
 مناخ التنظيمي والمناخ اإلداري:الفرق بين ال

إف المناخ التنظيمي يختمؼ عف المناخ اإلداري, فبينما يعتبر األوؿ أحد المحددات األساسية لمسموؾ 
 (  2005 : 333يعتبر الثاني أحد المحددات األساسية لممناخ. )الصيرفي ,

يتعمؽ بالقدرات  اإلداري( قد اعتبرا أف المناخ  1987أف الييتي ويونس )  إلى ( 2006وأشار البطاح )
 ( 2006 : 78)البطاح ,جراءات إدارية تؤثر عمى التنظيـ.اإلدارية وما يتخذه القادة مف إ

 ويقتصر مفيـو المناخ اإلداري عمى طبيعة العبلقات السائدة بيف المستويات اإلدارية المختمفة بينما
)الكتبي أي منظمة. تسود فيلداخمية والخارجية التي العبلقات امفيـو المناخ التنظيمي عف كافة   يعبر

,97 : 2005  ) 
يبحث  أو بعداً  اً والذي يعتبر جزء ومصطمح المناخ التنظيمي أعـ وأشمؿ مف مصطمح المناخ اإلداري

 إذ يؤدي إلى إثارة أو إحباط الدافعية لدييـ, بينما المناخ ,السموؾ التنظيمي وذلؾ التأثير عمى األفراد
  (0257 2889, )الفرحات وآخروف متطمبات الوظيفية وحاجات الفردبيف ال اً يعتبر وسيطالتنظيمي 
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 الفرق بين المناخ التنظيمي والبيئة:
ؿ ما يدور داخؿ البيئة ىي كؿ ما يدور داخؿ وخارج التنظيـ في حيف أف المناخ التنظيمي يتعمؽ بك

ت واألنشطة الداخمية في وبعبارة أخرى فإف المناخ التنظيمي يتعمؽ بالخصائص والفعاليا ,التنظيـ فقط
 ( 2006 : 78)البطاح ,المنظمة.

األىمية في  فيفي أية مؤسسة فإنو غاية  ضرورياً أنو إذا كاف المناخ التنظيمي االيجابي يرى الباحث و 
وذلؾ ألف عممية تعميـ الفرد وتثقيفو وتنشئتو يفترض أف تتـ في جو مؤسسي صحي  ,الميداف التربوي

ذا كاف ىناؾ مسؤولية يمكف أف يقوـ بيا فرد في المؤسسة ـ عمى التواصؿ والتفاعؿ العميقيفقائ , وا 
األسموب تتطمب إتباعو التربوية لتطوير ىذا المناخ التنظيمي الصحي فإف مسؤولية مدير المدرسة 

أنظمة االتصاؿ  تكوف أف حتاج إلىكة في عممية صنع القرار, كما يقراطي القائـ عمى المشار الديم
وبالتالي دافعيتيـ وانجازىـ  ؤثر في اتجاىات ومشاعر العامميفيمما قائمة في المدرسة  والتكنولوجيا

 والتقدـ بالمدرسة لؤلفضؿ .
 : مداخل المناخ التنظيمي

 0 مداخؿ ىي ةيمكف اإلشارة إلى أربع 
 المدخل الييكمي: -1

وىػػي مسػػتقمة  ,ليػػذا المػػدخؿ يعبػػر المنػػاخ التنظيمػػي عػػف مجموعػػة مػػف الخصػػائص المميػػزة لممنظمػػة وفقػػاً 
 سػػماه الػػبعض مػػدخؿ الخصػػائص التنظيميػػة وبنػػاءً أ لمػػا ونجػػد أف ىػػذا المػػدخؿ ممػػاثبلً  عػػف إدراؾ األفػػراد
 تبارات تتعمؽ بالييكؿ التنظيمي مثؿ0فإف المناخ التنظيمي ينشأ مف عدة اع ,عمى ىذا المدخؿ

 .درجة المركزية في اتخاذ القرارات 
 .حجـ المنظمة 
 .عدد المستويات اإلدارية داخؿ المنظمة 
 .نوعية التكنولوجيا المستخدمة داخؿ المنظمة 
 .(  2007 : 14)المغربي ,  درجة تحكـ القواعد والسياسات في تصرفات وسموؾ األفراد 
 المدخل اإلدراكي: -2

حيث يركز ىذا  المدخؿ عمى أف  ,مف إدراؾ األفراد أف المناخ التنظيمي ينشأب يفترض المدخؿ اإلدراكي
نمػػط القيػػادة  ,) نمػػط االتصػػاالت 0األفػػراد يػػدركوف الظػػروؼ التنظيميػػة التػػي تحػػدث داخػػؿ المنظمػػة مثػػؿ 

ختمػػؼ مػػف فػػرد آلخػػر بػػذلؾ إلػػى تكػػويف المنػػاخ التنظيمػػي والػػذي ي يوأنمػػاط اتخػػاذ القػػرار ......( ويػػؤد,
 , والشكؿ التالي يوضح ذلؾ 0داخؿ المنظمة تبعا إلدراؾ كؿ فرد لمظروؼ التنظيمية في المنظمة
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 (8شكؿ رقـ )
 

 
 

 
 (  2011 : 17)ستـو ,

 المدخل التفاعمي: -3
ومػف  ,المناخ التنظيمي يرجػع إلػى التػداخؿ والتفاعػؿ بػيف األفػراديرى ىذا المدخؿ أف األساس في تكويف 

 بالتاليو  ,داخؿ المنظمة ثـ تأثير ذلؾ عمى سموكيـ وتصرفاتيـ تجاه المواقؼ المختمفة التي تحدث
بأنػػو عبػػارة عػػف تػػأثير متجمػػع مػػف خصػػائص الشخصػػية وتفاعميػػا مػػع العناصػػر الخاصػػة  ويمكػػف تعريفػػ

 ضيح ىذا المدخؿ مف خبلؿ الشكؿ التالي0ويمكف تو  ,بالييكؿ التنظيمي
 (2شكؿ رقـ)
 

 

 

 

 

مػف إدراؾ الفػرد واألوضػاع التنظيميػة يصػباف فػي نقطػة واحػدة وىػي المتمثمػة  يوضح ىػذا الشػكؿ أف كػبلً 
نػػػو نتيجػػػة ليػػػذا التفاعػػػؿ بػػػيف أعضػػػاء المنظمػػػة ينػػػتج المنػػػاخ أداخػػػؿ المنظمػػػة و  فػػػي التفاعػػػؿ بػػػيف األفػػػراد

 (2007 : 15)المغربي ,  التنظيمي.
 المدخل الثقافي: -4

والتػي تػؤثر عمػى إدراؾ األفػراد  ,يرى المؤيدوف ليذا المدخؿ أف المناخ التنظيمي يتأثر بالثقافػة التنظيميػة
المنػػاخ ينشػػأ مػػف تفاعػػؿ األفػػراد الػػذيف يتػػأثروف ف المػػدخؿ الثقػػافي يػػرى أف إ, وبيػػذا فػػوالتفاعػػؿ فيمػػا بيػػنيـ

نما عمى التفاعؿ بينيـ  وعمى تأثير ,بنفس الثقافة التنظيمية وبالتالي فالتركيز لـ يعد عمى إدراؾ األفراد وا 
 التالي 0 التفاعؿ كما ىو موضح في الشكؿ الثقافة التنظيمية في ىذا

 

 

المناخ  إدراك األفراد الظروف التنظيمية
 التنظيمي

 

 الظروف التفاعل بين األعضاء إدراك الفرد

 المناخ التنظيمي
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 ( 3شكؿ رقـ )

         

 

 

 

                                                                    ,  (2011 : 18) ستـو
 الباحث قد استخدـ المدخؿ االدراكيوفي ىذه الدراسة فإف 

 أىمية المناخ التنظيمي:
ألىميتػػو المباشػػرة وغيػػر  اسػػتحوذ موضػػوع المنػػاخ التنظيمػػي عمػػى أىميػػة خاصػػة بالنسػػبة لممنظمػػات نظػػراً 

وكػػػذلؾ لتػػػأثيره  ,المباشػػػرة فػػػي مختمػػػؼ الظػػػواىر والسػػػموكيات اإلداريػػػة المتصػػػمة بػػػاألفراد داخػػػؿ المنظمػػػة
عبلقتيػػػا بالبيئػػػة ب وأنظمػػػات سػػػواء المتعمقػػػة بأدائيػػػا ألعماليػػػا وتحقيػػػؽ أىػػػدافيا الواضػػػح عمػػػى أعمػػػاؿ الم

 ( 2001 : 23المحيطة.)المعشر ,
ف االتجاىػػات الحديثػػة فػػي تطػػوير التعمػػيـ تتبنػػي أسػػموب الػػنظـ فػػي تناوليػػا الجوانػػب التعميميػػة والػػذي  ,وا 

وحيػػث أف  ,يسػتند إلػى أف العمميػة التعميميػػة نظػاـ يتكػوف مػػف مجموعػة مػف العوامػػؿ المتداخمػة والمتفاعمػة
 ف ىذا النظاـ م ياً أساس اً ىو نتاج لعممية التفاعؿ بيف أفراد المؤسسة فيو بذلؾ عنصر  المناخ التنظيمي

 ( 2003 : 10)عبد العميـ ,ويستحؽ االىتماـ.
 التنظيمي من خالل النقاط التالية :  تبرز أىمية المناخ و 

إف وجػػود المنػػاخ المناسػػب يسػػيـ فػػي تنميػػة وتطػػوير المػػوارد البشػػرية لمػػا لػػو مػػف دور  حيػػوي فػػي  1-
 ,وااللتزاـ التنظيمػي ,مستوى أداء الفرد 0التأثير عمى بعض المتغيرات األخرى ذات الصمة باألفراد مثؿ

 األمر الذي ينعكس في النياية عمى تحقيؽ األىداؼ التي  ,تغيراتموغيرىا مف ال ,واالستغراؽ الوظيفي
 ( 2007 : 11تسعي إلييا المنظمة.)المغربي ,

إف تحقيؽ درجة عالية مف النوعية والفعالية ورفع مستوى األداء المعنوي لممعمميف يتوقؼ إلػى حػد  -2
لػػى إوالنزعػػة  ,العمػػؿ عمػػىوالقػػدرة  ,و درجػػة االنتمػػاءفيػػتػػوفير منػػاخ مدرسػػي مناسػػب ترتفػػع  كبيػػر عمػػى
والتركيػز عمػى اإلنتػاج وتكػوف فيػو درجػة  ,والشػكمية ,واإلعاقػة ,وتنخفض فيو درجػات التباعػدالجماعة, 

 ( 2007 : 6,  )العتيبي األلفة عالية.
فيـ المناخ التنظيمي يساعد عمى معرفة السموؾ اإلنساني الكائف في المدارس مف ناحية وعمى  إف 3-

 ( 2004 : 22,  مف األفراد مف ناحية أخرى.)الجوىر وعميظر تتوقع السموؾ المن
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 التنظيمية

 العـــادات 

 المعتقــدات

 القيــــم  
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 األساطير  

 الرمــوز  
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 التنظيمية
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 مميف مف ناحية تشكيؿ وتعديؿ ف السموؾ األخبلقي والوظيفي لؤلفراد العايكبيرًا في ترص يمعب دوراً  -4
 (  2002 : 166, )حمود القيـ والعادات واالتجاىات والسموؾ.

اإلحبػػػاط ألنػػػو يعمػػػؿ كوسػػػيط بػػػيف  ويػػػؤدي إلػػػى التحفيػػػز أو ,يػػػؤثر عمػػػى العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػة5- 
 (  2002 : 305, متطمبات الوظيفة وحاجات الفرد. )العمياف

يعد المناخ التنظيمي المبلئـ مف أكثر العوامؿ أىمية في تحسيف وتطوير كفاءة األداء لممنظمة كما 6-
 (  2012 : 102, مف شأنو تدعيـ وتعزيز الثقة واالرتياح لدى العامميف.)أبو تايو

 ,كمػا أنػو أفضػؿ المنػاىج التػي تصػػمـ ,و يعتبػر عػامبًل ميمػًا فػي فاعميػة المدرسػة وتحقيػؽ أىػدافيانػأ 7-
كؿ ىذا ال يمكف أف يثمر الثمرات المرجوة  ,وأغني أوجو النشاط التي ترسـ ,وأبدع الطرؽ التي تستحدث

بالعمميػة التعميميػة إلػى مػا لـ يتوافر في المدارس مناخ سميـ يعيف عمى تنفيذ ىذا كمػو وعمػى الوصػوؿ  ما
 (   2004 : 62,  ينشده المجتمع منيا مف صبلح.)جوىر وعمي

ف المدرسػة  ,و الفػردي والتحصػيؿ األكػاديمي لجميػع الطمبػةمػيػـ عمػى النوقعو الملممناخ التنظيمي  8- وا 
التي تتبني استراتيجيات دعـ المناخ االيجابي أكثر فاعمية في خمؽ بيئة مشجعة عمى التعميـ وأكثر قدرة 

,  )ىندييشػعروف باألمػاف والتعمػيـ األفضػؿ ف الطمبػةأو  ,عمى محاربػة جميػع أشػكاؿ العنػؼ والمضػايقات
107 : 2011 ) 

وحظ أف العػػامميف فػػي منػػاخ غيػػر مناسػػب تػػنخفض حيػػث لػػ, البدنيػػة والنفسػػية عبلقتػػو بصػػحة األفػػراد9-
دافعيػتيـ لمعمػؿ وتظيػر حػاالت مػف عػدـ االنتظػػاـ فػي العمػؿ وتػزداد حػاالت التغيػب واخػتبلؽ األعػػذار 
لمتيػػرب مػػف العمػػؿ, كمػػا تػػزداد حػػاالت الضػػغط اإلداري والتػػوتر العصػػبي والقمػػؽ النفسػػي وانعػػداـ الثقػػة 

بيف العامميف أنفسيـ مما يػؤدي إلػى البلمبػاالة فػي تأديػة العمػؿ  دارة أوواإلوالتعاوف سواء بيف العامميف 
والقصػػور فػػي إنجػػازه وبالتػػػالي انخفػػاض مسػػتوى أداء المنظمػػة ككػػػؿ وشػػيوع الطاقػػات العاطمػػة وازديػػػاد 

 2886 , )الحيػدرفياأىداعمى عدـ تمكف المنظمة مف تحقيؽ  ساعات العمؿ الميدورة مما يؤدي حتماً 
 043) 
يمػي الػػذي التتػوفر فيػػو السػبؿ المثاليػػة فػي االنسػجاـ, والتعػػاوف والثقػة يعػػاني مػف أبعػػاد المنػاخ التظ -10

سمبية وآثار سموكية تتسـ بالبلمباالة وعدـ الحيوية في األداء, وتدني اإلنتاجية وانخفاض النوعية وزيػادة 
 ( 0258  2010التكاليؼ المقترنة عادة باالداء المتدف.)الفريحات وآخروف ,

وكػذلؾ  ,وعػف قدرتػو عمػى العمػؿ بفاعميػة ,فػي تكػويف فكػرة الطالػب عػف ذاتػو اً المناخ يمعب دور إف 11- 
ترسػػيص صػػورتو عػػف نفسػػو فتنػػتج خصائصػػو و  عػػف قدرتػػو فػػي تنميػػة عبلقػػات إشػػباع متبادلػػة مػػع اآلخػػريف

الفرديػػػة ومشػػػاعره باإلضػػػافة إلػػػى تصػػػورات الػػػنفس المشػػػتقة مػػػف عبلقتػػػو باألشػػػخاص اآلخػػػريف والظػػػواىر 
 ( 2004 : 62)جوىر وعمي ,.  ةييئالب
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ويػػرى الباحػػث أف أىميػػة المنػػاخ التنظيمػػي تكمػػف فػػي أف السػػموؾ اإلنسػػاني ال يػػتـ فػػي فػػراغ وال يػػتـ مػػف  
نمػا يػتـ ضػمف سػياؽ بيئػػي محػدد ,فػراغ ف ذلػؾ سػػينعكس إيجابيػة مشػجعة فػإؿ الفػرد فػي بيئػػة فػإذا عمػ ,وا 

 تكوف قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا.المدرسة ف فإوبذلؾ  ,عمى المخرجات السموكية لدى المعمميف
كما أنو لو تمت جميع العمميػات اإلداريػة مػف تخطػيط وتنظػيـ وتوجيػو ورقابػة وتقػويـ بأفضػؿ الطػرؽ فػي 

 نو سيكتب ليا الفشؿ .إفظؿ مناخات سمبية 
الػتحكـ ومػف ثػـ المعممػيف,  والتنبػؤ بسػموؾر تفسػيالالفيػـ و  وكذلؾ فإف المنػاخ التنظيمػي ُيمكػف اإلدارة مػف
والعمؿ عمى تقميؿ  ,يجابيةنيا تدعيـ وتعزيز الجوانب اإلبو, ويمكف اإلدارة مف تبني استراتيجيات مف شأ

 .المعمميف وتعديؿ النواحي السمبية وذلؾ لبلرتقاء بالصحة النفسية لدى
 أبعاد المناخ التنظيمي ونماذجو:

التػػػػي تػػػؤثر عمػػػى أداء العػػػامميف وسػػػػموكيـ تتمثػػػؿ أبعػػػاد المنػػػاخ التنظيمػػػي بعديػػػػد مػػػف العوامػػػؿ الداخميػػػة 
صػػعوبات بالغػػة فػػي  وف( حيػػث يواجػػو البػػاحث2010 : 216,  أو ايجابيػػًا . )القريػػوتي التنظيمػػي سػػمباً 
التطػػػور وربمػػػا ترجػػػع صػػػعوبة تحديػػػد ىػػػذه األبعػػػاد إلػػػى  ,متعػػػددة الوجػػػوهالمنػػػاخ التنظيمػػػي  تحديػػػد أبعػػػاد
 إلى جانب تعدد التعريفات الخاصة بو.  ,ؿ المؤثرة فيوباإلضافة إلى تعدد العوام ات,مدراسلالتاريخي 

 ( 2003 : 21)عبد العميـ ,                                                                    
حيػػػث يصػػػمـ البػػػاحثوف  ,ف االختبلفػػػات القائمػػػة حػػػوؿ تحديػػػد أبعػػػاد المنػػػاخ التنظيمػػػي أمػػػر طبيعػػػيأكمػػػا 

فإذا اعتمد الباحث عمى المدخؿ الييكمي فسػيدفعو  ,ينتيجونيا في دراستيـنماذجيـ حسب المداخؿ التي 
ىذا إلى التأكيد عمى األبعاد التي تقيس العوامؿ الموضوعية الييكمية في التنظيـ مثؿ الييكؿ التنظيمػي, 

 نػػوإدخؿ الػػذاتي فعمػػى أسػػاس المػػ مبنيػػاً  أمػػا إذا انػػتيج الباحػػث منيجػػاً  ,درجػػة التعقيػػد واألىػػداؼ وغيرىػػا
 (029 2888,)الشمري.سيتوجو إلى أبعاد مختمفة كميًا عف األبعاد السابقة مثؿ التأييد والرضا وغيرىا

وترى الدراسة الحالية أف اختبلؼ األبعاد يعود إلػى االخػتبلؼ فػي البيئػات التػي تػـ دراسػتيا سػواء أكانػت 
محػػػددة صػػػالحة لجميػػػع  يمكػػػف القػػػوؿ بأنػػػو ال توجػػػد أبعػػػاد إنػػػوفوبػػػذلؾ  ,اً مدرسػػػة أو مستشػػػفي أو مصػػػنع

 المنظمات
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   والجدول التالي يحدد أبعاد المناخ التنظيمي من وجية نظر بعض الكتاب والباحثين:
 ( 1جدول رقم ) 

 األبعاد نموذجال

  .النزعة اإلنسانية, التركيز عمى اإلنتاجية, اإلعاقة, االنتماء (2012السممي)

, تدريب مباتيا, مدى التركيز عمى االنجازطبيعة الوظائؼ ومتط قدرة التنظيـ عمى التأقمـ, (2011)ديري
 وتنمية العامميف, أسموب التعامؿ بيف اإلدارة والعامميف .

أسموب  ,أىمية التدريب, أنماط السمطة ,التركيز عمى االنجاز ,مرونة التنظيـ ومتطمبات العمؿ (2212المغربي)
  .ب والعقابالتعامؿ بيف العامميف واإلدارة, أنماط الثوا

الفريحات,خضير وآخرون 
(2229) 

, انجاز ض والمكافآت المالية, صنع القرارتوجيو األداء, تنمية العنصر البشري, التعوي
 األىداؼ, السياسات اإلدارية .

  .االتصاؿ والتواصؿ, التنظيـ واإلدارة, ظروؼ العمؿ وأعباؤه, القوانيف اإلدارية (2229سميم)

جراءات العمؿ, طرؽ اتخاذ القرارات, الحواف (2009)الفييدي , تنمية زالييكؿ التنظيمي, االتصاالت, نظـ وا 
 الموارد البشرية .

 (2228العصيمي)
القيادة اإلدارية, العبلقات اإلنسانية واالتصاؿ, اتخاذ القرارات, اإلجراءات التنظيمية, النمو 

 الميني, التحفيز .

 (2006) نطيالش
تدفؽ  ,ة لمعامميف, الييكؿ التنظيمي, التكنولوجيا, نظرة الوزارة لمعنصر البشريتنمية القيـ الجيد

  .االتصاالت, طرؽ اتخاذ القرارات

 (2009) الطويل
بناء الحكمة في النظاـ, المكافأة في النظاـ, اتخاذ القرارات في النظاـ, االنجاز في النظاـ, 

عنوية, التقدير والدعـ, مرونة النظاـ وقدرتو التدريب والتطوير, األمف الوظيفي, االنفتاح, الم
 عمى التكيؼ . 

 (2005مية )فيفاروق و 
جػػػػراءات العمػػػػؿ, طػػػػرؽ صػػػػنع القػػػػرارات, العبلقػػػػات  الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي, نظػػػػـ االتصػػػػاؿ, نظػػػػـ وا 

 الداخمية , نظـ الحوافر , تكنولوجيا العمؿ , البيئة الخارجية.

 (2002حمود )
نمػط المكافػأة والعقػاب, أسػموب اإلدارة, مػدى التأكيػد عمػى االنجػاز المياـ  التي يتطمبيا العمؿ, 

درجػػػة األمػػػف والمخػػػاطرة, أسػػػموب الصػػػراحة والصػػػدؽ بػػػيف المػػػوظفيف, الػػػروح المعنويػػػة, مرونػػػة 
 التنظيـ, األىمية التي تعطييا اإلدارة لمكفاءات المتميزة.

 (2224)السكران
جراءاتو, اتخاذ القرارات, الحوافزالييكؿ التنظيمي, االتصاالت, نظـ العمؿ  , تنمية الموارد وا 

  الشرية.

 واالنتماء ,العبلقات واالتصاالت, النمط القيادي واتخاذ القرار, أداء أعضاء ىيئة التدريس (8428الشمري)
  .والحوافز, العقوبات والصعوبات

  .الدعـ, التقدير, العدالةاالستقبللية, درجة التماسؾ, الثقة, ضغط العمؿ,  (1993كوزوتوماس)

االنسجاـ, تدعيـ المطالب, االىتماـ الميني, توجيو األداء, الرسميات المركزية التجديدية,  (1983توماس )
  .كفاية المصدر
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جد الباحث ي أفوبالرغـ مف االختبلفات بيف الباحثيف في تحديد األبعاد المحددة لممناخ التنظيمي إال 
الدراسة الحالية التشابو في بعض رجع وتُ  ,أف ىناؾ مف األبعاد ما ىي مشتركة في بعض النماذجب

ات السابقة فقد استخمص وفي ضوء الدراسالعوامؿ المكونة لبيئات العمؿ الداخمية بمنظمات العمؿ.
 التالية. األبعاد الباحث

  .البعد األوؿ 0 القرارات الفعالة
  .البعد الثاني 0 االتصاؿ والتواصؿ

  .البعد الثالث 0 واقع العمؿ
  .الء واالنتماء التنظيميالبعد الرابع 0 الو 

 .البعد الخامس 0 التكنولوجيا المستخدمة
 شرح ىذه األبعاد وفيما يمي 
 القرارات الفعالة :البعد األول 

واعتمػػادًا عمػػى ىػػذا  ,قػػراريمكػػف الحكػػـ عمػػى جػػودة القػػرار بمعرفػػة الطريقػػة التػػي تػػـ عمػػى أساسػػيا اتخػػاذ ال
واألىػػداؼ  ,إذا تػػوفر لػػدى متخػػذ القػػرار الفيػػـ الكامػػؿ لممشػػكمة المطروحػػة اً ف القػػرار يكػػوف جيػػدإالمػػدخؿ فػػ

  و ,والنتػػائج المترتبػػة عمػػى كػػؿ حػػؿ بػػديؿ ,وكػػذلؾ الحمػػوؿ المتاحػػة لحػػؿ ىػػذه المشػػكمة ,المطمػػوب تحقيقيػػا
تػـ  جمػوأمػف  لػذيلب إلى تحقيؽ جيػد لميػدؼ اف البديؿ المختار سيؤدى في الغاإفي ظؿ ىذه الظروؼ ف

كػف الحكػـ عمػى نػو يمإجديػة ف أمػا إذا تػـ اتخػاذ القػرار بطريقػة عشػوائية ومػف دوف عنايػة أو ,القراراتخاذ 
 (0283 2888 , يد. )عبد الوىابجنو قرار غير بأالقرار في الغالب 

 .االنسجاـ, االحتكاؾ, الصعوبة, الرضا, المنافسة (1982شر)في فرازرو
 .التجديد ,الضغط, التأييد, االعتراؼ, العدالةحكـ الذات, الثقة, التماسؾ,  (1980كوبزوديكونتس)

 .التنظيـ الرسمي, القائد, الجماعة (1975ىاجنز )

المشاركة, انسجاـ القرناء, تدعيـ ىيئة التدريس, حكـ الذات توجيو اليمة , ضغط العمؿ ,  (1975)موس
 الوضوح , السيطرة , التجديد , الراحة الجسدية . 

 ستيرن وستيفيون
(1970) 

المناخ الذىني ومستويات التحصيؿ, الكرامة الشخصية, الفاعمية التنظيمية, النظاـ السيطرة 
  .بضنعمى ال

 (1970)كامبل
, الدؼء رواالعتبا المكافأة الحكـ الذاتي لمفرد, درجة البناء المفروض عمى الموقؼ, توجيو

 والتأييد.
 الكياف.خاطرة, التدعيـ, المستويات, الصراع , , المالمكافأةالييكؿ, المسئولية,  (1968وسترنجز)نليتوي

 (1965مايمز )
, االنسجاـ, رالتركيز عمى اليدؼ, كفاية االتصاؿ, التكافؤ في القوة, توظيؼ المصاد

 المعنويات, الحكـ الذاتي, التعديؿ, القدرة عمى حؿ المشكبلت .
 ىالين كروفت

(1963) 
 األلفة  ,اإلعاقة , المعنوياتأبعاد خاصة بالعمميف 0 التحرر مف العمؿ , 

 أبعاد خاصة بالمدير 0العزلة ,  التأكد عمى اإلنتاج , الدفع , االعتبار .
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 0 ويعرف اتخاذ القرار بأنو
    تنطوي عممية اتخاذ القرار عمى وجود بديميف أو أكثر ألنو إذا و  ,اختيار بديؿ مف بيف البدائؿ المتاحة  -

  (098 2888,  فبل توجد حاجة التخاذ قرار أو االختيار. )حجاج اً واحد كاف ىناؾ بديبلً 
اختيػػار البػػديؿ )الحػػؿ(  إلػػى يسػػعى متخػػذ القػػرار مػػف خبللػػو ,موضػػوعي, فكػػري ,أنػػو نشػػاط ذىنػػيكمػػا   -

 (0892 2888,  تماد عمى مجموعة مف الخطوات المتتابعة. )النعيمياألنسب واألفضؿ لممشكمة باالع
يار واعػي مػف بػيف بػديميف فػأكثر تػـ تخاأنو , و تصرؼ واعي مف بيف عدة بدائؿو  ,ىو سموؾكذلؾ  و -

 (087 2886,  تحميميما يتبعو فعؿ أو تنفيذ ليذا االختيار. )حريـ
 القرار الرشيد :  يفالشروط التي يجب توافرىا 
والنتائج , لكؿ الحموؿ البديمة المتاحة كامؿٌ  اـٌ لدى متخذ القرار إلم ري أف يكوفَ الشرط األوؿ0 مف الضرو 
 شرط كماؿ العمـ. وىذا الشرط يطمؽ عميو أحياناً  ,المترتبة عمى كؿ بديؿ

وذلؾ  ,الشرط الثاني0 أف يتوفر لدى متخذ القرار آلية معينة تمكنو مف ترتيب ىذه البدائؿ حسب أىميتيا
      الحكـ.  شرط كماؿ ىذا الشرط يطمؽ عميو أحياناً و , اختيار البديؿ الذي يعظـ اإلشباعمف  وحتى يمكن

 (0228 2888,  )عبد الوىاب                                                                    
 0مراحل عممية اتخاذ القرار

يعتبػر تشػخيص المشػكمة موضػوع القػرار الػذي سػيتخذ ىػو مرحمة تشخيص المشكمة وتحديد اليدؼ0  -8
والمشكمة ىي  ,أدؽ مرحمة مف مراحميا نياإبؿ  ,الخطوة األولى واألساسية في عممية صنع واتخاذ القرار

حالػػة سػػمبية غيػػر مرغػػوب فييػػا ألف القػػرار الػػذي سػػيتخذ فػػي النيايػػة يعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى تشػػخيص 
ى التوصؿ إلة المعنية والتعرؼ عمى أسبابيا و وعميو يصبح تحديد المشكم ,ال لبس فيو المشكمة تشخيصاً 

بػػػرز الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػو اإلدارة السػػػيما إذا كانػػػت المشػػػكمة غيػػػر أالعامػػػؿ األسػػػاس فػػػي بمورتيػػػا مػػػف 
واليػدؼ ىػو , وكذلؾ تحديد اليدؼ في اتخاذ القػرار وىػو بػالطبع تجػاوز المشػكمة ,وليست جمية, واضحة

 (885أ0  -2888, التي نرمى لموصوؿ إلييا. )عباس غوبةالنياية المر 
تعد عممية توفير المعمومػات المناسػبة مػف  مرحمة جمع المعمومات حوؿ المشكمة وتحميميا وتفسيرىا0 -2

حيث الكـ والكيؼ والوقت المناسب قضية أساسية فػي تحديػد المشػكمة و بالتػالي فػي اتخػاذ القػرار السػميـ 
معمومػات بػالطرؽ العديػدة المتػوافرة  القػرار أف يجمػع مػا يحتاجػو مػف بيانػات أو لمتخػذويمكػف  ,والمناسب

 ,ومراكػز المعمومػات المختمفػة ,والتقػارير ,والممفػات ,والمبلحظػات الشخصػية ,المقاببلت 0ىذه األياـ مثؿ
ى وبعد أف تتـ عممية الجمع البد مف عمميػات أخػر  ,وشبكات المعمومات كاالنترنت وغيرىا مف األساليب

 ,ثػـ تحميميػا باسػتخداـ األسػاليب اإلحصػائية المناسػبة ,ترتيب وتصنيؼ ىذه المعمومات في جداوؿ 0مثؿ
0 2887,  )عميافانة بالحاسػػوباالسػػتععمػػى اإلحصػػائييف فػػي ىػػذا المجػػاؿ و  ويمكػػف االعتمػػاد ,وتفسػػيرىا

74) 
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وسػػواء كػػاف  ,مػػف بينيػػامرحمػة تحديػػد البػػدائؿ0 إف اختيػػار القػػرار الفعػػاؿ يتطمػػب بػػدائؿ عػػدة لبلختيػػار  -3
وفػي  ,ف وجػود بعػض مػف الخيػارات يعػد شػرط التخػاذ القػرار الفعػاؿإالمدير يختار مف بيف خطط بديمة ف

التفكير والمناقشة, ف تحديد البدائؿ الجيدة ليس أمرًا سيبًل فيي عممية تتطمب قدرًا مف اإلبداع و إالغالب ف
والمقصود في  ,يف ميميف في تحديد البدائؿمميف رئيساؿ لمجماعات يعداف عااالستخداـ الفعإف اإلبداع و 

لتفسػير مشػكبلت  ةلعمػؿ األشػياء أو طػرؽ جديػد ة اإلبػداع ىنػا قػدرة المؤسسػة عمػى اكتشػاؼ طػرؽ جديػد
قديمػػة, أمػػا االسػػتخداـ الفعػػاؿ لمجماعػػات فنقصػػد بػػو اشػػتراؾ أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المعنيػػيف فػػي عمميػػة 

الجماعة تقمؿ  إف في حؿ المشكمة يزيد مف قبوؿ ىذا الحؿ, أيضاً  تحديد البدائؿ خصوصًا وأف االشتراؾ
 يلتنفيذ قرار مف شارؾ ف يعمموف معاً شؿ االتصاالت حينما يكوف أولئؾ الذيف ف صإلى حد كبير مف فر 

 (0867 2888,  صنعو. )العبلؽ
يجابيػػات إلويػتـ فػػي ىػذه الخطػوة توضػيح ا مرحمػة تقيػيـ البػدائؿ المطروحػة واختيػػار البػديؿ األفضػؿ0 -4

وتحديػد اليػدؼ مػف اتخػاذ  ,ومػدى قدرتػو عمػى حػؿ المشػكمة ,والسمبيات لكؿ بديؿ مػف البػدائؿ المطروحػة
وتعتمػػد عمميػػة تقيػػيـ البػػدائؿ المطروحػػة عمػػى  ,والتعػػرؼ عمػػى كافػػة العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي كػػؿ بػػديؿ ,القػػرار

والوقػػػت المطمػػػوب لمتنفيػػػذ والمعػػػدات  ,والكػػػادر البشػػػرى المطمػػػوب ,التكمفػػػة الماليػػػة 0معػػػايير مختمفػػػة مثػػػؿ
بيػات أو يجاإعمػى  وبنػاءً  ,ودرجة المغػامرة أو المخػاطرة المحتممػة لمبػديؿ ,واألجيزة والتكنولوجيا المطموبة
مػػدى كفاءتػػو فػػي حػػؿ المشػػكمة وتحقيػػؽ اليػػدؼ يػػتـ اختيػػار أفضػػؿ البػػدائؿ و سػػمبيات كػػؿ بػػديؿ مطػػروح 

 (075 2887 , رى. )عميافوالتخمي عف جميع البدائؿ األخ
مرحمة اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعتو0 بعد أف تتـ عممية اختيار البديؿ يتوجو رجؿ اإلدارة لتبني ذلػؾ  -5

تباعيػػا فػػي التنفيػػذ, احمػػة البػػد مػػف تػػدارس السػػبؿ الواجػػب البػػديؿ, ومػػف ثػػـ يقػػـو بتنفيػػذه, وفػػي ىػػذه المر 
المتابعة والتحقؽ مف سبلمة القرار وسػبلمة التنفيػذ والتأكد مف الميارات المطموبة لمتنفيذ, وأخيرًا البد مف 

ومدى تحقيقو لؤلىداؼ فقد تكشؼ المتابعة خطأ ما في البديؿ أو حتى مشػكمة فػي التطبيػؽ ممػا يتوجػب 
 (0888 2887,  إعادة النظر في البديؿ. )العتيبي وآخروف

 :أساليب اتخاذ القرارات
 قة أو بدونو.الحكـ الشخصي سواء باالعتماد عمى الخبرة الساب -8
 التخميف. -2
 المحاولة والخطأ )التجريب(. -3
 التقميد أو إتباع القادة. -4
 العصؼ الذىني. -5
 (0858  2882,  أسموب دلفي. )أبو القحؼ -6
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 األخطاء الشائعة في عممية اتخاذ القرار
كانػػت عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات مػػف العمميػػات الصػػعبة والشػػاقة والتػػي لػػـ تحػػدد بعػػد إطػػار شػػامؿ وعممػػي  مػػال

لصياغتيا فإنيػا تتعػرض لعػدد مػف األخطػاء, ويعػاني صػانع القػرار مػف عػدد مػف االلتباسػات تحػوؿ دوف 
تحقيؽ ما يسمى بالقرار الرشيد, وتعػرض الدراسػة باختصػار مجموعػة مػف األخطػاء الشػائعة لعػؿ صػناع 

 القرار يكونوا عمى دراية بيا لغاية تجنبيا.
 التبسيط.و الذىنيقصر النظر  -8
 االعتماد المبالغ فيو. -2
 األفكار المسبقة. -3
 (004:  0202,  التردد فً اتخاذ القرار. )عقلة -4
 عدـ التشخيص الدقيؽ لممشكمة المطروحة. -5
 عارضة وغير متفؽ عمييا.تواضحة و المحددة أو وجود أىداؼ مالغير األىداؼ  -6
 بلختيار.لبالمشكمة والبدائؿ المطروحة عدـ القدرة عمى تجميع البيانات الخاصة  -7
 حد البدائؿ دوف التأكد أنو ىو األفضؿ مف الخيارات محؿ البحث.أر االتسرع في اختي  -8
 .ضعؼ عمميات المتابعة المستمرة لمقرار لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة  -9
 (0293  2888,  )المغربيرات.تخرج عف سيطرة وسمطة متخذ القرامعالجة مشكبلت  -88

 تصنيف القرارات:
عظميػا مػف النػوع الروتينػي المتكػرر, ولكػف مإف أي مدير يواجو يوميػًا مشػكبلت ومواقػؼ عديػدة متنوعػة 

إبداعيػة المدير يواجو أيضًا فػي بعػض األحيػاف مواقػؼ ومشػكبلت تتطمػب قػرارات غيػر مبرمجػة, قػرارات 
 -0 ىفريدة. في ضوء ذلؾ تـ تصنيؼ القرارات إل

 مبرمجة.قرارات  -8
 قرارات غير مبرمجة. -2

فالقرار المبرمج ىو روتيني متكرر يعالج ويتناوؿ مشكبلت وحاالت ومواقؼ تنظيمية متكررة  وروتينية, 
 حيث يمكف وضع إجراء محدد لصنع القرارات بشأنو.

أما القرار غير المبرمج فيػو غيػر محػدد, ويتعمػؽ بمشػكبلت أو حػاالت ومواقػؼ متجػددة وليسػت متكػررة 
ر روتينيػػة, وال يوجػػد إجػػراء معػػد مسػػبقًا لمعالجػػة الموقػػؼ أو المشػػكمة وذلػػؾ لكونيػػا معقػػدة أو ميمػػة وغيػػ

 ( 88 0 2886,  جدًا.)حريـ
أف عممية صنع القرار تتـ لمعالجة مشكبلت قائمة أو لمواجية حاالت أو مواقؼ معينة ويرى الباحث 

وقد تكوف المشكبلت القائمة واضحة ومعروفة األبعاد  ,محتممة الوقوع أو لتحقيؽ أىداؼ مرسومة
وقد تكوف غامضة بالنسبة لعمقيا وأبعادىا واألسباب المكونة ليا أو قد تكوف غير موجودة  ,والجوانب

باألساس لكف حذر اإلدارة المدرسية واستطبلعيا لمظروؼ المحيطة تجعميا تتنبأ بتوقع حدوثيا, فعندما 
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في حالة اتخاذ القرارات بتجميع كؿ ما يمزميا مف بيانات ومعمومات وتحميؿ كؿ تقوـ اإلدارة المدرسية 
القرار الرشيد بعد تحميؿ البدائؿ  ىلإوامؿ مختمفة لتساعدىا في الوصوؿ ما يحيط بيا مف ظواىر وع

شراؾ أكبر عدد مف المعمميف في عممية اتخاذ القرار وأخذ آرائيـ وتصوراتيـ فبذلؾ يكوف  وتقويميا وا 
  .اً ايجابي اً مناخ السائد في المدرسة مناخال

 -: االتصال والتواصلالبعد الثاني_ 

 صوؿ إلى  شيء أو بموغو واالنتماءإف مصطمح االتصاؿ في المغة العربية كما تشير المعاجـ يعنى الو 
(, commuins)مشتقة مف األصؿ البلتيني  فيي االنجميزية (communicationإليو, أما كممة )

المعمومة المرسمة, الرسالة الشفوية أو الكتابية, شبكة  ,تعنى الكممةعاـ أو شائع أو مألوؼ و  ومعناه
   الرموز.   الكبلـ أو الكتابة و الطرؽ وشبكة االتصاالت, كما تعني تبادؿ األفكار والمعمومات عف طريؽ 

 (0236  2887,  )عمياف                                                                        
واالتصاؿ عممية مستمرة تتضمف قياـ أحد األطراؼ بتحويؿ أفكار ومعمومات معينة إلى  رسالة  -

  (0226  2888,  أو مكتوبة تنقؿ مف خبلؿ وسيمة اتصاؿ إلى  الطرؼ اآلخر.)ديرى شفوية
أفراد معمومات والقرارات إلى عممية إدارية واجتماعية وسموكية تعمؿ عمى إيصاؿ البيانات وال ىوو  -

المنظمة لموصوؿ إلى  اليدؼ المشترؾ, ويتفاعؿ مف خبلؿ االتصاالت مجموعة األفراد المرسميف 
,  جتماعيًا, وتخمؽ الروابط والصبلت والتشابكات فيؤثروف ويتأثروف ببعضيـ.) القاضىاوالمستقبميف 

2886  0388 ) 
معمومات واألفكار والحقائؽ واآلراء والمشاعر بيف مرسؿ يعرؼ بأنو عممية تبادؿ الأما التواصؿ ف -

ومستقبؿ مف خبلؿ واحد أو أكثر مف وسائؿ تبادؿ المعمومات بما يفيد نقؿ المعنى المقصود والحصوؿ 
 (0278  2883)مسمـ وآخروف , عمى رد فعؿ.

 عناصر االتصال:
 األفراد ويؤثر فييـ.المصدر أو المرسؿ0 وىو الشخص الذي يرغب باالتصاؿ بغيره مف  -8
المستقبؿ0 ويقصد بو المتمقي لمرسالة أو المرسؿ إليو, أو المستقبؿ لممعمومات أو البيانات  -2

 واإلشارات أو الرسائؿ عمى مختمؼ أنواعيا.
 الرسالة المراد توصيميا إلى المستقبؿ0 وىي حمقة االتصاؿ بيف المصدر والمستقبؿ. -3
:  0226,  )الجبر اة االتصاؿ بيف المرسؿ والمستقبؿأو أد قناة أو وسيمة االتصاؿ0 وىي وسيمة -4

030) 
 محددات عممية االتصال

 والتي شيدت  ,0 يتحدد اإلطار التقني لبلتصاالت باألساليب المستخدمة في االتصاؿر التقنياإلطا -8
  ثورة دراماتيكية في  تطورىا إذ تـ تسخير أجيزة الحاسوب وشبكات االنترنت ومحطات األقمار
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وسائؿ وتقنيات االتصاؿ الحديثة  فقد أثرت ,الصناعية والياتؼ العادي لخدمة وزيادة كفاءة االتصاالت 
 ـ مع الظروؼ المختمفة.ؤ صاالت وسرعتيا وقدرتيا عمى التوايجابيًا عمى سيولة ويسر االتإ
والتفاعبلت  ,والدوافع الذاتية ,جتماعي0 يتمثؿ ىذا اإلطار بعمميات اإلدراؾاالاإلطار النفسي  -2
االجتماعية التي وتأثير األدوار  الرسمية و   ,مف صراعات وتوافؽ التصاؿالمختمفة بيف أطراؼ عممية ا

ت مستويات اإلدراؾ يؤدى إلى اختبلفات في  تفسير نفس و تفا أف عمميات التواصؿ, إذ فييمعبيا الفرد 
 التوجييات والتعميمات.

التنظيمي بطبيعة وسمات النظاـ اإلداري الذي تتـ عمميات اإلطار التنظيمي0 يتحدد اإلطار  -3
االتصاؿ مف خبلؿ قنواتو, ونمط توزيع العمؿ, وأسموب اتخاذ القرارات, فالتنظيـ المركزي بما يتطمبو 
مف ضرورة الرجوع دومًا إلى  قمة اليـر اإلداري في المؤسسة يؤدى إلى بطء عممية االتصاؿ, وكذلؾ 

 في العمؿ يمكف أف يساعد في  تسييؿ عممية االتصاالت بسبب ما تؤدي إليو مف فإف إتباع البلمركزية
ليـ مف معمومات دوف ضرورة  وافرضوء ما يتتفويض بعض الصبلحيات لممرؤوسيف لمتصرؼ في 

 (0298  2889,  )القريوتى .ي  كؿ شيءالرجوع لممركز ف
 -: ما يميأىميا تتأثر فعاليات االتصال بمجموعة من العوامل من 

أف يكوف خط االتصاؿ قصيرًا ومباشرًا قدر اإلمكاف كي ال يحدث تحريؼ في  مضموف االتصاؿ  -1
 عند انتقالو مف جية إلى أخرى.

 د إيصالو لجية مايبمضموف ما ير  فإذا لـ يكف ممماً  ,أف يدرؾ المتصؿ حقيقة ما يريد نقمو لآلخريف -2
 لف يكوف ىناؾ اتصاؿ بمعنى الكممة.

دث التباسًا لدى المستقبؿ في ح  الوضوح في التعبير عما يريد نقمو, بحيث ال يُ أف يراعي المتصؿ  -3
 فيـ مضموف االتصاؿ.

مومات مف الحرية في  تعديؿ وشرح المع اً بحيث يترؾ قدر  ,أف تتصؼ عممية االتصاؿ بالمرونة -4
ستوى اإلداري ما يتبلءـ مع المستوى الفكري والثقافي  لممرؤوسيف في  المبالمرسمة مف األعمى لؤلسفؿ 

 مف التأويؿ والتحريؼ. وىذا مشروط بالمحافظة عمى مضموف االتصاؿ خوفاً  ,األدنى
أف يتأكد المتصؿ مف أف اتصالو قد حقؽ الغاية أو اليدؼ الذي يريده والذي قامت مف أجمو عممية  -5

 (0487  2883,  االتصاؿ. )عقيمى
 :معوقات االتصال

  يفيـ معنى المعمومات التي لديو.ال  ؿ عندما ال يدرؾ أويخطئ المرسِ  -8
 ؿ إليو.يخطئ المرسؿ عندما ال يتكمـ بمغة ومصطمحات يفيميا المرسَ  -2
 يخطئ المرسؿ عندما يختار وسيمة االتصاؿ التي ال تتناسب مع الموضوع محؿ االتصاؿ. -3
 يخطئ المرسؿ عندما يختار وسيمة االتصاؿ التي ال تتناسب مع الوقت المتاح لبلتصاؿ. -4
 المرسؿ عندما يختار وسيمة االتصاؿ التي ال تتناسب مع األفراد القائميف باالتصاؿيخطئ  -5
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 وتعزز المعاني التي لديو. يأتي بتعبيرات وجو تيسر ال يخطئ المرسؿ عندما -6
 وتعزز المعاني التي لديو. ما ال يأتي بحركات جسمية تيسريخطئ المرسؿ عند -7
 (0229  2888,  )ديري ةة والمعبر يخطئ المرسؿ عندما ال ينتقي الكممات السيم  -8

 : ويمكن تمخيص قائمة التوصيات التي تمكن أي مدير من القيام باتصاالت فعالة عمى النحو التالي
 انقؿ المعمومات بشكؿ دقيؽ واضح ال يحتمؿ التأويؿ والتفسيرات المختمفة. -8
 االتصاؿ معيـ.استخدـ أفضؿ الوسائؿ المناسبة في االتصاؿ وحسب مستوى فيـ مف يتـ  -2
 فسح المجاؿ الستيضاح المرؤوسيف حوؿ ما تقوـ بو مف اتصاالت.اشجع التغذية الراجعة و  -3
 .المستقبؿفالتعقيد في المغة يربؾ  ,دقيقًا وواضحًا في االتصاؿ اً استخدـ نمط -4
الت تساعدؾ عمى الفيـ األفضؿ استمع لممتحدثيف بانتباه ألف مبلمحيـ وطريقة حديثيـ تحمؿ دال -5
 (0296 2889, )القريوتى .ليـ

وفي ضوء ذلؾ يرى الباحث أنو إذا كانت عممية تبادؿ األفكار والمعمومات بيف اإلدارة المدرسية 
واليابطة والصاعدة فإف ىذا سينعكس عمى  ,والمعمميف تسير في جميع االتجاىات الصاعدة واليابطة

أما إذا كانت عممية االتصاؿ في اتجاه واحد مف  ,اً الجو العاـ داخؿ المدرسة ويكوف المناخ ايجابي
 وغير صحي . اً سمبي مناخاألعمى لؤلسفؿ فبذلؾ يكوف ال

 : واقع العمل - البعد الثالث
 وكذلؾ ضغوط وأعباء العمؿ  ,واقع العمؿ يتمثؿ في طبيعة العمؿف إ
 0 إف العمؿ الروتيني يؤدي إلى إحداث الممؿ واإلىماؿ وعدـ االكتراث والبلمباالة  طبيعة العمل0  أ

,  نحو التحديث والتطوير بسبب عدـ تشجيع اإلبداع وشعور الفرد بأف عممو ليس بذي أىمية.) العمياف
38802882) 

 : ضغوط العمل ب
 أثناء قيامو باألدوار والواجبات, وتنفيذه التعميمات المكمؼ بيا مجموعة مف المشاكؿ التي  عمـيواجو الم

ومف أبرز تمؾ المشكبلت ىي ظاىرة ضغوط العمؿ.  تحد مف فاعميتو عمى القياـ بتنفيذ تمؾ الواجبات,
بضغوط نفسية ف كثيرًا مف العامميف يعانوف مف الشعور باإلرىاؽ النفسي داخؿ العمؿ أو اإلحساس وا  

  (0483 2882في عمميـ أو ما يرتبط بو مف مناخ تنظيمي)ماىر, 
مجموعة مف التفاعبلت بيف الفرد وبيئتو التي تتسبب في حالة عاطفية أو وجدانية غير سارة مثؿ  ىيو 

  (0399 2888,  التوتر والقمؽ. )حسف
لتي ينتج عنيا مجموعة مف ردود مجموعة مف المثيرات التي تتواجد في بيئة عمؿ األفراد وا وكذلؾ ىي

األفعاؿ التي تظير في سموؾ األفراد في العمؿ, أو في حالتيـ الجسمية, واالنفعالية, أو في أدائيـ 
 (0329 2883ألعماليـ نتيجة تفاعؿ األفراد مع بيئة عمميـ التي تحوي الضغوط. )عبد الباقي, 
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ذاتية ناتجة عف تفاعؿ الفرد مع القوى الخارجية في البيئة المحيطة والذي قد  تكيفيواستجابة  انياو 
 (0887 2882,  ية أو سموكية )مصطفىآثار مادية أو نفس ايترتب عميي

حالة ديناميكية يواجو فييا الفرد فرصة ومحددات متطمبات مرتبطة بما يرغب بو ولكف النتائج تمثؿ و 
 (0878 2883,  مؤكدة وميمة. )العيطة المرتبطة بيا تدرؾ عمى أنيا غير

( ضغوط العمؿ بأنيا أي خصائص موجودة في 2884العمياف )بحسب وآخروف  Caplanويعرؼ  
 (0868 2884,  بيئة العمؿ التي تخمؽ تيديدًا لمفرد )العمياف

       احالة مزاجية معقدة يشعر بيا الفرد وتؤثر عمى احترافاتو وتغير مف طريقة تفكيرى ي تتمثؿ فيىو 

    (0837  2888الرحاحمة والعزاـ , )

 عناصر الضغوط:

 يمكف توضيح ىذه العناصر كما يمي0 

عنصر المثير0 يشتمؿ ىذا العنصر عمى الضغوط والمؤثرات األولية الناتجة مف مشاعر الضغوط  -أ
 وقد تأتي ىذه العناصر مف البيئة أو المنظمة أو األفراد.

 ىذا العنصر مف ردود الفعؿ الفيزيولوجية والنفسية والسموكية لمضغوطعنصر االستجابة 0 يتكوف  -ب
 مثؿ اإلحباطات والقمؽ. 
 ويأتي ىذا فاعؿ الكامؿ بيف عوامؿ المثيرات عنصر التفاعؿ  0 وىو العنصر الذي يحدث الت -ج

عمييا مف التفاعؿ مف عوامؿ البيئة والعوامؿ التنظيمية في العمؿ والمشاعر اإلنسانية وما يترتب 
 (0338 2883,  استجابات. )عبد الباقي
 مصادر ضغوط العمل: 

وتشير الدراسات  ,جماعة العمؿ0 غالبًا ما يؤدي الفرد عممو في المنظمة ضمف جماعة عمؿ معينة -8
أف نجد بعض الضغوط التي يتعرض ليا  وليس مستغرباً  ,العديدة إلى التأثير الكبير لمجماعة عمى الفرد

 ومف أىـ ىذه الضغوط0 ,الفرد مصدرىا الجماعة التي يعمؿ معيا
 االفتقار إلى تماسؾ الجماعة. -
 افتقار الفرد إلى دعـ الجماعة ومؤازرتيا. -
 (0289  2884,  أفراد الجماعة )حريـالتنازع والصراع بيف  -
ىو أف مياـ وظيفتو ومتطمبات عممو تكوف فوؽ طاقة بو الفرد0 والمقصود  العمؿ الزائد عف طاقة - 2

وينتج عف ذلؾ عدـ الرضا بالعمؿ, والتوتر  ,والنفسي ,ويؤدي ذلؾ إلى اإلرىاؽ الجسماني ,وتحمؿ الفرد
  (0333 2883,  بالعمؿ. )عبد الباقي

أ شائع الفيـ أف الضغط المرتبط عبء العمؿ الزائد أو قمة األعماؿ المطموب القياـ بيا0 إنو لخط - 3
 0و في الواقع ىناؾ نوعيف مف العبءبالعمؿ ىو ضغط ناتج مف كثرة العمؿ ولكن

 حيث يتعيف عمى الموظؼ أداء أعماؿ كثيرة في وقت قصير. ,عبء وعمؿ كمي -
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 وىو عبء ناتج عف نقص في الميارات المطموبة ألداء مياـ الموظؼ. ,عبء وعمؿ كيفي -
والوجو اآلخر ألداء أعماؿ  ,غير مرغوب فيو وقد يؤديا لدرجة عالية مف التوتر العصبي يفالعبأوكبل 

,  )الرحاحمة والعزاـ. كثيرة ىو أداء أعماؿ أقؿ مف البلـز مما يؤدى إلى الممؿ وعدـ الرضا عف العمؿ
2888 0875)  

داء مياـ كثيرة تتطمب تعارض دور الفرد0 يظير تعارض دور الفرد في العمؿ حينما يقوـ الفرد بأ - 4
مف  ويشعر الفرد عند أدائو ليذه المياـ بعدـ رغبتو في أدائيا وال يعتبرىا جزءاً  ,سرعة كبيرة النجازىا

ة ومتداخمة مع مياـ أو أدوار أخرى يؤدييا بعضافة إلى أف ىذه المياـ تكوف متشباإل ,مياـ وظيفتو
جباتو العائمية أو عدـ اىتماماتو الشخصية في ىذه ذلؾ تداخؿ عمؿ الفرد مع وا عمى مثمة. ومف األالفرد

وبالضغوط الواقعة عميو  ,الوظيفة وال يعتبرىا محببة إلى نفسو وبالتالي يشعر الفرد باالستياء مف عممو
تحت أكثر مف قيادة ويتمقى أوامره مف أكثر مف رئيس  وكذلؾ يتعارض الدور حينما يكوف الفرد واقعاً 

 (333, 2883 , يطمبوف منو القياـ بوظائؼ متناقضة. )عبد الباقي
أي أنو يقوـ بمحاولة مقابمة التوقعات المختمفة التي قد  ,صراع األدوار0 يمعب الفرد عدة أدوار - 5

, فطمبات وتوقعات توقعات متعارضةلدوار واتكوف ىذه األ وأحياناً  ,دىا األطراؼ األخرى منوريأداىا وت
رؤوس في أف يمتـز مولو أضيفت إلى ىذا رغبة ال ,رؤوس واحد قد تكوف متعارضةمالرؤساء المختمفيف ل
 يداً مز ويمقي ىذا  ا األمر يزداد تعقيداً ف ىذإغبتو في تحقيؽ طموحاتو الشخصية فبمعايير الجماعة ور 
 (0485  2882,  عمى األفراد. )ماىرمف الضغط النفسي 

عدـ التوافؽ بيف الفرد وظروؼ العمؿ والمؤسسة0 يشير الباحثوف في ىذا المجاؿ إلى أنو مف  - 6
ممكف أف الممكف أال تتفؽ قدرات الفرد مع مياـ عممو سواء باإليجاب أو بالسمب ومعني ذلؾ أػنو مف ال

ف مف إالعكس فبجاز وظيفتو و نإوبة مف أعمى مف مستوى القدرات المطم ىنضع قدرات الفرد في مستو 
قؿ مف مستوى القدرات المطموبة لموظيفة , ومف ناحية أخرى أد في مستوى الممكف أف تقع قدرات الفر 

يمكف أف تحدث تقمبات في قدرات الفرد مع مرور الزمف سواء بالزيادة أو النقصاف التدريجي , فمع 
باإلضافة  ,عدـ اكتسابو أي خبرات جديدة مرور الوقت ومع عدـ إضافة أي معمومات جديدة لمفرد ومع

 ,ف ذلؾ يؤدي إلى اضمحبلؿ قدرات الفردإومع تقدـ السف ف ت المكتسبة سمفاً إلى تقادـ المعارؼ والخبرا
وعدـ توافر فرص  وعمى العكس قد تزداد خبرات الفرد وتزداد معارفو ولكف مع ثبات وضعو الوظيفي

وظروؼ العمؿ المادية إلى الشعور بالضغوط مثؿ الحرارة قد تؤدي خصائص البيئة فالترقي المتاحة 
 (0334  2883,  تيوية. )عبد الباقيوالرطوبة وال

ؿ واختصاصات عممو ويتدرج ىذا عدـ وضوح العمؿ واألدوار0 ويعني ىذا عدـ تأكد الفرد مف شك -7
الواجب أف يسمكيا. لتصرفات عدـ تأكد الفرد مف توقعات اآلخريف عنو فيما يجب أف يؤديو أو اى إل

 ي.ما يزيد مف الشعور بالضغط النفسىذا األمر إلى شعور الفرد بعدـ سيطرتو عمى عممو م ويؤدي
  (0485 2882)ماىر,                                                                           
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روؼ صحيحة عامة وآمنة وذلؾ مبلئمة0 في أغمب األحواؿ يتميز العمؿ بظالغير ظروؼ العمؿ  - 8
)الرحاحمة .ؼولكنو ال يوجد مقياس محدد ليذه الظرو  ,العمؿ المعموؿ بيا ظروؼ بناء عمى توافؽ

 (0875 2888,  والعزاـ
 أف تأخذ الشكؿ  إلى عدـ توافؽ شخصية الفرد مع متطمبات التنظيـ0 تميؿ المنظمات كبيرة الحجـ - 9

جراءات رسميةتقيد بموائح مالبيروقراطي ال شراؼ متشددة والمرتكز عمى  ,وا  والمعتمد عمى نظـ وا 
ويتعارض ذلؾ عادة مع رغبة  ,ال تؤخذ في الحسباف االعتبارات الشخصية ,سياسات رشيدة وموضوعية

عمى وتأكيد الذات ويمقي ذلؾ ضغوطات نفسية  ,ومع حاجاتيـ لمنمو ,العامميف في التصرؼ بحرية
 (0484 2882العامميف. )ماىر, 

متطمبات المينة0 تختمؼ الوظائؼ مثؿ طبيب غرؼ طوارئ ,  أستاذ , في درجة الضغوط الواقع  -88
وبعضيا يتطمب  ,بعض ىذه الوظائؼ خاصية ضغط زائد في العمؿ عف األخرىمتحتيا الموظؼ ف

وامؿ اتخاذ قرارات المتابعة الدائمة لآلالت والمعدات وكذلؾ التبادؿ المستمر لممعمومات مع وجود ع
 (0874  2888)الرحاحمة والعزاـ ,  .مادية غير مرغوب فييا باإلضافة إلى أداء مياـ غير محددة

اختبلؼ ظروؼ العمؿ المادية0 إف اختبلؼ ظروؼ العمؿ المادية مف إضاءة وحرارة ورطوبة  - 88
ة وضوضاء وترتيب مكاف العمؿ وغيرىا مف الظروؼ يمكف أف يؤدي إلى شعور الفرد بعدـ مناسب

 (0485 2882ضغوط النفسية. )ماىر, العمؿ وظروفو ويؤدي ىذا بالطبع إلى زيادة الشعور بالتوتر وال
مف الصراع بيف الفرد والدور وىو ينتج مف  خاصاً  اختبلؼ القيـ0 يمثؿ اختبلؼ القيـ نوعاً  -82

مع قيـ  اً تماماالنحراؼ بيف ما يعتقده الفرد مف صواب وبيف متطمبات العمؿ فاألفراد ال يتطابقوف 
وطمب  ,اتخاذ القراراتفي واتجاه متزايد لممشاركة  ,ة كبيرة لمتسمط اإلداريومفمثبل ىناؾ مقا ,رؤسائيـ

متزايد لتحقيؽ الرضا في العمؿ وفرص تحقيؽ الذات. فيناؾ بعض القيـ في مجاؿ العمؿ والمتعمقة 
عمى  قعاتو وقيمو فإنيا تخمؽ ضغوطاً بالصدؽ والتريث واألمانة في العمؿ وعندما ال تقابؿ المنظمة تو 

 (0487 2888,  مف بيذه القيـ. )حسفالفرد الذي يؤ 
ما لعدـ معرفة إوترجع صعوبتو  ,صعوبة العمؿ0 تسبب صعوبة العمؿ شعور الفرد بعدـ االتزاف - 83

المجاؿ. الفرد لجوانبو أو لعدـ فيمو لجوانب العمؿ. ويمعب المشرؼ ونظاـ اإلدارة دور ىاـ في ىذا 
شرحو ليا يعظـ مف شعور الفرد  ـوعدـ وجود بطاقات وصؼ يقوـ المشرؼ باطبلع األفراد عمييا وعد

كبر مف نطاؽ الوقت الخاص أإلى أف كمية العمؿ  العمؿ أحياناً وقد ترجع صعوبة  ,بصعوبة العمؿ
  (0484 2882لمتاحة لمفرد. )ماىر, باألداء أو أكبر مف القدرات ا

ناتجة مف العبلقات الشخصية المتداخمة0 إلى جانب ضغوط الزمبلء ىناؾ ضغوط الضغوط ال - 84
ناسب فالمشرؼ ميمارسيا الفرد والتي ترجع إلى مشاكؿ وخبلفات شخصية وعدـ الموافقة عمى السموؾ ال

0 2888)حسف, .مف الضغوط بعدـ إظيار االىتماـ الكافي بمشاعر وحاجات مرؤوسيو  يخمؽ نوعاً 
486) 
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العديد مف العبلقات الشخصية إال ضرورة إقامة  ات الشخصية0 يتطمب أداء العمؿؿ العبلقاختبل - 85
استغبلليا, مما يؤدي باألمر إلى تميز ىذه العبلقات بالعدوانية  فف أطراؼ ىذه العبلقات قد يسيئو أ

  (0486 2882راعات. )ماىر, والص
وقد ينتج  ,بصعوبة العمؿ الذي يؤديوغموض دور الفرد في المؤسسة0 يقصد بذلؾ شعور الفرد  -86 

 شعور الفرد لعدة أسباب أىميا0
 عدـ فيـ الفرد ألبعاد وجوانب عممو. -
 عدـ توافر المعمومات التي يحتاجيا الفرد في عممو. -
 (0332  2883,  ت الفرد )عبد الباقيقصور قدرا -

 الرسمية فكؿ رئيسمشاكؿ الخضوع لمسمطة0 تتميز المنظمات بوجود ىيكؿ متدرج مف السمطة  -87
ويختمؼ المرؤوسيف في قبوليـ لنفوذ وسمطة الرؤساء وعادة ما , يمارس نفوذه وسمطتو عمى مرؤوسيو

تر لدى البعض. )ماىر, يطمب مف المرؤوسيف االمتثاؿ لسمطة الرؤساء وىذا ما يؤدي إلى الشعور بالتو 
2882  0484) 

ف العمؿ يتميز بالتجديد واالبتكار ويتحدى قدراتو ويرى الباحث في ضوء ذلؾ بأنو عندما يشعر المعمـ بأ
بقدر االمكاف فإف ىذا يدفع المعمـ إلى اإلبداع واإلتياف بكؿ ما ىو جديد, وبذلؾ يكوف الجو العاـ 
والمناخ المدرسي ايجابي, وكذلؾ إذا شعر المعمـ أف ىناؾ ضغوط واقعة عميو داخؿ العمؿ وأنو غير 

وبة منو وأف اإلدارة تطمب منو أعمااًل تتناقض مع قيمو وعاداتو وكذلؾ قادر عمى تحقيؽ األىداؼ المطم
 أعمااًل تفوؽ طاقاتو وقدراتو فإف ىذا يؤدي إلى وجود واقع سمبي داخؿ العمؿ .

 : الوالء واالنتماء التنظيميالبعد الرابع _ 
الوالء بيف جماعات العمؿ إف العناصر الميمة والمعززة لمجبية الداخمية لممنظمة ىي قدرتيا عمى غرس 

ممحوظًا في ىذا  عات الصغيرة في المنظمة وىي تمعب دوراً امف والء العمؿ تقوده الجأذلؾ  ,الصغيرة
 تجاه مواقؼ تخصيا أو تخص المنظمةاالجماعات في أمور معينة وتتفانى ىذه  يفقد تضح ,المجاؿ

  (0275  2888)جواد,  .وتعزز مصيرىا
ترتبط ىذه و  ,بأنو مشاعر ذلؾ الفرد نحو المؤسسة التي يعمؿ بيا واتجاىاتو الوالء التنظيمي يعرؼو 

عنيا ورغبتو في البقاء فييا   المشاعر بقبوؿ الفرد ألىداؼ المؤسسة وقيميا واستعداده لبذؿ مجيود نيابة
 (0276 8996,  )ريجو.  عضوك
ى قيـ المنظمة في العمؿ و إلى تبن االرتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة مما يدفعو لبلندماجأني -

  (0275 2888,  )جواد
استعداد الفرد لبذؿ درجات عالية مف الجيد لصالح التنظيـ والرغبة القوية في  يعبر عف كما أنو -

  (244:2005 , ة لمتنظيـ.)الصيرفيظيـ وقبوؿ القيـ واألىداؼ الرئيسالبقاء في التن
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التأييد لمجماعة مف قبؿ الفرد العامؿ في المنظمة, والمودة أو الصداقة المؤثرة في و المناصرة  وأنو -
 تحقيؽ أىداؼ وقيـ المنظمة, وىو ناتج عف تفاعؿ ثبلثة عناصر0 اتجاه
 التطابؽ0 أي تبني أىداؼ المنظمة وقيميا باعتبارىا أىداؼ وقيـ لمفرد العامؿ في التنظيـ. -8
 االنيماؾ أو االنغمار النفسي في أنشطة ودور الفرد في العمؿ.االستغراؽ0 المقصود بو  -2
 (0889  2887)أبوندى,مة. اإلخالص والوفاء: أي الشعور بالعاطفة واالرتباط القوى إزاء المنظ -3

ويؤكد عمماء االجتماع عمى حقيقة أف لموالء ثبلث ركائز أساسية إذا توفرت في البيئة األكاديمية فإنو 
 ؾ الوالء التنظيمي وبقائو واستمراريتو, وىذه الركائز ىي0تساعد عمى تماس

 ركيزة الوالء المستمر. -8
 ركيزة الوالء التبلحمي. -2
 ركيزة الوالء الموجو. -3

  .وتعنى الركيزة األولى أف يكرس الفرد حياتو ويضحي بمصالحو لبقاء واستمرارية الجماعة
االجتماعية التي تربط الفرد بغيره بشكؿ يؤدي إلى  أما ركيزة الوالء التبلحمي فتشير إلى العبلقات 

 تماسؾ الجماعة واستمراريتيا.
 (0889  2883,  )الموزي .وأما الركيزة الثالثة فتشير إلى ارتباط الفرد بقيـ الجماعة ومبادئيا

 وىي: ,ويمر الوالء التنظيمي بثالثة مراحل رئيسة
وائد التي يحصؿ عمييا في بالمنظمة يكوف مبنيًا عمى الفمرحمة االلتزاـ0 حيث إف التحاؽ الفرد  -

 لمحصوؿ عمى الفوائد التي وتبعًا لذلؾ فيو يتقبؿ سمطة اآلخريف ويمتـز بما يطمب منو سعياً , المنظمة
  .يحصؿ عمييا مف المنظمة

 مرحمة التطابؽ بيف الفرد والمنظمة0 حيث يتقبؿ الفرد سمطات اآلخريف لرغبتو في االستمرار في -
 فيو يشعر بالفخر واالعتزاز النتمائو ليا. ,العمؿ بالمنظمة

0  2883,  )الخشالي قيـ المنظمة كما لو كانت أىدافو وقيموالتبني0 أي قبوؿ الفرد بأىداؼ و  مرحمة -
28    ) 

 كما أن الوالء التنظيمي يتكون من مجموعة من المكونات الرئيسة:
درجة إدراؾ الفرد لما يميز عممو مف خصائص تتعمؽ المكوف العاطفي0 ويشير ىذا المكوف إلى  -8

درجة  أيضاً و  ,وكذلؾ درجة أىمية العمؿ الذي يؤديو ,بدرجة االستقبللية التي يتمتع بيا الفرد في عممو
والتغذية الراجعة التي يحصؿ عمييا مف  ,ومدى توافقيا مع ما يطمب منو ,تنوع الميارات لدى الفرد

 المشرفيف عميو.
المعياري0 ويشير ىذا المكوف إلى الشعور الذي يتولد لدى الفرد بااللتزاـ نحو عممو والبقاء المكوف  -2

وىذا  ,في المنظمة التي يعمؿ بيا, أي ما ىي المعايير التي يستند إلييا الفرد في االستمرار في العمؿ
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ماح لمفرد بمشاركتو وكذلؾ بمدى الس ,الشعور قد يتعزز بالدعـ والتحفيز الذي يتمقاه الفرد مف منظمتو
 في اتخاذ القرارات وبمدى تفاعمو اإليجابي في رسـ سياسات المنظمة ووضع أىدافيا.

المكوف المستمر0 ويقصد بيذا المكوف ما ىي قيمة المنافع والقيـ االستثمارية التي مف الممكف أف  -3
مقابؿ ما سيخسره ىذا الفرد فيما يحصؿ عمييا الفرد فيما لو استمر الفرد في المنظمة التي يعمؿ لدييا 

إذًا الذي يحكـ مكوف االستمرار في العمؿ ىو درجة أو  لو اتخذ قرار العمؿ لدى جيات عمؿ أخرى,
 (884- 0883  2882)دودييف, لفرد في المنظمة التي يعمؿ فييا مستوى المنافع التي يحصؿ عمييا ا

يماف عميؽ بيا فإف ىذا سينعكس بأنو عندما يكوف لدى المعمـ تقبؿ ألىدا ويرى الباحث ؼ المنظمة وا 
ألقصى جيد لتحقيؽ ىذه األىداؼ وىذا ينعكس عمى الجو العاـ داخؿ المدرسة  عمى أدائو في بذلو

باإليجاب, وبذلؾ يكوف المناخ المدرسي إيجابي وفيو نوع مف التفاعؿ بيف المعمميف لتحقيؽ ىذه 
 األىداؼ.

 المستخدمة :التكنولوجيا  _ البعد الخامس
العصر في مجاؿ التكنولوجيا أصبح لزامًا عمى  نظرًا لمتطورات والتغيرات المتسارعة التي شيدىا ىذا

مؤسسات التعميـ مواكبة ىذه التغيرات حتى تكوف قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا والحفاظ عمى بقائيا ونموىا 
 ات المجتمع .واستمراريتيا, وكذلؾ تكوف قادرة عمى تمبية سوؽ العمؿ واحتياج

 ( وتعني ميارة أو حرفة technoواشتقت كممة تكنولوجيا والتي عربت تقنيات مف الكممة اليونانية ) 
( وتعني عممًا أو فنًا وبذلؾ فإف كممة تكنولوجيا تعني عمـ الميارات أو الفنوف وقد logyوالكممة)  

0  2888جاؿ التربية.) الحيمة , استعارت التربية مصطمح تكنولوجيا مف عالـ الصناعة وأدخؿ إلى م
89 ) 

  مفيوم التكنولوجيا :
المعمومات واألساليب والعمميات التي يتـ مف خبلليا تحويؿ المدخبلت في أي نظاـ إلى مخرجات. ىي 

التطور في المعدات واآلالت وىذا المفيـو األكثر ى مفيـو التكنولوجيا ال يقتصر عم أف ويبدو واضحاً 
   (08288 2889)القريوتي , لوجيا.إلى المعرفة الفنية كجزء وأساس مف التكنو  بؿ يشير أيضاً  ,تداوالً 
0 2889,  نيا التطبيؽ النظمي لممعرفة العممية أو المعرفة المنظمة في أغراض عممية. )الحيمةإ -

85)  
ليذه البحوث وىي كما أنيا التطبيؽ العممي لؤلبحاث العممية وىي وسيمة لموصوؿ ألفضؿ التطبيقات  -

 (099 2882)عرفة, ات واآلالت الصناعة, عمـ الماكين طريقة صنع األشياء والقياـ بعمؿ معيف, عمـ
تخداـ ىناؾ حاجة ماسة إلدخاؿ التكنولوجيا في المدارس بشكؿ عاـ وذلؾ مف خبلؿ اس فأل ونظراً 

قيؽ ذلؾ يتطمب الدعـ المادي تحالفيديو التعميمي داخؿ الفصؿ, و  استخداـالحاسوب في مجاؿ اإلدارة و 
والتقني مف اإلدارة التربوية العميا, باإلضافة إلي تطوير النظاـ التعميمي بإدخاؿ التكنولوجيا اإلدارية 

 (045 2889,  )أبو شرخ .واكبة التطور العممي والتكنولوجيلم
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 وفي ضوء ذلؾ يرى الباحث أف التكنولوجيا المستخدمة في المدارس تأخذ اتجاىيف 0 
 . تكنولوجيا اإلدارة8
 . تكنولوجيا التعميـ 2

ف مف االتجاىات الحديثة والمعاصرة في اإلدارة استخداـ التكنولوجيا بيدؼ إأواًل / تكنولوجيا اإلدارة 0 
 ( 042  2889االستفادة منيا في تسيير العمؿ اإلداري وتحقيؽ أىداؼ المنظمات . ) أبو شرخ , 

ة لو األثر القوي وااليجابي في ية بمجاالتيا المتعددة في اإلدارة المدرسدخوؿ التكنولوجيا اإلداريف وا  
باإلضافة إلي إمدادىا بالمعمومات المستمرة  ,حسف مف فعالياتيا وكفاءتيايو  ,العمميات اإلدارية بيا

يا وسيمة لربط كما تعد التكنولوجيا اإلدارية بأنواع ,والحديثة التي تسيـ في صنع اتخاذ القرار السميـ
وبالتالي تحسيف كفاءات اإلدارة المدرسية  ,المدرسة باإلدارات التعميمية المختمفةفي اإلدارة المدرسية 

,  )أبو السعود.المدرسةوتطويرىا لتحقيؽ األىداؼ التربوية وتحقيؽ مخرجات تربوية متكاممة داخؿ 
2882 044) 

ا التعميـ جاء كنتيجة طبيعية لبلستعانة بالتكنولوجيا ف مصطمح تكنولوجيثانيًا / تكنولوجيا التعميـ 0 إ
 أىداؼ العممية بغية تسييؿ وتيسير التعميـ اإلنساني وتحقيؽ ختمفة في مجاؿ التعميـ ووسائميا الم

 (0389 2888,  مية. )عمار والقبانيالتعميمية بكفاءة وفاع
يا الحديثة مف أجيزة ومعدات 0 تعني إدخاؿ أحدث مستحدثات التكنولوج مفيوم تكنولوجيا التعميم

 ( 0328  2888الكترونية وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ في ميداف التعميـ. ) عمار والقباني , 
عممية متكاممة تقوـ عمى تطبيؽ ىيكؿ مف العمـو والمعرفة عف التعمـ  تعرؼ تكنولوجيا التعميـ بأنياو 

اط المتعمـ وفرديتو بمنيجية أسموب اإلنساني واستخداـ مصادر تعمـ بشرية وغير بشرية تؤكد نش
 (0288 2888,  كثر فاعمية. )العنزيالمنظومات لتحقيؽ األىداؼ التعميمية والتوصؿ لتعمـ أ

 ( 085  2886كما أنيا استخداـ األدوات واألجيزة التعميمية في عممية التعميـ. ) سبلمة , 
 أبعاد تكنولوجيا التعميم:

 العمميات اإلجرائية.  - أ
 التقنية.الوسائؿ  - ب
 (0288 2888,  العناصر البشرية. )العنزي - ت

 0أىمية تكنولوجيا التعميم في عممية التعميم والتعمم
وذلؾ مف خبلؿ حؿ مشكبلت ازدحاـ الفصوؿ وقاعات  ,تحسيف نوعية التعميـ وزيادة فعاليتو -8

 .المحاضرات ومراعاة الفروؽ الفردية
 ؿ أقرب ما تكوف لمخبرات الواقعية.تساعد عمى توفير فرصة لمخبرات الحسية بشك -2
استخداـ وتوظيؼ مجموعة مف الوسائؿ في الموقؼ التعميمي التعممي وبشكؿ متكامؿ يعمؿ عمى  -3

 أطوؿ. ويبقى زمناً  توفير تعمـ أعمؽ وأكبر أثراً 
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شباع حاجاتيـ لمتعمـ. -4  تعمؿ عمى إثارة اىتمامات الطبلب وىواياتيـ وتجديد نشاطاتيـ ومشاركتيـ وا 
 تعمؿ عمى دفع إنتاجية المؤسسات التعميمة كمًا ونوعًا. -5
 تساعد عمى نمو المفاىيـ وتكويف االتجاىات العممية المرغوبة والجديدة. -6
 عمـ عمى عرض وتقديـ المادة العممية لطمبتو.متساعد عمى رفع وتنمية قدرة ال -7
ـ المساعد عمى الصحيحة وتأكيد التعماالستجابات تثبيت  ىيب التعزيز التي تؤدي إلتنويع أسال  -8

 (4202888, تخطي حدود الزماف و المكاف.)اشتيوة وعمياف
حيث تقوـ الرسوـ التوضيحية واألشكاؿ بدور ميـ في توضيح المغة المكتوبة  ,اإلدراؾ الحسي - 9

 لمتمميذ.
 حيث تساعد وسائؿ تكنولوجيا التعميـ التمميذ عمى تمييز األشياء. ,الفيـ -88
 لوسائؿ تكنولوجيا التعميـ أىمية في تعميـ التبلميذ ميارات معينة كالنطؽ الواضح. ,الميارات -88
تقوـ وسائؿ تكنولوجيا التعميـ بدور كبير في تدريب التمميذ عمي التفكير المنظـ وحؿ  ,التفكير -82

 المشكبلت التي يواجييا.
تنوع الخبرات, نمو الثروة المغوية, بناء المفاىيـ السميمة, تنمية القدرات عمى  باإلضافة إلى -83

 (0283 2888التذوؽ, تنمية قبوؿ التبلميذ لمتعمـ وقوة اتجاىاتيـ االيجابية نحوه. )العنزي , 
 ويتم استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة الدراسية فيما يمي:

 اسب اآللي في تخزيف المعمومات األساسية لكؿ طالب مع إدارة شئوف الطبلب0 يمكف استخداـ الح -
وىذا باإلضافة إلى أنو يمكف االستفادة مف  ,إمكانية معالجتيا واالستفادة منيا في العمؿ اإلداري

عداد قوائـ توضح عبلماتيـ.  الحاسب اآللي في توزيع الطبلب وا 
 مؼ خاص لكؿ معمـ لبلحتفاظ إدارة شئوف المعمميف0 يمكف استخداـ الحاسب اآللي إلنشاء م -

 بالبيانات والمعمومات بيدؼ تخزينيا ومعالجتيا لمحصوؿ عمى معمومات جديدة تساعد في عممية 
 .يتعمؽ بحاجات المعمميف وقدراتيـ التخطيط اإلداري المدرسي بما

 الموادالمناىج الدراسية0 أصبح الحاسب اآللي مف أىـ التقنيات الحديثة التي تسيؿ عمميات إعداد  -
 ا.ياإلثرائية لخدمة المناىج الدراسية, وكذلؾ إعداد االختبارات وتنسيقيا وتخزينيا وتقويم

البيئة المدرسية0 ىناؾ عدة مجاالت الستخداـ الحاسب اآللي لحصر ومتابعة اإلمكانات المادية في  -
ؾ بإنشاء ممفات وذل ,المدرسة مثؿ0 حصر األثاث والممتمكات واألدوات واألجيزة الخاصة بالمدرسة

خاصة باستخداـ الحاسب ألف ذلؾ يسيؿ الحصوؿ عمى التقارير اإلحصائية البلزمة والتي تعطي 
صورة واضحة عف أثاث المدرسة المستعمؿ والمخزف, وتساعد عمى إتبلؼ األثاث غير الصالح ويمكف 

 (058  2888 , الحاسب في التعميـ )جامعة القدس المفتوحة, إضافة أي أثاث تـ شراءه حديثاً 
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  عوامل إنجاح التعميم االلكتروني في المؤسسات التعميمية:
قادر عمى تبسيط مفاىيـ المادة التعميمية و أف يكوف المعمـ عمى دراية باستخداـ التكنولوجيا الحديثة,  -8

دارة الحوار والنقاش مع الطبلب مف خبلؿ الفصوؿ االفتراضية وغرؼ المناقشة والبريد  االلكتروني. وا 
 إنتاج مقررات دراسية تخضع لممعايير العالمية أكاديميًا والكترونيًا. -2
 (0538 2885)عوض ,توفير البنية األساسية لمتكنولوجيا الحديثة المطموبة لمتعميـ االلكتروني. -3

 :التي تحول دون استخدام المعمم لتكنولوجيا التعميم المعيقات
 عدـ جاىزية المباني المدرسية. -8
 المادية لممواد والمعدات واألجيزة المطموبة.ارتفاع الكمفة  -2
 قدـ األجيزة المتوفرة وعدـ تمبيتيا لمحاجة. -3
 في المؤسسات التعميمية. ممية بشكؿ كاؼعدـ توفر األجيزة والمواد التعميمية التع -4
 عدـ قناعة بعض المعمميف واإلدارييف بأىميتيا. -5
 رسي.عدـ استخداـ المرافؽ المدرسية بعد انتياء الدواـ المد -6
التخوؼ وخشية المعمـ مف إتبلؼ وكسر المواد واألجيزة التعميمية وما يتحممو مف مسئولية  -7

  (046  2888.)اشتيوة وعمياف , مالية
, فكمما سائدمناخ الالفي  وفي ضوء ذلؾ يرى الباحث أف لمبعد التكنولوجي الذي يسود جو العمؿ أثراً 

سة ذات طبيعة تقميدية غير متجددة اتجو المناخ العاـ فييا نحو در مكانت التكنولوجيا المستخدمة في ال
ئلبداع والتطوير فإنو بذلؾ يكوف لالمعمميف  ذا كانت التكنولوجيا ذات طبيعة متجددة تدفع إالسمبية, أما 

 المناخ التنظيمي صحي وايجابي .
 أنماط المناخ التنظيمي :

إلى أف تعدد أنواع المناخ داخؿ التنظيـ يرجع إلى تعدد الممارسات  Schneiderيشير سنيدر  
فالمناخ عامؿ مشترؾ بيف إدراؾ األفراد ومتغيرات البيئة  ,واإلجراءات المرتبطة بكؿ موقؼ وظيفي

 (2004 : 82وحيث يتناوؿ خصائص التنظيـ وتقويمو في ضوء دوافع واتجاىات الفرد.)رسمي , 
لبف وكروفت قد تناوال المناخ المؤسسي كتدريج متصؿ بدأ بالمناخ ( أف ىا2001ويذكر حجي ) 

 بالمناخ المغمؽ , وقد توصبل إلى وجود أنماط ستة لممناخ المدرسي وىي0 المفتوح منتيياً 
 المناخ المفتوح. -8
 مناخ الحكـ الذاتي.  -2
 المناخ المراقب. -3
 المناخ المألوؼ.  -4
 المناخ الوالدي. -5
 (2001 : 260)حجي ,  المناخ المغمؽ. -6
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 :وفيما يمي شرح ليذه األنماط 
  -المناخ المفتوح : -1

 (0849  2886. )الطويؿ, بينيـ وبدرجة مف التبلحـ والتآزر, يتميز العامموف فيو بروح معنوية عالية
 , كما يسعى مدير المدرسة إلى تسييؿبروح الفريؽ دوف وجود شكاوي عضاء يتمتعوفأف األكما 
 انجازات العامميف لؤلعماؿ الموكمة إلييـ دوف تعقيد, وتسود المدرسة عبلقات اجتماعية قوية, كما أف  

 ( 2011 : 56إدارة المدرسة تسعى إلى إشباع الحاجات االجتماعية لمعامميف.)الحريري , 
  -مناخ الحكم الذاتي : -2

شباع حاجاتيـ تسود ىذا المناخ الحريات شبو الكاممة التي يتمتع بيا  األفراد لتنفيذ أعماليـ وا 
 قيادية بيف فممارسة المدير بقدر ضئيؿ مف السيطرة عمى األعضاء يسمح بظيور أعماؿ, االجتماعية

 ,لتعاوف الموجود بيف األعضاء  لقمة األعماؿ الروتينيةايسر الجماعة, وتتميز األعماؿ ىنا بسيولة و 
 ( 2008 : 40)حمادات ,إلى مستوى المناخ المفتوح ال تصؿ  ف كانتا  والروح المعنوية لدييـ مرتفعة و 

  -المناخ المراقب : -3
تركز االىتماـ في أداء العمؿ وانجازه بالدرجة األولى ولو عمى  التييسود ىذا المناخ مؤسسات التعميـ 

حساب إشباع حاجات العامميف, وذلؾ أف االىتماـ بالعمؿ وانجاز الواجبات ال يتيح  فرصة لبلىتماـ 
ويقوـ مدير المدرسة في ىذا المناخ بالرقابة والمتابعة والتوجيو المباشر وال  ,بالعبلقات بيف العامميف

خروج عف القواعد الموضوعية دوف االىتماـ بمشاعر العامميف. ومف ىنا فإف الروح المعنوية يسمح بأي 
ف كانت قريبة منو بالقياس إلى المناخ المغمؽ .   ال تكوف عالية كما ىي الحاؿ بالنسبة لممناخ المفتوح وا 

 ( 2001 : 259ي ,)حج                                                                        
  -المناخ المألوف: -4

جتماعية أصمية ولكنيا تؤثر عمى رصانة االنجاز واألداء, اسيادة عبلقات  يشير ىذا المناخ إلى
فالعامموف ىنا يشعروف بحميمية العبلقات بينيـ أكثر مف إحساسيـ بااللتزاـ العميؽ نحو متطمبات 

 ( 2006 : 149عمميـ وأدوارىـ في النظاـ. )الطويؿ , 
  -المناخ الوالدي: -5
ولعؿ سمطة  ,تفويض السمطة , إذ تتركز السمطة بيد المدير نعداـباتميز المدرسة في ظؿ ىذا المناخ ت

مف سمطة التوجيو واإلشراؼ, األمر الذي ال يتيح ظيور قيادات مف بيف أعضاء  ىعمالرقابة تكوف أ
نخفاض الروح انقساـ والتخريب صفوؼ أعضاء المدرسة مما يؤدي إلى ويسود اال ىيئة التدريس,

ىماؿ الحاجات االجتماعية ويتميز ىذا المناخ بانخفاض مستوى , المعنوية نتيجة النخفاض األداء وا 
نخفاض االحاجات االجتماعية و  نجاز وعدـ إشباعإلوالرضا الناجـ عف عدـ الشعور باالروح المعنوية 

 101)رسمي , . مستوى العبلقات بيف األفراد نخفاضاعة ووجود جماعات فرعية و سؾ الجمامستوى تما
: 2004) 
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  -المناخ المغمق: -6
 وذلؾ لعدـ تمكف العامموف مف إشباع حاجاتيـ االجتماعية ولعدـ إحساسيـ  ,يسود في ىذا المناخ الفتور

ويسود الروتيف ىذا العمؿ وتنخفض الروح  ,بالرضا النجاز العمؿ, فالمدير ال ييتـ بحاجات العامميف
  (048  2888, )حمادات المعنوية الىتماـ المدير بالشكمية في العمؿ ويركز عمى اإلنتاج فقط.

ف كؿ عالـ وضع تصورًا لممناخات الموجودة في المنظمة, لكف يمكف القوؿ بأنو ال أيعتقد الباحث وىنا 
يكوف صالحًا لجميع المنظمات ألف ىناؾ فروؽ بيف  يمكف لنا الوصوؿ إلى التصور المثالي الذي

 المنظمات في أىدافيا, حيث أف التصور الذي يصمح لممؤسسة العسكرية ال يمكف أف يكوف صالحاً 
وعمى الرغـ مف وجود اختبلفات في تسمية ىذه األنماط عند كؿ باحث إال , تعميمية لمؤسسة تجارية أو

ديد العبلقة ما بيف الرؤساء والمرؤوسيف عند القياـ بالمياـ دور في فمؾ واحد وىو تحت ىاننا نجدأ
كما يرى الباحث أف سبب االختبلفات في التسمية تعود إلى اختبلؼ , المطموبة وتحقيؽ األىداؼ

 البيئات المدروسة وكذلؾ اختبلفات في أدوات القياس . 
 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي:

عوامؿ بيئية وعوامؿ تنظيمية  0في المناخ التنظيمي إلى أربعة أقساـيمكف تصنيؼ العوامؿ المؤثرة 
 وذلؾ عمى النحو التالي0 ,وعوامؿ شخصية وعوامؿ خارجية

 وتتمثل في: ,ةيالعوامل البيئ  أواًل 
وىي مجموعة القيود الخارجية التي تؤثر عمى العمؿ بالمنظمة سواء كانت  البيئة الخارجية: -8

أو قانونية أو اجتماعية سائدة , وقد تؤدي تمؾ القيود إلى قياـ العامميف  ظروؼ سياسية أو اقتصادية
 ( 2005 : 337بأدوار مختمفة مما قد يوجد تعارض أو صراع فيما بينيـ.)الصيرفي ,

تؤثر البيئة االجتماعية والتي تشمؿ العادات والتقاليد والقيـ والثقافات المحمية  البيئة االجتماعية: -2
وبالتالي عمى سموكيات  ,لتنظيـايـ واستيعاب األفراد لمجريات األحداث داخؿ واالتجاىات عمى ف

وتصرفات ىؤالء األشخاص, كذلؾ مف واجب القيادات التنظيمية معرفة الجانب االجتماعي لبيئة 
 (2003 : 254التنظيـ والتعامؿ مع المنتسبيف بموجبو. )الطجـ والسواط , 

والتقنية تعني مجموعة الوسائؿ التي يستخدميا األفراد لمسيطرة عمى  البيئة التكنولوجية )التقنية(: -3
وىي  ,المتغيرات البيئية المحيطة بيـ أو التطبيؽ العممي المنظـ لممعرفة اإلنسانية في المجاالت العممية

ألثر ف التقنية ليا اإولذا ف ,العممية لمعالجة المشاكؿ متمثمة باالختراعات والتجديدات واستخداـ الوسائؿ
  في سموؾ المنظمة وحتى في ىياكميا التنظيمية ونظـ االتصاؿ والتأثير عمى عممية القرار اإلداري. 

 (0148  2000)زليؼ والعضايمة ,                                                            
األجواء  ستسودنو إة فغير متجدد وكمما كانت التكنولوجيا المستخدمة في المدرسة ذات  طبيعة ثابتة

إلى حد كبير وبالتالي يكوف المناخ المدرسي منيا نحو السمبية في نظر  التقميدية
   (0882  2887)عربيات,المرؤوسيف.
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يقصد بالبيئة الثقافية ثقافة األفراد وأفكارىـ ووجيات نظرىـ وكـ القيـ والمبادئ التي  البيئة الثقافية: -4
 ,يعتقدوف بيا, وتمؾ العوامؿ تؤثر عمى إدراكيـ لمناخ منظماتيـ فمناخ منظمة تعمؿ في بمد نامي

  يـ.يتعرض لقيـ ومبادئ غير تمؾ التي تتعرض ليا منظمة أخرى في بمد متقدـ الختبلؼ الثقافات بين
 ( 2007 : 26غربي , م)ال                                                                

 ثانيًا : العوامل التنظيمية 
 ترتبط بالنمط اإلداري )القيادي( فكمما كانت الممارسات اإلدارية  السياسات والممارسات اإلدارية: -8

ية والشخصية لمعامميف حتراـ وتقدير االعتبارات الذاتوا قائمة عمى التشاور والمشاركة في صنع القرار,
مف األفراد مما  نجاز العمؿ يكوف عالياً إلة والصراحة وتحمؿ المسئولية في بالثقة المتباد ف شعوراً إفيو ف

مناخو التنظيمي)حمادات  ايجابية يسيـ في تطوير اتجاىات نحو النظاـ ونحو العامميف وىذا مف دالئؿ
, 2888 087) 
تؤثر طبائع األعماؿ وأنواع الصناعات واألنشطة التي تزاوليا المنظمات في تييئة  طبيعة العمل: -2

مناخ تنظيمي مميز, فالمزارع وصناعات تعميب األغذية في المجتمعات الريفية تعمؿ في جو يختمؼ 
, وحيث الحضريةة قطنمفي ال عف المناخ الذي تعمؿ فيو البنوؾ وشركات االستثمار المالي مثبلً  تماماً 

شركة طيراف أو صحفية  نجاز المحددة في بنؾ أواإل تؤدي ضغوط الوقت ومحاولة االلتزاـ بتوقيتات
 (  2005 : 411العمؿ مختمفًا تمامًا عنو في دار رعاية المسنيف.)مصطفي , لجعؿ مناخ يوـ مثبلً 
مزيد مف االبتكار وكاف  ومميزًا لروح التحدي لدى الفرد كمما أدى ذلؾ إلى كمما كاف العمؿ متجدداً و  

 وذلؾ عمى العكس مف األعماؿ الروتينية المتكررة والمممة.  ,عامبًل مؤديًا إلى تحسيف المناخ التنظيمي
 ( 2007 : 23)المغربي ,                                                                       

يعتبر نظاـ االتصاالت الفعاؿ بالمنظمة بمثابة الجياز العصبي  نظام االتصاالت بالمنظمة: -3
بالنسبة لئلنساف فبدوف اتصاؿ فعاؿ تصاب المنظمة بالجمود  والشمؿ, ولذلؾ البد مف وجود تكامؿ بيف 

صاالت ومختمؼ وكذلؾ البد مف وجود تنسيؽ بيف نظاـ االت ,نظاـ االتصاالت وباقي النظـ بالمنظمة
زيادة أف  النظـ في المنظمة وذلؾ حتى يمكف لممنظمة أف تعمؿ بدرجة عالية مف الكفاءة والفاعمية كما

  ( 023  2887, فاعمية نظاـ االتصاالت بالمنظمة يؤدي إلى تحسيف المناخ التنظيمي.)المغربي
 تميؿ المنظمات الكبيرة إلى أف تكوف مرنة ال جامدة وأكثر بيروقراطية وتقيداً  :ةحجم المنظم -4

فمف األسيؿ بناء مناخ مف الخمؽ واإلبداع في منظمة صغيرة أكثر مف منظمة  ,باألنظمة والتعميمات
تخرج مف منظمات  ولعؿ مف المبلحظ أف أكثر االختراعات واالكتشافات اإلبداعية ,كبيرة

 ( 2010 : 344وآخروف ,  ا)الخضر صغيرة.
األىداؼ التي تسعي المنظمة إلى تحقيقيا تحدد طبيعة األنشطة والتفاعؿ بيف  أىداف المنظمة: -5

وكمما كانت ىذه األىداؼ واضحة كمما وضحت األدوار  ,األشخاص البلزميف لتحقيؽ ىذه األىداؼ
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)الطجـ .ناقضات في األداءوالمسئوليات المناطة باألفراد أو ضعؼ احتماؿ وجود التعارضات والت
 ( 2003 : 257والسواط ,

 :العوامل الشخصية  -ثالثًا 
يا نسبة كبار السف أو منخفضي التعميـ يفالمنظمات التي تتزايد ف 0خصائص أعضاء التنظيم -8

عف منظمات تزيد فييا نسبة العامميف صغار السف  تماماً  والطموح سيكوف مناخيا التنظيمي مختمفاً 
في المنظمات  وتآلفاً  ويكوف المناخ أكثر وداً  ,وذوي المستوى التعميمي المرتفع ومرتفعي الطموح

 (0488 2885)مصطفى ,يشارؾ أعضاؤىا بعضيـ البعض في األنشطة االجتماعية خارج العمؿ.التي
كف الفرد مف القياـ بواجباتو حسب ما ىو متوقع منو وعدـ القدرات الشخصية قد ال تم قدرات الفرد: -2

 (0258 2883,  القدرة ىذه مدعاة لئلحباط والتأثيرات السمبية عمى معنوية الشخص. )الطجـ والسواط
بعض السموكيات التي ال تتفؽ مع قيـ وأخبلقيات  قد يتطمب العمؿ الوظيفي أحياناً  تناقض القيم: -3

لمموظؼ بالذنب وتصيبو بحالة مف القمؽ الدائـ وتأنيب  الموظؼ, مثؿ ىذه السموكيات قد توجد شعوراً 
 ( 2005 : 341)الصيرفي ,  عمى إنتاجيتو. الضمير مما ينعكس سمباً 

  العوامل الخارجية: -رابعًا 
0 لوجود أو غياب النشاط النقابي أثر ىاـ عمى المناخ التنظيمي والعبلقات التنظيمية, النشاط النقابي-8

 فالعبلقات بيف اإلدارة والعامميف قد تميؿ ألف تكوف أكثر رسمية وعدائية عندما يتجو العامموف لتشكيؿ 
  2005 ,د عمؿ أو نظاـ جديد وما إلى )مصطفيحكاـ لعقال عمنقابة أو اتحاد ويتجيوف لمتفاوض 

0488 ) 
ومختمؼ الضغوط التي  ,0 ويقصد بيا المشاكؿ المتعمقة بالنواحي المالية واألبناءالمشاكل األسرية -2

0 2885, )الصيرفياإلداريمستوى اللمقمؽ وبالتالي تؤثر عمى  تتعرض ليا األسرة قد تكوف مصدراً 
ومف خبلؿ ما سبؽ يرى الباحث بأنو ال يمكف الفصؿ بيف ىذه العوامؿ مف حيث أىميتيا في   (488

وفصميا عف بعضيا كاممة ال يمكف تجزيئيا التأثير عمى المناخ التنظيمي ألنيا عبارة عف سمسمة مت
 البعض.
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 الرضا الوظيفي

 : تمييد
, لذلؾ فإف المنظمات الناجحة وقتًا طويبًل فيو ي, فيو يقضفي حياة اإلنساف كبيراً  اً يمثؿ العمؿ جزء

لما ليذه االتجاىات مف تأثير عمى متغيرات  ,يجابية نحو العمؿإعمؿ عمى أف يمتمؾ الفرد اتجاىات ت
صابات العم, معدؿ ادوراف العمؿ 0تنظيمية متعددة مثؿ . ومف خبلؿ تفاعؿ ؿلشكاوى والتظممات, وا 

الفرد يتشكؿ عنده مجموعة مف اآلراء والمعتقدات والمشاعر نحو  , وبمرور الوقت  فإفالفرد في العمؿ
حيث يميؿ مف خبلؿ ىذه األشياء إلى التصرؼ بسموؾ معيف يظير في أسموب تعاممو مع  ,العمؿ

آلراء , فإذا كانت ىذه االعمؿ واحترامو لموائح والقوانيفالزمبلء واحترامو لممرؤوسيف وانضباطو في 
و ئعف العمؿ وسينعكس ىذا عمى أدا ضاً جابية نحو العمؿ فإنو يكوف ىناؾ ر يإوالمعتقدات والمشاعر 

ذا كانت سمبية فإنو سيكوف حالة مف عدـ الرضا وسينعكس ذلؾ بالسمب عمى   وأدائداخؿ العمؿ , وا 
 داخؿ العمؿ . 

 مفيوم الرضا الوظيفي :
حيث عبروا عف مفيوـ الرضا الوظيفي بعدة  ,لقد حظي ىذا المفيوـ باىتماـ العديد مف الباحثيف

ويعود ذلؾ إلى االختبلؼ في القيـ والمقتضيات ومحاور  تعريفات ولـ يتفقوا عمى تعريؼ عاـ لو, 
 ( 2010 : 62)الشرايدة , والبيئة المحيطة . االىتماـ بيف الباحثيف وكذلؾ االختبلؼ في الظروؼ

, ويتحقؽ ذلؾ بالتوافؽ بيف أثناء أدائو لعممو ادة واالرتياحويعرؼ الرضا الوظيفي بأنو شعور الفرد بالسع
في ىذا العمؿ, وأف الرضا يتمثؿ في المكونات  ما يتوقعو الفرد مف عممو, ومقدار ما يحصؿ عميو فعبلً 

  ( 0896  2882التي تدفع الفرد إلى العمؿ واإلنتاج .  ) دوديف , 
وىو ينتج عف إدراكيـ لما تقدمو الوظيفة أو العمؿ   ,ىو عبارة عف مشاعر العامميف تجاه أعماليـو  -
وعميو فإنو كمما قمت الفجوة بيف   ,}أعماليـ  {ولما ينبغي أف يحصموا عميو مف وظائفيـ  ,ليـ

اإلدراكييف كمما زاد رضا العامميف , كما أنو محصمة لبلتجاىات الخاصة نحو مختمؼ العناصر  
  (2005 : 110, و . )شاويش ئالمتعمقة بالعمؿ في إنشا

 ,تستغرقو الوظيفة فيصبح إنساناً  ,مع وظيفتو وعممويا الفرد تمؾ الحالة التي يتكامؿ في كما أنو -
وتحقيؽ األىداؼ المادية   ,والتقدـ ,والرغبة في النمو ,ويتفاعؿ معيا مف خبلؿ طموحو الوظيفي

وقد يكوف  ,ا يتحقؽ الرضا عف العمؿواالجتماعية وىذا التفاعؿ قد يكوف إيجابًا بيف الفرد وعممو وعندى
 )الكتبيبو نتيجة لعوامؿ ماديو أو معنويةعدـ الرضا عف العمؿ الذي يقوـ ب سمبيًا عندىا يشعر الفرد

,2885  0883)  
 (2003 : 175ىو تعبير عف مدركات األفراد لمموقؼ الحالي مقارنة بالقيـ التفضيمية.)عباس , و  -
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 السبب الذي يدعو إلى  أف لمتعريفات السابقة, فإف الدراسة الحالية تجدوفي ضوء النظرة التفحصية 
وىو اختبلؼ  وعدـ وجود تعريؼ جامع مانع لمرضا الوظيفي يمكف تعميمو أالً  االختبلؼ في التعريفات,

النظرة واالتجاىات التي يتـ مف خبلليا  تفسير وتعريؼ الرضا الوظيفي, حيث يجد الباحث أف العديد 
لئلشباعات التي تقدميا الوظيفة , ومنيـ مف عرفو  اً مف العمماء والباحثيف قد عرفوا الرضا الوظيفي وفق

وآخروف قد  ,تمكيا العامؿ لوظيفتوعمى أساس أنو مجموعة األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت التي يم
عرفوه عمى أساس مدى تقبؿ الفرد لوظيفتو . وفي ضوء ىذا يمكف القوؿ بأف الرضا الوظيفي ىو مفيـو 
مركب ومعقد ألنو يتضمف عوامؿ مختمفة, كما أف مفيوـ الرضا الوظيفي ىو مفيوـ نسبي أي أنو ال 

أقصى يجب أف يصؿ إليو, وكذلؾ نسبة إلى  يوجد حد أدنى يجب أف ال يصؿ العامؿ إليو وكذلؾ حد
الشخص وذلؾ أف ما يرضى بو شخص مف الممكف أف ال يرضى بو شخص آخر, كما أنو مفيـو 

 يرضى بو في وقت آخر. الضى بو شخص في وقت معيف ممكف أوذلؾ ألف ما ير  ,متغير وغير ثابت
 وبعد تحميؿ ىذه التعريفات السابقة يبلحظ الباحث0

 مر بيا. ويتمثؿ في المعتقدات واآلراء التي يمتمكيا الفرد عف عممو نتيجة خبرات ,رفيالجانب المع-8
 مكيا الفرد .توىي مجموعة المشاعر واألحاسيس التي يم ,جانب انفعالي-2
وىو يتمثؿ في اآلثار السموكية التي تنعكس عمى الفرد نتيجة رضاه عف العمؿ أو  ,جانب سموكي-3

 عدـ رضاه .
بأنو حالة مف السرور واالرتياح يشعر اصطبلحًا ؼ الباحث الرضا الوظيفي الحالية يعر  الدراسة وفي 

شباعات التي يقدميا العمؿ ليـ في مجاالت نتيجة لبل بيا معممي المدارس الحكومية بمحافظات غزة,
 .الترقيةاألجور و  ,اإلنسانيةالعبلقات  التدريب, القيادة,

 طبيعة الرضا عن العمل:
مف المصطمحات التي شاع استخداميا عف المشاعر النفسية التي يشعر بيا  اً أف ىناؾ عدديمكف القوؿ 

, وىناؾ اصطبلح االتجاه النفسي  Moraleاصطبلح الروح المعنوية  الفرد تجاه عممو, فيناؾ مثبلً 
 Job  اصطبلح الرضا عف العمؿ  , وىناؾ أيضاً   Attitude to Warned the jobنحو العمؿ 

Satisfaction   ف اختمفت تفصيبلت مدلوالتيا. إال أنيا تشير بصفة عامة إلى وىذه المصطمحات وا 
, وىذه المشاعر قد تكوف مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بيا الفرد نحو العمؿ الذي يشغمو حالياً 

كاف سمبية أو إيجابية وىي تعبر عف مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أنو يحققو مف عممو. فكمما 
تصور الفرد أف عممو يحقؽ لو إشباعًا كبيرًا لحاجاتو كمما كانت مشاعره نحو ىذا العمؿ إيجابية , أي 

ودرجة الرضا عف العمؿ  ( 2005 : 111كمما كاف راضيًا عف عممو والعكس صحيح. )شاويش,
مشاعر كامنة في , وقد تظؿ ىذه اليكمف في وجداف الفرد أو مستتراً  ضمنياً  بالمعني السابؽ تمثؿ سموكاً 

ويتفاوت األفراد في الدرجة التي تنعكس فييا  ,نفس الفرد وقد تظير في سموكو الخارجي الظاىر
 ( 2005 : 276,  اتجاىاتيـ النفسية الكامنة عمى سموكيـ الخارجي.)صيرفي
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د ويمكف القوؿ بصفة عامة أف قوة المشاعر ودرجة تراكميا تؤثراف في درجة انعكاسيا عمى سموؾ الفر 
 مشاعر االستياء مف العمؿ قوية كمما زاد احتماؿ ظيور ىذا االستياء في سموكو  فكمما كانت ,الخارجي

أو بزيادة معدؿ  ,أو بزيادة نسبة غيابو ,أو محاولتو االنتقاؿ إلى مؤسسة أخرى ,ببحثو عف عمؿ آخر
 ( 2005 : 260,  )فميو وعبد الحميد غيرىا أو, تأخره

 )ديناميات عمل الرضا(:كيف يحدث الرضا 
لمكشؼ عف الكيفية التي يتحقؽ بيا والعوامؿ التي تسبقو وتعد مسئولة عف حدوثو سنجد أف تمؾ 

 العوامؿ تنظـ في نسؽ مف التفاعبلت يتـ عمى النحو التالي0
0 لكؿ فرد حاجات يريد أف يسعى إلى إشباعيا, ويعد العمؿ أكثر مصادر ىذا اإلشباع الحاجات -8

 إتاحة.
الدافعية0 تولد الحاجات قدرًا مف الدافعية تحث الفرد عمى التوجو نحو المصادر المتوقع إشباع تمؾ  -2

  الحاجات مف خبلليا.
األداء0 تتحوؿ الدافعية إلى أداء نشط لمفرد, وبوجو خاص في عممو اعتقادًا منو أف ىذا األداء  -3 

 وسيمة إلشباع تمؾ الحاجات.
 الفعاؿ إلى إشباع حاجات الفرد.اإلشباع0 يؤدي األداء  -4

الرضا0 إف بموغ الفرد مرحمة اإلشباع مف خبلؿ األداء الكؼء  في عممو يجعمو راضيًا عف العمؿ  -5
  (2002 : 222. )فرج , تي يتسنى مف خبلليا إشباع حاجاتوباعتباره الوسيمة ال

 أىمية الرضا الوظيفي:
التي تمت فييا الدراسات والبحوث في مجاؿ عمـ  يعتبر موضوع الرضا الوظيفي مف أكثر الموضوعات

كما يرجع ىذا االىتماـ إلى  ,ألف األفراد يقضوف معظـ أوقاتيـ في العمؿ النفس اإلداري وذلؾ نظراً 
 (2010 : 88)ىاشـ ,  االعتقاد السائد بأف الرضا عف العمؿ يؤدي إلى زيادة اإلنتاج.

د البشرية العاممة بالمنظمة سواء ر ي لبلستفادة مف المواوتعد دراسة ظاىرة الرضا الوظيفي التجسيد الح
 نتاجية أو خدمية.إكانت منظمة عامة أـ خاصة أكانت 

وتعتمد المنظمات بشكؿ عاـ في نجاحيا عمى مدى فاعمية األفراد في أدائيـ ألعماليـ التي تتوقؼ 
لعنصر البشري في حياة كد أىمية ا, األمر الذي يؤ لمعمؿ ومستوى حماسيـ ,بدورىا عمى درجة رضاىـ
  (0284 2888, )إسماعيؿ ومف ثـ ضرورة االىتماـ بو والحفاظ عميو. ,واستمرار ونمو ىذه المنظمة

 ويمكن إبراز أىمية الرضا الوظيفي من خالل النقاط التالية : 
ة الشاممة شرية ىي أعمدة التنميفإذا كانت القوى الب ,يعتبر الركيزة األساسية لتنمية الموارد البشرية -8
 (2010: 19,  ف عدـ تحقيؽ الرضا الوظيفي لتمؾ القوى يجعؿ جيود التنمية بدوف جدوى.)محمدإف
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وانخفاض  ,تعتبر العوامؿ البشرية والجانب اإلنساني مف أىـ العوامؿ المسئولة عف جودة المنتج -2
أعمى بكثير مف الفرد ه ؤ في عممو ىو إنساف غير منتج وأخطاوالموظؼ غير السعيد  ,عدد العيوب فيو

بالعوامؿ البشرية في العمؿ وأدركت  كبيراً  اً ومف ىذا المنطؽ أولت المؤسسات المتقدمة اىتمام ,السعيد
,  والوصوؿ إلى درجات جيدة مف الرضا الوظيفي.)الزغبي ,منذ وقت قصير أىمية السعادة في العمؿ

18 : 2011) 
أساسي في تكويف  , حيث يشعر الفرد أنو عضواً نظمةإلى تكويف االنتماء إلى الم أف الرضا يؤدي -3

 ,وتقوية العبلقات االجتماعية في التنظيـ ,المنظمة ويؤدي ذلؾ إلى أنماط مف السموؾ مثؿ التعاوف
والقدرة عمى تحمؿ المصاعب المؤقتة في المنظمة بدوف  ,والرغبة في الحفاظ عمى موارد المنظمة

 (2002: 232شكوى.)ماىر, 
والوظيفي لؤلفراد  ,والفكري ,د العناصر الميمة في تحقيؽ األمف واالستقرار النفسييعتبر أح -4

وىو في نياية المطاؼ ما  ,, حيث يدفعيـ طوعًا إلى زيادة اإلنتاجبمختمؼ المستويات اإلدارية العامميف
 (2003 : 170,  تنشده أي مؤسسة بغض النظر عف طبيعتيا. )األغبرى

وبالتالي زيادة اإلنتاجية والتقدـ  ,الميمة التي تطمؽ العناف لئلبداع واالبتكاريعتبر أحد الجوانب  -5
  (2010 : 179,  الحضاري.)محمد

لى كثرة حوادث العمؿ ,عدـ الرضا يسيـ في التغيب عف العمؿ فإ -6 والدوراف أو  ,والتأخر عنو ,وا 
لى تفاقـ المشكبلت العمالية ويؤدي إ ,ترؾ العامميف لممؤسسات التي يعمموف بيا إلى مؤسسات أخرى

وزيادة شكاوي العماؿ مف أوضاع العمؿ وتوجييـ إلى إنشاء اتحادات عمالية لمدفاع عف مصالحيـ, 
 ( 2010 : 333)الخضرا وآخروف , كما أنو يتولد مف عدـ الرضا مناخ تنظيمي غير صحي.

فتراض أف المنظمة التي ال يعتبر مف أىـ مؤشرات الصحة والعافية لممنظمة ومدى فاعميتيا عمى ا -7
 ,يشعر العامموف فييا بالرضا سيكوف حظيا قميؿ مف النجاح مقارنة بالتي يشعر فييا العامميف بالرضا

مع مبلحظة أف الموظؼ الراضي عف عممو ىو أكثر استعدادًا لبلستمرار وتحقيؽ أىداؼ المنظمة كما 
 ( 2007 : 47أنو يكوف أكثر نشاطًا وحماسًا في العمؿ. )الجريد ,

نجازه , فالرضا عف العمؿ دفع الفرد إلى بذؿ أقصى الجيود إلأف الرضا عف العمؿ واالقتناع بو ي -8
لذلؾ فإف عطاء الفرد وكفاءتو المينية دليؿ عمى  ,نجاز والعكس صحيح إلى حد كبيرلئل يشكؿ دافعاً 

حساسو بالنجاح والتقدـ فيو قدار ما يوفره العمؿ لو مف ويزداد ىذا العطاء بم ,مدى رضاه عف عممو وا 
 (2003 : 751,  إشباع لحاجاتو واستغبلؿ لطاقاتو. )اليحيى

بيف الرضا الوظيفي ومجموعة مف ية الدراسات أف ىناؾ عبلقة ارتباطاتضح مف خبلؿ العديد مف وقد 
عف مستوى األداء فمف المعموـ أف زيادة درجات الرضا  ةت التي تعتبر بمثابة مؤشرات موجبالمتغيرا

 يؤدي إلى0
 انخفاض معدؿ دوراف العمؿ. -
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 زيادة مستوى األداء. -
 زيادة الكفاءة والفاعمية. -
 ارتفاع الروح المعنوية لمعامميف. -
 انخفاض معدالت التأخير والغياب. -
 انخفاض معدالت حوادث العمؿ. -
 زيادة درجة التعاوف بيف العامميف. -
 تنمية التفكير االبتكاري في مجاؿ العمؿ. -
 زيادة قدرة المنظمة عمى البقاء واالستمرار.  -
 تحسيف الموقؼ التنافسي لممنظمة. -
 ( 2005 : 304-305,  )الكتبى انخفاض االتجاىات السالبة بيف العامميف بشكؿ عاـ. -

عمى  ابدورى ؤثرتي توالـ, ئيًا أو إيجابيًا عمى أداتؤثر سمب معمميفاللذلؾ يرى الباحث أف اتجاىات 
والذيف  معمميفوظيفي يعتمد عمى اتجاىات الة, كما أف موضوع الرضا الدرسفعاليات وأنشطة الم

أف يكتب ليا النجاح في  درسةنتاج والتطوير فبل يمكف ألي مالعنصر األساس في عممية اإل فيعتبرو 
 درسةعمى صحة الم اً يعتبر مؤشر  ممعمميففمدى الصحة النفسية ل ,صحاءغير أ معمميفظؿ 

 أنواع الرضا الوظيفي :
 ينقسم الرضا الوظيفي إلى نوعين 

 الرضا العام عن العمل: -1
 (2003 : 175كافة أوجو العمؿ. )عباس , عف أي  ,ويكوف فيو الرضا إجمالياً 

ىكذا عمى اإلطبلؽ وال  ,أـ غير راضٍ  ,فيو راضٍ  ,ويعرؼ بأنو االتجاه العاـ لمفرد نحو عممو ككؿ
وال  ,يسمح ىذا المؤشر بطبيعة الحاؿ بتحديد الجوانب النوعية التي يرضى عنيا العامؿ أكثر مف غيرىا

عمى  ةمبيد أنو يفيد في إلقاء نظرة عا ,عف الجوانب التي ال يرضى عنيا أصبلً  فضبلً  ,مقدار ذلؾ
 (2002 : 221موقؼ العامؿ إزاء عممو . )فرج , 

التجاىات الفرد نحو وظيفتو بصورة إجمالية وكذلؾ اتجاىاتو نحو العوامؿ المختمفة  شراً ويعتبر مؤ 
 بدرجة ما عف العوامؿ المختمفة لموظيفة. كوف راضياً ي, وىو تمؾ النزعة لدى الفرد بأف الخاصة بيا

دريس )المرسي  (0295  2885,  وا 
      لجوانب التي يتصؼ بيا العمؿ وىو تعبير عف الناتج النيائي لدرجات رضا الفرد عف مختمؼ ا

  (2005 : 260)فميو وعبد الحميد ,  ذيال
 الرضا النوعي: -2

ضمف تمؾ الجوانب سياسة وتت ,ويشير إلى رضا الفرد عف كؿ جانب مف جوانب عممو كؿ عمى حدة
ظروؼ العمؿ أساليب  ,األجور, اإلشراؼ, فرص الترقي, الرعاية الصحية واالجتماعية المنظمة,
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فتمثؿ الفائدة في إلقاء القوة عمى ىذه الجوانب في أنيا  ,االتصاؿ داخؿ المنظمة والعبلقات مع الزمبلء
أي تسمح  ,تمكف الباحث مف أف يضع يده عمى المصادر التي تسيـ في خفض الرضا أو زيادتو

  (2002 : 221)فرج ,  العمؿ فيما بعد بالنظرة التشخيصية التي تحدد خطوات وأساليب
 نظريات الرضا الوظيفي:

 : Alderfer Theory( ERGنظرية الدرفر ) 
 إلى ثبلث مجموعات بدالً  الحاجات التي جاء بيا ماسمو قسـت , إذىذه النظرية تطورًا لنظرية ماسموتعد 

 مف خمس ىي0
 وىي الحاجات التي يتـ إشباعيا بواسطة الماء والغذاء واألجور. حاجة الوجود: -8
 ـ إشباعيا بواسطة العبلقات االجتماعية المتبادلة مع اآلخريف.ويت حاجة االنتماء: -2
مكانيات الفرد والرغبة في النمو الشخصي ويتـ إشباعيا  حاجة النمو: -3 تركز عمى تطوير قدرات وا 

 (2002 : 296)العمياف, ياـ الفرد بعمؿ منتج أو إبداعي. مف خبلؿ ق
ية ماسمو , وتعكس حاجات االنتماء الحاجة تعبر حاجات الوجود عف الحاجات الفسيولوجية في نظر  و

)نوري تحقيؽ الذات الذي عبر عنو ماسمو.أما الحاجة إلى النمو فيي تقابؿ الحاجة إلى  ,إلى التقدير
, وتختمؼ ىذه ىذه النظرية في أف لكؿ فرد حاجاتويتفؽ الباحث مع  (2011 : 275وكورتؿ, 

ختبلؼ بعض المتغيرات مثؿ الجنس, السف انفسو ب, وكذلؾ تختمؼ عند الفرد الحاجات مف فرد آلخر
عمى معرفة حاجة كؿ فرد  اً , وعمى ىذا فإف المدير الناجح ىو الذي يكوف قادر والحالة االجتماعية

 .شباعيا مف أجؿ تحقيؽ الرضا عندهإ ىوالعمؿ عم
 :  David Macc Lelland نظرية ديفيد ماك ليالند 

وجود يبيف ي أجراه " ديفيد ماؾ ليبلند " مف جامعة ىارفارد لبحث الذ( إلى ا2888يشير أبو شيخة )
 (. 2010 : 215)أبو شيخو , تؤثر في سموؾ الفردثبلث حاجات 

 0بما يمي حيث يعبر عف تمؾ الحاجات
حاجة الفرد لمتمكف مف العمؿ الذي يؤديو وكفاءتو فيو, إضافة إلى بحثو وتعني نجاز0 الحاجة إلى اإل -

 الصعبة.المستمر عف المياـ 
 شير إلى رغبة الفرد في إقامة عبلقات وتفاعبلت اجتماعية.تالحاجة إلى االنتماء0 و  -
الحاجة إلى السمطة0 وتشير إلى رغبة الفرد في السيطرة والتحكـ باآلخريف, وتحمؿ المسئوليات  -

مبدأ أف ىذه النظرية تعتمد عمى ويرى الباحث  (2011 : 272والمياـ المتحدية. )نوري وكورتؿ, 
وأف ىذه الحاجات تختمؼ مف فرد بأف لكؿ فرد حاجات يعتقد  , في ضوء ىذا المبدأعند األفرادالفروؽ 
تنحو باتجاه حة جاإلدارة المدرسية النا ىذه الحاجات ىي التي تحرؾ سموؾ الفرد , فإفألف و آلخر 

عمى إشباع  اً قادر  ؿ تمبي ىذه الحاجات بحيث يصبح المعمـاأعم نحو وعرفة حاجات كؿ معمـ وتوجييم
 عممو وبذلؾ يشعر بنوع مف الرضا حاجاتو داخؿ 
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 نظرية ذات العاممين:
ونشرىا   Frederick Herzberg " غرزبر ينتجت ىذه النظرية وتطورت عف دراسة قاـ بيا " فريدريؾ ى

اعتمدت النظرية عمى نتائج مقاببلت أجريت  حيث (2000 : 149)أبو شيخو, .8959 سنة في كتابو
وركزت ىذه الدراسة عمى  (0286  2882,  )العميافمع مائتي شخص مف الميندسيف والمحاسبيف. 
ىـ( في المواقؼ اب رضا العامميف )وأسباب عدـ رضاتحديد اإلجابة عف سؤاليف رئيسيف حوؿ أسب

الدراسة بنظريتو المسماه  غرزبر يوقد خرج ى (2011 : 299المختمفة التي يعمموف بيا.  )محمود , 
(Tow Factory Theoryومضموف النظرية أف مجموعة العوامؿ التي تسبب الرضا )  عف العمؿ

رزبرغ أف يوجد ىو  (0288  2885 )جرينبرج وبروف ,إلى عدـ الرضا.مستقمة عف األسباب التي تؤدي 
ة , ومف ناحيف عدـ توافر بيئة العمؿ المناسبةتعاسة الفرد وعدـ رضائو في معظـ األحياف إنما ينتج ع
قد رأي ىرزبرغ و , ضا إنما يعود إلى العمؿ ذاتوأخرى عندما يشعر الفرد بالرضا عف عممو فإف ىذا الر 

 (0848  2888)أبو شيخو,ؿ تتوزع في مجموعتيف مف العوامؿ.أف العوامؿ المؤثرة في بيئة العم
 العوامل الوقائية "الخارجية" : -أ
مع الحاجات  تتعمؽ بالبيئة المحيطة بالعمؿ وأطمؽ عمييا عوامؿ الصحة والصيانة/ الوقائية انسجاماً  

والمقصود بتمؾ العوامؿ مف  (2002 : 287الحماية في ىـر ماسمو. )العمياف ,  والفسيولوجية واألمف 
أي أنيا إذا غابت دـ توافرىا إلى حاالت عدـ الرضا ع يؤدي أنيا العوامؿ التي غىيرزبر  وجية نظر

وىذه العوامؿ وجودىا ال يؤدي إلى حفز  ا,تؤدي إلى عدـ الرضا ولكف توافرىا ال يضمف تحقيؽ الرض
نما يمنع حاالت عدـ الرضا. )محمود ,  ف توافر العوامؿ الوقائية بشكؿ أ إذ (2011 : 300األفراد وا 

تتوفر بشكؿ جيد  العوامؿ الوقائية لـجيد ىو الشرط األساس لظيور أثر العوامؿ الدافعة, بمعني لو أف 
الي إلى صعوبة تكويف فإف ىذا يؤدي إلى عدـ الرضا واالستياء ويؤدي بالت يءأو توفرت بشكؿ س

اء وعدـ الرضا , ولكف إذا توافرت  العوامؿ الوقائية فإنو يمكف  تحييد مشاعر االستيمشاعر الرضا
العوامؿ الوقائية بشكؿ جيد يمكف لمعوامؿ الدافعة أف  , وليذا يمكف القوؿ أنو بتوافروالدافعية بعد ذلؾ

 (0238  2882) ماىر , س تظير إلى حيز الوجود وأف تحدث أثرىا الدافعي عمى سموؾ النا
 عوامل داخمية "الدافعة" : -ب

كما أف توفر العوامؿ الدافعة بشكؿ  ,وىى تمؾ العوامؿ المؤدية إلى إثارة الحماس وخمؽ قوة دفع لمسموؾ
لى سموؾ ينتيي بمشاعر الرضا إال أف عدـ توافرىا أو توافرىا بشكؿ  جيد يؤدي إلى حماس ودافعية وا 

)ماىر , لضرورة إلى عدـ الرضا واالستياء.ولكف ال يؤدي با ,سيء يؤدي إلى اختفاء الدافعية والرضا
ع ذاتية وتوفر وأف وجود العوامؿ الدافعة ىو الذي يؤدي إلى تحسيف اإلنتاج ألنيا دواف (0237  2882
يف سحصي مما يدفعيـ لمزيد مف العمؿ وتلمتطور الشخ لدى األفراد وتعطييـ فرصاً  ايجابياً  شعوراً 

يرى الباحث أف ىذه النظرية وضعت مديري المدارس عمى و   (0888  2884)القريوتي , اإلنتاجية.
الناجح  المديرأف  , حيثلمعمؿ واالنجاز المعمميف لزيادة دافعيتيـ حفز برعالطريؽ الحقيقي والصحيح 
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الرغـ مف فب, فقط ىو الذي يركز في حفزه لممعمميف عمى العمؿ ذاتو والفرد نفسو وليس عمى بيئة العمؿ
نما تحقيؽ الر  إلىأف زيادة االىتماـ بيا ال يؤدي  الإ, ية بيئة العمؿ في نفسية العامميفأىم ضا وا 

 خط الحياد . إلىالوصوؿ 
 التالي يوضح مستوى العوامؿ الوقائية والدافعةوالشكؿ 

 (4شكؿ رقـ)
 صفر                                            

 عوامل دافعة عوامل وقائية
 رضا عدم استياء

 حياد                                            
 نظرية التوقع:

عتمد عمى قوة التوقع بأف ذلؾ تة القوية أو الميؿ لمعمؿ بطريقة ويشير جوىر ىذه النظرية إلى الرغب
 الوصوؿ إلى تمؾ النتائج. في معينة كما يعتمد عمى رغبة الفرد العمؿ أو التصرؼ ستتبعو نتائج 

 ( 2012 : 151)أبو شيخو ,                                                                   
يحقؽ  موكاً , وكذلؾ لف يختار سيتوقع أف نتيجتو ستكوف منخفضة كاً الفرد لف يسمؾ سمو وىذا يعني أف 

, ليذا فإف حفز الفرد لمقياـ بعمؿ ما يعتمد عمى قوة الرغبة والتوقع كما يظير مكافأة ال تشبع حاجاتو
 (2002 : 292)العمياف , .   التوقع× الدافعية = قوة رغبة الفرد       في المعادلة التالية0

تي ييتـ بيا معرفة الجوانب الب الجيد ىو الذي ييتـ المدرسة مدير في ضوء ذلؾ يرى الباحث بأف
داء الجيد توضيح العبلقة بيف األ وذلؾ مف خبلؿ ,ؿفي الحصوؿ عمى أداء أفض إذا رغب المعمموف

التوقع تتطمب والمكافأة التي يمكف أف يحصؿ عمييا المعمموف نتيجة أدائيـ الجيد . بمعني أف نظرية 
 إلىما يؤدي بالمكافآت, عمى الربط بيف أداء المعمميف وتوقعاتيـ و  مف مدير المدرسة أف يعمؿ جاىداً 

تتوافؽ مع الفعمية التي سيحصؿ عمييا  , حيث إذا توقع المعمـ بأف العوائدتحقيؽ الرضا عند المعمميف
ذا همف قبمو سيتحقؽ الرضا عنداألداء والجيد المبذوؿ   كانت العوائد الفعمية التي سيحصؿ عمييا أقؿ, وا 

, وعمى ىذا فإف اإلدارة المدرسية الناجحة عند تقديميا لممكافآت سيكوف المعمـ في حالة عدـ الرضا
أف تتناسب مع الجيد المبذوؿ مف قبؿ المعمـ حتى يكوف ليا  يمـزفإف ىذه المكافآت والحوافز  والحوافز

, أما إذا لـ يتناسب مع الجيد المبذوؿ فإف ذا يتحقؽ الرضا الوظيفيوبي ,تأثير ووقع في نفس المعمـ
 المعمـ سيشعر بنوع مف االستياء وعدـ الرضا . 
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 نظرية العدالة:
ومعرفتو  ه, فيو يقدـ جيدفي عبلقة تبادلية مع المنظمة وظؼ في أي منظمة يعتبر طرفاً إف الم

كمدخبلت مقابؿ ما يحصؿ عميو مف أجر ومزايا كمخرجات وىو في ذلؾ يقارف نفسو باآلخريف , وىذا 
يعنى أف الموظؼ يشعر بالعدالة إذا أدرؾ تساوي ما يقدمو مف مدخبلت مع النتائج التي يحصؿ عمييا 

  2010 , أبو شيخةمع ما يقدمو اآلخروف في منظمتو أو مجموعة عممو وما يحصموف عميو مف نتائج)
ذا كانت نتيجة المقارنة عادلة وتساوت النسبتاف تكوف النتيجة ىي شعور الفرد بالرضا, أما ( فإ 0222

 (2002 : 298إذا كاف العكس فإف النتيجة ىي شعور الفرد بعدـ الرضا عف عممو.  )العمياف ,
ميؿ الناس التحفظ عمييا وىو  الرغـ مف أىمية ىذه النظرية في العمؿ إال أنو يضع بعض ويرى الباحث

 ئد التي يحصؿ عمييا اآلخروف.إلى المبالغة في تقدير جيودىـ التي يبذلونيا والمبالغة في تقدير العوا
  نظرية القيمة: 

درجة رضا الفرد عف عممو أو عنصر مف عناصره _ سواء كاف األجر أو  فإفليذه النظرية  ووفقاً 
 الترقية أو الشيرة أو ما شابو ذلؾ تحكميا ثبلث نواحي ىي0

 مقدار ما يأمؿ في الحصوؿ عميو بالنسبة ليذا العنصر. (8)
 ما يحصؿ عميو فعبل بالنسبة ليذا العنصر. (2)
 يأمؿ منو وما يحصؿ عميو فعبل.أىمية ىذا العنصر بالنسبة لو وبحساب الفرؽ بيف ما  (3)

فكمما كاف  ,وترجيحو باألىمية النسبية تتحدد القيمة النسبية ليذا العنصر ومف ثـ درجة الرضا عنو
  2005 : 210),روفوب جر ب)جرين. اً الفرؽ كبيرا واألىمية النسبية عالية كاف مستوى عدـ الرضا مرتفع

المدرسية عندما تقدـ مكافآت لممعمميف فإنو يجب  اإلدارةوفي ضوء ىذه النظرية يرى الباحث بأنو عمى 
ت قيمة سواء كانت القيمة مادية أـ معنوية بالنسبة ليذا المعمـ , فإذا كانت اأف تكوف ىذه المكافآت ذ

ذات قيمة فإنو سيتحقؽ الرضا الوظيفي , أما إذا لـ تكف ليذه المكافآت أي قيمة عند ىذا المعمـ فإنو 
 دـ الرضا .سيظؿ في حالة ع

 :House نظرية ىوس 
يرى ىوس أف النمو النفسي يساىـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي وأف فرص ذلؾ النمو يمكف أف تتحقؽ 

ويركز ىوس عمى أف  ,زبرغذلؾ إلى درجة بعيدة مع نظرية ىير وىو يتفؽ في  ,مف خبلؿ عمؿ الفرد
بية ليذه العوامؿ تختمؼ مف منظمة العوامؿ المؤثرة في درجة الرضا الوظيفي وترتيب األىمية النس

أف العمؿ الذي يحقؽ لدى يرى الباحث و  (2005 : 309)الكتبي ,   ألخرى ومف بيئة عمؿ ألخرى.
 ,ويمنحو ثقة بالنفس فإف ىذا سيؤثر عمى مستوى رضاه عف العمؿ باإليجاب اً مرتفع اً نفسي اً المعمـ نمو 

داخؿ العمؿ فإف ىذا  وذاتو وأف العمؿ الذي ال يحقؽ النمو النفسي عند الفرد وال يشعر الفرد بقيمتو
, عمى ىذا فإف اإلدارة المدرسية الناجحة ىي التي تعمؿ نفسيتو وشعوره السمبي نحو العمؿ سيؤثر عمى
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مف المسئوليات في  زيداً عمى زيادة النمو النفسي لدى المعمـ مف خبلؿ تعزيز الثقة بالنفس وتحمميـ م
 العمؿ حيث يشعر الفرد بقيمتو داخؿ العمؿ مما ينعكس عمى نفسيتو وشعوره بالرضا نحو العمؿ . 

 نظرية التكيف الوظيفي:
مينسوتا لمرضا  استبانة( بأنو تـ تطوير ىذه النظرية باستخداـ 8997يشير فرسوفي فيما أورده السالـ )

ؼ ما بيف حاجات الفرد الرضا ىو محصمة التوافؽ أو التكيية أف الوظيفي , ويرى أصحاب ىذه النظر 
, فالنظرية تقوـ عمى االنسجاـ ما بيف حاجة لتحقيؽ الذات في إطار العمؿالتي تفرزىا دوافع ال

ويعد االنسجاـ العامؿ الرئيس في تفسير تكيؼ الفرد مع بيئة العمؿ  ,الشخصية المطموبة لمعمؿ نفسو
 (1997 : 65الرضا والقناعة واالستقرار في الوظيفة . )السالـ , كما يتجسد في شعوره ب

أف قدرات الفرد وحاجاتو وطموحاتو المينية ىي التي تشكؿ لو لية وفي ضوء ذلؾ ترى الدراسة الحا
فإذا كانت ىذه العوامؿ تتناسب مع طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو الفرد  الذي يرغب فيو شخصية العمؿ

فإف ىذا سيؤدي إلى قدرتو عمى التكيؼ مع الوضع الراىف واستمراريتو في العمؿ وبقائو فيو وىذا بدوره 
 سينعكس عمى نفسيتو وكذلؾ عمى رضاه عف العمؿ.

 نظرية عممية المقاومة:
والتي  ,يقة لقياس الرضا الوظيفي تدعى نظرية عممية المقاومةقدـ طر ( أف الندي 2888ويورد ىاشـ )

تعنى أف رضا الفرد عف مكافأة محددة سوؼ يتغير بطريقة منظمة مع مرور الزمف رغـ أف المكافأة 
تكوف الوظيفة أكثر متعة في األسبوع األوؿ منيا بعد ست سنوات مف ممارسة  نفسيا تبقي ثابتة, فمثبلً 

ويعتقد الندي أف ىناؾ بعض العوامؿ اآللية في تكويف الفرد تساعده عمى المحافظة  ىذه الوظيفة ذاتيا.
عمى التوازف في حالتو العاطفية وألنو ينظر إلى الرضا وعدـ الرضا عمى أنيما مف الظواىر العاطفية 

 اشـعب في تحقيؽ الرضا الوظيفي.)ىولو جزئيًا عمى األقؿ فإف عوامؿ التوازف العاطفي ىذه البد أف تم
ويرى الندي في الوقت ذاتو أف ىناؾ عمميات مقاومة لمعوامؿ العاطفية فعندما نكوف ( 88302888, 

يحاوؿ عامؿ ذاتي بتمقائية الحفاظ عمى تمؾ السعادة مف أف تخرج عف الحد المعقوؿ  سعداء جداً 
عف  أبعادىاوالعكس صحيح وعندما نكوف غير سعداء يقاوـ عامؿ ذاتي تمؾ الحالة العاطفية ويحاوؿ 

ة حيادية بعض الشيء , كما الحظ الندي أف ىذا العامؿ الذاتي يبدو مف األمور لالحزف ونقمنا إلى حا
 الروحانية الباطنية التي يدركيا المرء بالعقؿ ال بالحواس , ولكنو يؤكد أف ىذا العامؿ ىو في الواقع مف

تقوؿ بأف الحاالت العاطفية  ةرضيوتنطمؽ نظرية الندي مف ف, الوظائؼ المركزية لمجياز العصبي
ويحاوؿ ذلؾ العامؿ ذاتي التوازف أف يحمي الفرد  ,المفرطة سواء أكانت ايجابية أو سمبية تؤذي الفرد

  ( 2005 : 284)الصيرفي ,العاطفية المفرطة. مف تمؾ الحاالت
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 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:
الرضا الوظيفي والتي البد لئلدارة أف تركز عمييا لتحقيؽ الرضا ىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة عمى 

 الوظيفي لمعامميف. وتقسـ الدراسة الحالية العوامؿ إلى قسميف0
 عوامؿ شخصية ترتبط بالموظؼ. -أ
 عوامؿ تتعمؽ بالعمؿ والمنظمة. -ب

 ؿ0يذه العواملشرح  وفيما يمي
 أواًل: العوامل الشخصية 

ه عف العمؿ ليست عبلقة ثابتة اأـ امرأة وبيف رض كونو رجبلً  جنس الفردالعبلقة بيف  إف0  الجنس -8
كثير مف األحياف ففي  ,نما تعتمد عمى درجة التمييز بيف كبل الجنسيف مف قبؿ اإلدارة وفي العمؿا  و 

 ,والتصورات السائدة ,ة وخبراتيا بالرجؿ وأدائو وخبراتو عمى أساس القيـ االجتماعيةأيقارف أداء المر 
يز يإذ كمما زاد التم ,ىا عف عمميامؿ المرأة تؤثر بالنتيجة عمى رضاوىذه الظواىر السمبية تجاه ع

 (2007 : 180,  ىا عف العمؿ. )عباس وعمىضدىا كمما قؿ رضا
 ,ذا ما كاف مستوى أداء النساء ىو نفس مستوى أداء الرجاؿإمف أكثر القضايا المثيرة لمجدؿ  كما أنو

ة عمى أداء إلى أف ىناؾ القميؿ مف االختبلفات الفردية بيف النساء والرجاؿ والمؤثر  حيث تشير الدراسات
الرجاؿ والنساء وبنفس  إلى عدـ وجود اختبلفات أساسية في إنتاجية العمؿ بيف, وكذلؾ توصمت العمؿ

   (043  2883)العيطة,الجنس يؤثر عمى الرضا عف العمؿ. نو ال توجد دالئؿ تشير إلى أفإاألسموب ف
يجابية بيف السف وبيف درجة إ ةنو توجد عبلقات ارتباطيأ0 لقد أظيرت بعض الدارسات العمر -2

واستقر  ,و تمسؾ بو ,ه عف العمؿد عمر العامؿ كمما زادت درجة رضاالرضا عف العمؿ , إذ كمما زا
فيو , وقد يكوف السبب في ذلؾ أف طموحات العامؿ في بداية عمره الوظيفي أو العممي تكوف مرتفعة 
وبالتالي ال يقابميا في الغالب الحاجات التي يشبعيا واقع العمؿ, إذ أف تطمعاتو لما يريد تحقيقو مف 

التقدـ فييا يصبح الفرد أكثر بينما مع كبر السف أو  عالية , ويترتب عمى ذلؾ قمة رضاه  عممو تكوف
بدرجة كبيرة الحاجات التي يعيشيا العامؿ مع وحاتو وبالتالي غالبا ما تتوافؽ واقعية وتنخفض طم

 (2005 : 113,  )شاويش  طموحاتو ويترتب عمى ذلؾ زيادة رضا العامؿ.
اد عدد , فكمما ز طوؿ فترة الخدمة والرضا عف العمؿ0 توجد عبلقة ايجابية بيف فترة الخدمة -3

مع العمؿ مما السنوات التي يمضييا الفرد في العمؿ كمما أصبحت لدية خبرة ومعرفة وتكيؼ أعمى 
 (2007 : 181,  ه عنو. )عباس وعمييؤدي إلى زيادة رضا

يكوف أقؿ رضا عف الفرد األقؿ  0 توصمت عدة أبحاث إلى أف الفرد األكثر تعمماً مستوى التعميم -4
تكوف مرتفعة مقارنة بطموحات الفرد األقؿ  موحات الفرد األكثر تعمماً , ويرجع ذلؾ إلى أف طتعمماً 

 (2004 : 174,  تعممًا. )عبد الباقي
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مما كاف واحتراـ ذاتو والعمو بقدره ك ,0 كمما كاف ىناؾ ميؿ لدى الفرد لبلعتداد برأيواحترام الذات -5
أو عدـ اعتداد  ,أما أولئؾ األشخاص الذيف يشعروف ببخس في قدرتيـ ,أقرب إلى الرضا عف العمؿ

 (2002 : 243)ماىر,  عادة ما يكونوا غير راضيف عف العمؿ. نيـفإبالذات 
بالنسبة ا ً أي أنو ميـ جد ,0 حيث وجد أنو كمما كاف العمؿ ىو مركز حياة العامؿأىمية العمل لمفرد -6

العامؿ  مؿ عف العمؿ أكثر مف درجة رضاىذا العا كمما كانت درجة رضا ,لو مف أجؿ معيشة أسرية
أف  ال يعتبر ميما بالنسبة إليو, إذ الذي يعتبر مركز حياتو في أشياء خارج العمؿ, أي أف ىذا العمؿ

 (2005:  114,  ) شاويشمنيا عمى نفسو وعمى أفراد أسرتو.ىناؾ مصادر دخؿ أخرى ينفؽ 
, ه عنوة كبيرة في تحديد درجة رضاإف مطابقة الفرد لمعمؿ ذات أىمي0 مطابقة الفرد لمعمل -7

وعدـ  ,والمقصود بالمطابقة ىي أف تكوف قابميات األفراد العامميف ومياراتيـ متناسبة مع متطمبات العمؿ
, ففي حالة كوف يؤدي إلى عدـ الرضا ,التطابؽ أو التناسب سواء بزيادة أو نقصاف أحد الجانبيف

, وفي حالة العكس أي أف بو فإنو يشعر بأنو لـ يستفد منو رد تفوؽ متطمبات العمؿ المناطةقابميات الف
متطمبات العمؿ أكبر مف قدرات الفرد العامؿ فإنو سوؼ يشعر بعدـ الكفاءة في أداء ما يناط بو وأنو 

,  )عباس وعميغير متناسب مع العمؿ مما يؤدي في الحالتيف إلى حصوؿ عدـ الرضا عف العمؿ. 
233 : 2007) 

ظيفة إلى أخرى  و فقد يفسر نقمو مف , راؾ الشخص أثر عمى الرضا الوظيفي0 إف إلدإدراك الشخص -8
فنجد أف األوؿ قد  ,بينما يفسر شخص أخر مثؿ ىذا النقؿ بأنو لمصمحتو, بأنو إجراء ضد مصمحتو

 ا (2010 : 338 , استاء مف إجراء اإلدارة بينما رضي عنو الثاني. )البشرا وآخروف
والي 0 يسعى الفرد لمحصوؿ عمى التقدير واالحتراـ في العمؿ الذي يقضي فيو حالحترام والتقدير -9

ره بانجازه ومجيوداتو التي يبذليا و ولشع ,الحصوؿ عميو كانساف أوالً ب, وىذا التقدير ييتـ ثمث وقتو يومياً 
ويحقؽ لو درجة مف , فشعور العامؿ بالتقدير يدخؿ في نفسو السرور والبيجة  في مجاؿ العمؿ ثانياً 

ا كم ,وىذا التقدير يأتي عادة مف الرؤساء المشرفيف واإلدارة والزمبلء في بيئة العمؿالرضا عف عممو 
المادية والمعنوية كالثناء  بالمكافآتويعبر عنو عادة  مع التنظيـيمكف أف يشمؿ أيضا المتعامميف 

 (2005 : 312,  خطابات الشكر. )الكتبيو 
, حيث دلت الدراسات عمى شخصية الفرد أثر في رضاه الوظيفي0 إف لنمط نمط شخصية الفرد -88

أف األفراد ذوي االتجاه البيروقراطي يميموف إلى اختيار عمميـ في منظمات شديدة الييكمية واليرمية 
ذا وجدوا في ىذه المنظمات  ودرجة الرضا  يكوف دورانيـ الوظيفي منخفضاً كالمؤسسات العسكرية . وا 

عر لدييـ مرتفعة, كما أف األفراد مف ذوي التوجيو الداخمي يشعروف عادة بدرجة مف الرضا أعمى مما يش
 (2010 : 338,  وآخروف)البشرا  بو األفراد المتوجيوف لمخارج.

واستخداميا لتحسيف درجة  ,أنو مف الصعب التحكـ في العوامؿ الشخصية بلحظ الباحثوبصفة عامة ي
نما قد تكوف ذات فائدة عند اختيار الفرد لموظيفة .  ,الرضا الوظيفي  وا 
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 العوامل التي تتعمق بالعمل والمنظمة: -ثانياً 
ية 0 الظروؼ البيئية لمعمؿ التي تخمو مف الضمانات واألمف والتي تؤثر بدرجة سمبظروف العمل -8

 (2007 : 232,  العامميف.  )عباس وعمى األفراد عمى الكفاءة تساىـ في عدـ رضا
وعدد أياـ  ,وعدد أياـ العمؿ األسبوعي ,0 ويقصد بذلؾ عدد ساعات العمؿ اليوميساعات العمل -2

اإلجازات السنوية مما ينعكس في النياية عمى الوقت المتاح لمعامؿ ليتواجد مع أسرتو وأصدقائو 
وممارسة األعماؿ واليوايات الخاصة, حيث أف زيادة عدد ساعات العمؿ أكثر مف  ,واالستمتاع بالحياة

ساعات( يوميًا  أو زيادة عدد أياـ العمؿ يؤدي إلى انخفاض درجة الرضا  8الحدود المتعارؼ عمييا )
  (2005 : 314,  الوظيفي لمعامميف. )الكتبي

 ,واألىمية واالستقبلؿ ,والتكامؿ ,لمرونةوا ,0 حينما يكوف لمعمؿ تصميـ يسمح بالتنوعتصميم العمل -3
 ( 2002 : 242,  )ماىر يكوف ىناؾ ضماف نسبي بالرضا عف العمؿ. ,وتوافر معمومات كاممة

0 يقصد بالحرية المتاحة في العمؿ مقدار ما يشعر بو الفرد مف استقبلؿ وحرية الحرية في العمل -4
بيا , وكمما أتيح لمفرد  ذفوتقرير اإلجراءات التي ين ,التصرؼ في جدولة بعض جوانب العمؿ اليومي

توافر درجة مف الحرية في العمؿ شعر بالمسئولية الشخصية حوؿ إمكانيات النجاح والفشؿ التي يمكف 
   وىذا بدوره يزيد مف رضا العامميف عف العمؿ.  ,أف تحدث في تنفيذ تمؾ األعماؿ والنتائج المترتبة عمييا

 (2005 : 313,  )الكتبي                                                                      
0 وتوجد عبلقة بيف نمط القيادة ورضا العامميف, فالنمط القيادي الديمقراطي يؤدي إلى نمط اإلشراف -5

القائد يجابية نحو العمؿ والمنظمة لدى العامميف بحيث يشعروف بأنيـ مركز اىتماـ تنمية المشاعر اإل
و ىذا األسموب في القيادة يؤدي إلى تبمور مشاعر االستياء  ,ظؿ القيادة األوتوقراطية والعكس يكوف في

  (2003 : 178,  )عباس وعدـ الرضا.
في  ىاماً  0 رغـ أف طبيعة وتكويف المياـ التي يؤدييا الفرد في عممو تمعب دوراً محتوى العمل -6

العمؿ عمى الرضا يعتبر حديث إال أف االىتماـ بدراسة أثر محتوى  ,التأثير عمى رضاه عف عممو
 ,وطبيعة أنشطة العمؿ ,فالمتغيرات المتصمة بمحتوى العمؿ مثؿ المسئولية التي يحتوييا العمؿ ًا,نسبي

تمثؿ التغيرات لمشاعر  ,تقدير اآلخريف وأيضاً  ,والنمو الذي ينتجو الفرد ,نجاز التي يوفرىاوفرص اإل
 (2005 : 262,  )فميو وعبد الحميدالرضا. 

, حيث أنيا تؤدي إلى مى األفراد العامميف وحاجاتيـ0 تؤثر التكنولوجيا بدرجة واضحة عالتكنولوجيا -7
وبالتالي عمى رضائيـ ,ظيور فرص غير متكافئة أماـ األفراد العامميف عمى إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ 

األفراد العامميف في ظؿ نظاـ اإلنتاج الواسع ىـ أقؿ  , وىناؾ كثير مف األدلة تشير إلى أفعف العمؿ
, والسبب يعود إلى شعور األفراد العامميف في ظؿ النظاـ ف في نظاـ الوحداتمف األفراد العاممي ارض

أخذت الكثير مف  اكنةات تأكيد الذات, حيث أف الماألوؿ )اإلنتاج الواسع ( بقمة الفرص إلشباع حاج
حيث أصبح العمؿ في نظر األفراد ال أىمية أو معنى لو إضافة إلى شعورىـ دور األفراد العامميف ب
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نيـ فقدوا جانبًا ميمًا مف حياة العمؿ ىو جانب إزمبلئيـ أثناء العمؿ وبالتالي ف بالعزلة واالنفصاؿ عف
 (2007 : 381,  العبلقات االجتماعية. )عباس وعمي

جراءات وقواعد تنظـ العمؿ وتوضح 0 وىي تشير إلى وجود أنظمة عمؿ ولو سياسة المنظمة -8 ائح وا 
 ( 2002 : 242, التصرفات وتسمسميا بشكؿ ييسر العمؿ وال يعيقو.)ماىر

ى أف تكوف عكسية في معظـ 0 تميؿ العبلقة بيف الرضا الوظيفي وحجـ المنظمة إلحجم المنظمة -9
عكس صحيح ما لـ , حيث أف الرضا الوظيفي يميؿ إلى االنخفاض كمما كبر حجـ المنظمة والاألحياف

 تتخذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة ذلؾ.
فالعمؿ في المنظمات الكبيرة غالبًا ما يكوف مربكًا ومشوشًا خصوصًا في العمميات المساعدة كاالتصاؿ 

فالعامموف في المنظمات الكبيرة  ,والتنسيؽ والمشاركة ما لـ تتخذ االحتياطات الكفيمة بالتغمب عمى ذلؾ
ما يفقدوف السيطرة عمى األحداث التي تؤثر عمييـ بسبب بعدىـ عف مراكز القرار وصعوبة بناء  غالباً 

سمبًا عمى مستوى  العبلقات االجتماعية كالصداقة واالنتماء وتكويف الجماعات الصغيرة مما يؤثر
اىتماـ , ومف ىنا عمؿ إدارة الموارد البشرية في المنظمات الكبيرة يتصؼ بإعطاء رضاىـ عف العمؿ
تغيرات المرتبطة بجعؿ الرضا عف العمؿ يصؿ إلى أعمى مستوى يمكف أف يصؿ إليو مأكبر لمعوامؿ وال

 ( 2010 : 356,  لدى العامميف. )الغزاوي وجواد
نما ىو انعكاس  يبلحظ الباحث مما سبؽ أف الرضا الوظيفي ليس محصمة عامؿ واحد أو بعد واحد وا 

خبلؿ سموكو تجاه العمؿ, سواء كانت تمؾ العوامؿ تتعمؽ بالفرد  عوامؿ متعددة تظير عمى الفرد مف
نفسو مف حيث جميع جوانب الشخصية والسمات المميزة لو مف جنس, عمر, خبرة, مستوى تعميـ أو 
عوامؿ تتعمؽ بالعمؿ والمنظمة مثؿ تصميـ العمؿ, محتوى العمؿ, الحرية في العمؿ, سياسة المنظمة 

ه العوامؿ تتشكؿ بيئة مؤسسة العمؿ وال بد أف يكوف ليده البيئة آثار وحجـ المنظمة فباختبلؼ ىذ
 مباشرة عمى رضا األفراد أو تجاه عمميـ. 

  كما يرى الباحث بأف الرضا عف عامؿ مف ىذه العوامؿ قد يكوف سبباً في الرضا عف عامؿ آخر
 -بعاد الرضا الوظيفي التي ستتخذىا الدراسة الحالية :ألوفيما يمي شرح 

 _ نمط القيادة :أوالً 
عرؼ القيادة عمى أنيا نشاط أو حركة تنطوي عمى التأثير عمى سموؾ الناس اآلخريف أفراد أو ت

 (084 2889,  ىداؼ مرغوبة. )العبلؽجماعات نحو تحقيؽ أ
 -أنماط القيادة :

فقد أطمؽ بعض الباحثيف عمى ىذا النمط  ,ىي القيادة التي تتمركز حوؿ القائد : النمط األوتوقراطي
عدة تسميات منيا النمط االستبدادي أو المتحكـ أو النمط الفردي أو النمط اآلمر أو النمط الدكتاتوري 

حتكر التفاعبلت الشخصية داخؿ جماعة تو  ,حيث يتمركز النفوذ في شخص القائد ,أو النمط التسمطي
طة وينفرد بتصميـ السياسات واإلجراءات وصنع القرار كما يحدد ويحتكر القائد السم ,العمؿ تجاه القائد
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 واألغزر فكراً  ويرى نفسو األوسع أفقاً  ,ويشكؿ المياـ والعبلقات ويسيطر عمى ألواف اإلثابة والعقاب
 (048  2887,  واألصوب دائمًا.  )مصطفي

 0مميزات ىذا النمطأىم 
 ٌؤكد على التسلسل الهرمً للسلطة. -8
 توجيو المنظمة نحو تحقيؽ أىدافيا.يؤكد عمى  -2
 يقوـ عمى أساس تقسيـ العمؿ بيف الجميع وتوزيع األفراد حسب خبراتيـ وتخصصيـ. -3
أف األفراد وحتى القرارات تحكميا القواعد والتعميمات اإلدارية والتعميمة وليس المبادرات والتصرفات  -4

 الشخصية وىذا ما يحفظ لممنظمة الثبات واالستقرار.
 موضوعي ومحايد.أنو  -5
 (073  2888, )مرسي .يعتمد في اختيار األعضاء عمى جدارتيـ وكفاءتيـ الشخصية -6

يعتمد النمط الديمقراطي عمى إشراؾ المرؤوسيف في بعض المياـ  الديمقراطي: النمط القيادي
وتتوزع وظائؼ القيادة بيف األعضاء ويكوف القائد جزء  ,والمشاركة مما يزيد مف فاعمية وأداء العامميف

مف نسيج وفريؽ العمؿ ويكوف ألعضاء وجماعة العمؿ رأي أو إسياـ أكبر في تصميـ السياسات 
 ,ويرى القائد الديمقراطي أف الصواب ليس حكرًا عميو فقط ,واإلجراءات ونظاـ الحوافز وصنع القرار

 (048 2887,  يحتـر الجميع. )مصطفىويتيح الفرصة لمرؤوسيو لممشاركة و 
كما ويتيح القائد لمرؤوسيو الحرية في مشاركة الجماعة ومناقشة مشكبلتيـ مما يؤدي في النياية إلى 

وال تعني القيادة الديمقراطية المشاركة الكاممة  ,وصوؿ إلى األىداؼ المحددةزيادة المبادأة واالبتكار وال
ؼ إلى آخر إال أنو في جميع األحواؿ ال بد أف يحتفظ القائد حيث تختمؼ درجات المشاركة مف موق

 (0829 2888,  بالسمطة النيائية في اتخاذ القرارات.  )حسف
 وتتمثؿ أىـ مميزات النمط الديمقراطي في اإلدارة المدرسية بما يمي0

 يوفر إطبلؽ قرارات أفراد ىيئة المدرسة ويظير مواىبيـ واستعداداتيـ. -8
العامميف في المدرسة وتنظيميا بحيث يسمح لكؿ أعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ تنسيؽ جيود  -2

 كمجموعة متناسقة متعاونة.
 المشاركة الفعالة في تحقيؽ السياسات والبرامج. -3
 حؿ النزاع داخؿ الجماعة والعمؿ عمى إيجاد مناخ العمؿ الخبلؽ والمبدع.    -4
ف معو القياـ ببعض الواجبات والمسئوليات مع تكافؤ السمطة مع المسئولية, فالمدير يفوض العاممي -5

 (855 ,0854  2887منحيـ السمطة التي تكافئ مع المسئولية.  )حساف والعجمي , 
إف ىذا النمط مف أسموب القيادة يفوض كؿ الصبلحيات والسمطات القيادة المطمقة أو غير الموجية: 

 إلى المرؤوسيف ويتنازؿ القائد عف حقو في اتخاذ لقرار ويترؾ الحرية في التصرؼ دوف تدخؿ منو. 
 (0888  2888)بنتف ,                                                                           
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موب القيادة الحرة إلى الفترة التي ساد فييا المنيج الحر أسموبًا إلى توجيو جيود ويرجع استخداـ أس
ثانيًا, ولـ  ونشاطات األفراد إال أف استخداـ ىذا األسموب لـ يصؿ إلى ىذا الحد الذي يجعؿ منو منيجاً 
امت بيا يطبؽ ىذا األسموب إال بعد الثبلثينيات, حيث تـ استخدامو في الدراسات التجريبية التي ق

جامعة إيوا األمريكية, وجرى تطبيقو بعد ذلؾ في الدراسات التطبيقية التي أجريت في التنظيمات 
 (0252  2882اإلدارية المختمفة. )كنعاف , 

 مف أىـ الخصائص المميزة لمقيادة الحرة ما يمي0
 س عمييـ.إتباع سياسة الباب المفتوح في االتصاالت مع المرؤوسيف لتوضيح أفكارىـ وما يمتب -8
تباع اإلجراءات التي  -2 صدار القرارات وا  إعطاء أكبر قدر مف الحرية لممرؤوسيف لممارسة نشاطيـ وا 

 يرونيا مبلئمة إلنجاز العمؿ.
اتجاه القائد لتفويض السمطة لمرؤوسيو عمى أوسع نطاؽ وميمو إلى إسناد الواجبات إلييـ بطريقة  -3

 (78, 077  2884عامة وغير محددة . )حسف , 
 _ العالقات اإلنسانية: ثانياً 

فت المراكز ف اختما  أخيو اإلنساف في موقع عمؿ واحد و إف العبلقات اإلنسانية تتـ بيف اإلنساف و 
كما أف اإلدارة في حد ذاتيا عممية إنسانية مستمرة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ , الوظيفية واالجتماعية

بناء مادي بجانب كونيا بناء اجتماعي يرتكز , والمنظمة ما ىي إال بشريمحددة مف خبلؿ الجيد ال
عمى مجموعة مف العبلقات واالتصاالت والتفاعبلت التي تأخذ شكؿ التعاوف أو المنافسة أو الصراع 

 ,متنوعة وذوي احتياجات متباينة ويمارسوف أعماالً  ,بيف العامميف بالمنظمة مف فئات اجتماعية متباينة
الطيبة التي تقوـ عمى الفضائؿ األخبلقية والقيـ اإلنسانية السوية  والعبلقات اإلنسانية ىي المعاممة

 (0225  2888وتستمد مبادئيا مف تعميـ األدياف السماوية وتعتمد عمى التعاوف والتفاىـ. )القحطاني, 
ف المشكبلت اإلدارية في كؿ أحيث  ,ظمات عممية في غاية األىميةتعتبر العبلقات اإلنسانية في المنو 

 السموؾ اإلنساني وأنماط التفاعؿ العمؿ ىي في صميميا مشكبلت إنسانية تتعمؽ بطبيعةمنظمات 
        ؾ اإلنساني. والعبلقات بيف األفراد والجماعات في ضوء األىداؼ والدوافع واالتجاىات الحاكمة لمسمو 

 (058  2887,  ري)الحري                                                                        
تعتبر العبلقات اإلنسانية قديمة قدـ اإلنساف فيي تدؿ عمى حقيقة وجوده ككائف إنساني يرتبط بغيره و 

وتنشأ عف وجود كائنات إنسانية تتفاعؿ فيما بينيا  ,مف المخموقات اإلنسانية األخرى بروابط مختمفة
تشغميـ  قات ىي تمؾ التي تربط أناساً وأف أقوى العبل ,وتشترؾ بأىداؼ ومصالح وغايات وبيئة واحدة
 (0238  2886,  نفس األعماؿ مثؿ زمبلء العمؿ. )عبد اليادي

حداث التكامؿ واالنسجاـ بيف األفراد ا ىي اىتمامات اإلدارة الذي ييدؼ إلتعرؼ بأنيا ذلؾ الميداف فو 
ىـ إلى العمؿ بإنتاجية عمى اختبلؼ مستوياتيـ الوظيفية في محيط العمؿ بالشكؿ الذي يدفعيـ ويحفز 
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,  )الدباغ االجتماعية.ة والنفسية و عيتعاوف مقابؿ حصوليـ عمى إشباع حاجاتيـ الطبيبمتصاعدة و 
2882  0856) 
العبلقات السائدة في جو العمؿ والتي يجب أف تتسـ بالثقة والود والتعاوف مما يعزز روح  تعني نياكما أ

 (0334  2885,  ة المنظمة.)العتيبيد مف إنتاجياإلخاء والتفاىـ واالنتماء وبالتالي يزي
مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى رفع الروح المعنوية إحساس القائـ بالعمؿ بالتقدـ في قدراتو كما أنو 

ت وقد أثبت ,ومياراتو وتحسيف عممو بإطراء ومساعدة المسئوليف لو لينمو في وظيفتو وتقديره عمى جيوده
برفاىيتو  راً بيك ف رفاىية اإلنساف في حياتو بصفة عامة ترتبط ارتباطاً أ ةلوجيالبحوث والدراسات السيكو 

ومف ثـ فإف اإلدارة  ,قدر عمى اإلنتاج والتقدـألفرد السعيد في حياتو بصفة خاصة ا , وأففي عممو
ية في العمؿ, المدرسية السميمة مسئولة مسئولية مباشرة عمى مساعدة العامميف بيا عمى تحقيؽ الرفاى

ة اليامة لتحقيؽ ىذه األىداؼ إيجاد عبلقة طيبة بيف األفراد والمجتمع المدرسي ومف العوامؿ الرئيس
 (025  2889,  )خميؿ .المجتمع المحميبكافة قطاعاتو وكذلؾ بيف المدرسة و 

أمر عارض ممكف عبلجو دوف وضع ولتطبيؽ مبدأ العبلقات اإلنسانية والنظر إلي المشكمة عمى أنيا 
تياـ عمى الشخص صاحب المشكمة بؿ البحث عمى أسباب المشكمة وحدودىا ودواعييا اال عأصب

يجاد الحموؿ المناسبة واألمور  ,والعمؿ عمى حميا بشكؿ ىادئ يساعد عمى التحميؿ والتفسير والربط وا 
تي األخرى ىي التسامح وتقبؿ االعتذار واالعتراؼ بالخطأ وتقبؿ النقد وتوجيو األفراد إلى النشاطات ال

تتبلءـ مع رغباتيـ وقدراتيـ مع مراعاة الصدؽ واألمانة في توصيؿ المعمومات والتمسؾ الشديد بأىداؼ 
 فالقيادة الحكيمة الواعية تخمؽ جواً  ,العمؿ وتوضيح الحقائؽ بصراحة ووضوح لكسب ثقة المرؤوسيف

 (068  2887,  )حريري.  ناف لمعامميفمف األلفة وتؤمف الراحة النفسية واالطمئ
 دعائم العالقات اإلنسانية في التعامل بالمنظمة:

 االحترام المتبادل. -8
 .التجرد من األنانٌة -2
 .التعاون المتبادل -3
 .االنتماء إلى الجماعة -4
 .اإلٌمان بالهدف -5
 (283-0282  2886,  الحرص عمى المصمحة العامة )القاضي -6

 األسس التي تقوم عمييا العالقات اإلنسانية:
 بقيمة الفرد واحتراـ شخصيتو.اإليماف العميؽ  -8
 اإليماف بحؽ الفرد في النمو بأقصى ما تسمح بو قدراتو وميولو واستعداداتو. -2
 اإليماف بالعمؿ الجماعي باعتباره أكبر فائدة ونفعًا مف العمؿ الفردي. -3
 اإليماف بمبدأ المعاممة الحسنة الطيبة العادلة. -4
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 (233 0 2886, التصرؼ بوضوح في ضوء أىداؼ العمؿ.)عبد اليادي  -5
 تنظر اإلدارة إلى عالقات األفراد وتعامالتيم اإلنسانية من أربع زوايا:

 األولى0 العبلقات اإلنسانية بيف الرئيس والمرؤوس. -8
 الثانية0 العبلقات اإلنسانية بيف المرؤوسيف والرئيس. -2
 الثالثة0 العبلقات اإلنسانية بيف المرؤوسيف ببعضيـ البعض. -3
 (0888  2886)القاضي , ميف بالمنظمة وجميور المتعامميف.إلنسانية بيف العامالرابعة0 العبلقات ا -4

 ثالثًا _ التدريب:
يحتؿ التدريب مكانة ميمة بيف األنشطة اإلدارية اليادفة لرفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسيف أساليب العمؿ 

أنواع أنماط السموؾ التي وذلؾ عف طريؽ محاولة تغيير ميارات األفراد و قدراتيـ مف ناحية وتطوير 
 (0883  2883,  يتبعونيا في أداء أعماليـ. )زليؼ

عمى أنو التطوير المنظـ لممعارؼ والميارات واألفكار واالتجاىات البلـز توافرىا لدى  التدريب ويعرؼ
 (0266  ب-2888,  العامميف ألداء مياـ عمميـ بالصورة المطموبة. )عباس

تزويد الفرد العامؿ بالمعمومات التي تكسبو ميارة في أداء العمؿ أو تنمية  وىو تمؾ الجيود اليادفة إلى
 (0223  2885,  )الييتى تقبمية.ميارات ومعارؼ وخبرات باتجاه كفاءة الفرد العامؿ الحالية والمس
 المراحل األساسية التي يقوم عمييا إعداد البرنامج التدريبي:

 تحديد االحتياجات التدريبية. -8
 األىداؼ المطموبة لمبرنامج التدريبي.تحديد  -2
عداد المواد التدريبية. -3  وضع محتوى البرنامج التدريبي وا 
 اختيار األساليب والتقنيات السمعية والبصرية المناسبة. -4
 تييئة التسييبلت التدريبية. -5
 استقطاب المدربيف األقوياء. -6
 استقطاب المشاركيف. -7
 إعداد الموازنة البلزمة لمبرنامج. -8
 (83802888,  جدوؿ الزمني لمبرنامج   )حمود والخرشةإعداد ال -9

 مراحل التدريب:
 مرحمة جمع وتحميؿ المعمومات. -8
 مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية. -2
 مرحمة تصميـ البرامج التدريبية. -3
 مرحمة تنفيذ البرامج التدريبية. -4
 (846- 0848  2888,  مرحمة تقييـ برامج التدريب والمدربيف. )القحطاني -5



55 

 

 :شروط نجاح التدريب
قبوؿ اإلدارة لنشاط التدريب عف اقتناع حقيقي بأىميتو, وتتـ ترجمة ىذا االقتناع بتخطيط التدريب  -8

 تقويمو بشكؿ عممي. ىذا ا تولبشرية البلزمة لو, ومف ثـ متابعوتنظيمو, وتوفير اإلمكانيات المادية, وا
 تحقيؽ أىداؼ التدريب.قياـ المدرب بالدور المطموب منو في  -2
سموكية جديدة في عممو بعد التدريب, فاختيار المتدرب عممية أساسية في  استخداـ المتدرب أنماطاً  -3

 نجاح التدريب, والبد أف تتوافر لديو الرغبة واالستعداد لمتدريب.
في  وجود مناخ تنظيمي مناسب يوفر لممتدرب الفرص المناسبة لتطبيؽ األفكار واألساليب الجديدة -4

العمؿ, فالتدريب محاولة لتغيير سموؾ الفرد, ويفرض ىذا التغيير وجود مناخ تنظيمي مناسب يستوعب 
 (0392  2888,  ىذا التغيير. )أبو شيخة
 :أسس التدريب الفعال

 التدرٌب نشاط ضروري ومستمر ولٌس كمالٌاً ولفترة معٌنة. -8
 التدرٌب نظام متكامل. -2
 التدرٌب نشاط متغٌر ومتجدد. -3
 التدرٌب نشاط إداري وفنً. -4
 (233- 238ب 0  -2888, التدريب لو مقوماتو اإلدارية والتنظيمية. )عباس -5

 االعتبارات األساسية في التدريب:
 الفروق الفردٌة. -8
 عالقة التدرٌب بتحلٌل الوظائف. -2
 الدافعٌة. -3
 االعتبارات القانونٌة. -4
 المشاركة الفعالة. -5
 هم.بٌاختٌار المدربٌن وتدر -6
 المتدربٌن.اختٌار  -7
 أسالٌب التدرٌب. -8
 (238- 0228  2885,  مبادئ التعمـ. )الييتى -9

 0تم من خاللتزيادة فعالية البرنامج التدريبي 
 أف يكوف البرنامج التدريبي معدًا ومصممًا وفقًا لحاجة األفراد الفعمية في العمؿ ورغباتيـ. -
بصورة أساسية وذلؾ مف خبلؿ زيادة أف يصمـ البرنامج التدريبي لحؿ مشكبلت األفراد والعامميف  -

 قدراتيـ في العمؿ أو تحقيؽ حاجاتيـ ودوافعيـ.
ضرورة إتاحة الفرصة لممتدربيف في المناقشة والمشاركة في البرنامج, حيث أف المشاركة ترسص ما  -

 يتعممو الفرد.
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وذلؾ لمكشؼ ضرورة تييئة التغذية العكسية أو المعمومات حوؿ مستوى أداء المتدربيف في البرنامج  -
 عف مواقع الضعؼ والقوة واألداء, ومساعدتيـ عمى تغيير سموكيـ ليتطابؽ مع حاجات العمؿ.

 أف يتوفر لدى المدرب الخبرة والمعرفة بالعمؿ الذي يقوـ فيو. -
 توفير كافة المستمزمات والتسييبلت البلزمة لمقياـ بميمتيـ التدريبية عمى الوجو األفضؿ.  -
 ج التدريبي بشكؿ يتناسب مع خبرات وخمفيات األفراد والعامميف. تخطيط وتصميـ البرنام -
يمانو بالتدريب  - توفر الحماس والرغبة لدى المدرب وىما يعبراف عف رغبتو واىتمامو وا 

 (828 28870وموضوعو.)عباس وعمي ,
 _ الرواتب والترقيات : رابعاً 

ميا دور أساسي في تحسيف مستوى األداء ًا في حياة األفراد والمنظمات فيمعب موضوع األجور دورًا ىام
مف االىتماـ بالنسبة لؤلفراد  وزيادة اإلنتاجية وخاصة إذا كانت األجور عادلة, كما أف لؤلجور مزيداً 

وكذلؾ مف خبلؿ الراتب يتـ تحديد مستوى الحياة التي  ,األساسية ـاحتياجاتيي التي تمبي ىا ألني
أنيا مف أىـ العوامؿ التي تساعد المنظمة عمى إيجاد  اكم, ةالفرد و كذلؾ مكانتو االجتماعي يعيشيا

داة لقياس تعتبر األجور أو  ,كما تساعد عمى استقرار الفرد في عممو, بلقة طيبة بيف العامميف واإلدارةع
كافة المبالغ النقدية والعينية التي يتقاضاىا  ,ويعرؼ األجر بمعناه الواسع ,رضا الفرد عما يقوـ بو

إليو كافة  العامؿ خبلؿ عممو في المؤسسة وىو بيذا المعنى يشمؿ األجر األساسي مضافاً الموظؼ أو 
 (078  2883,  الصحية مثبل )ربابعة االمتيازات كالرعايةالتعويضات المالية و 

 أسس تحديد األجور: 
صعوبة أف تعكس االختبلفات في األجور بيف الوظائؼ المختمفة  االختبلفات الحقيقية في درجة  -8

 واجبات ومسؤوليات الوظائؼ.
تتناسب معدالت األجور المدفوعة مف قبؿ المنظمة مع مثيبلتيا في المنظمات األخرى في  -2 

 المحيط نفسو.
 تتناسب األجور وتكاليؼ المعيشة والمحافظة عمى الروح المعنوية لمعامميف. -3
 وضع حدود دنيا وعميا ألجر الوظيفة. -4
 جور االرتباط بيف ما يدفع لمعامؿ كمقابؿ وبيف أدائو.أف يعكس نظاـ األ -5
 (0875  2888 يتناسب نظاـ األجور مع قدرة المنظمة المالية ومركزىا المالي )أبو شيخة ,  -6

 مبادئ تحديد األجور 
مبدأ العدالة0 يشير ىذا المبدأ إلى ضرورة أف يكوف األجر عاداًل, وأف يرتكز عمى أسس ثابتة  -أ

 . وموضوعية تسرى عمى كافة العامميف دوف تفرقة, ويمثؿ ىذا المبدأ الجانب النفسي لؤلجور 
لتي تتساوى مبدأ المساواة0 يعني ىذا المبدأ أف ىناؾ مساواة في تحديد األجور لموظائؼ واألعماؿ ا -ب

 أو تتشابو في المسؤوليات والواجبات, مما يتطمب اعتماد أسس موضوعية يتـ عمى أساسيا تحديد قيمة,
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 ومف ثـ أىمية كؿ وظيفة بالمقارنة مع الوظائؼ األخرى, ويمثؿ ىذا المبدأ الجانب الموضوعي.  
د في مواجية متطمبات الحياة مبدأ الكفاية0 يعني ىذا المبدأ أف تكوف الرواتب كافية لمساعدة الفر  -ج

المختمفة والتزاماتو المتعددة, مما يتطمب أف يؤخذ في االعتبار عند وضع وتحديد األجور بعض 
األسس, مثؿ مستوى المعيشة ومعدؿ األسعار وغيرىا مف األسس بحيث يتحقؽ مبدأ الكفاية حيث يمثؿ 

 ( .0349  2888ىذا المبدأ الجانب االقتصادي لؤلجور )الدرة والصباغ , 
 خصائص النظام السميم لألجور 

العدالة0 شرط ميـ ألي نظاـ سميـ لؤلجور إال أف العدالة ىي حالة معقدة متعددة األبعاد, وليذا  -8
 ىناؾ حاجة ألف يتمتع نظاـ األجر بعدالة خارجية وكذلؾ داخمية وذاتية في تحديد أجر كؿ وظيفة.

 ر التي تمنحيا منظمات أخرى لنفس الوظيفة.العدالة الخارجية0 ىي عدالة بالنسبة لؤلجو  - أ
 العدالة الداخمية0 ىي العدالة في ذات الوظيفة وبيف الوظائؼ المختمفة ضمف المنظمة , فيجب - ب

 أف يكوف مبمغ الراتب عادال في مكافئة المؤىبلت والخبرة الضرورية إلشغاؿ الوظيفة.
فرد بأف يعرؼ كيؼ تـ تحديد  الوضوح0 وىو أف يخضع النظاـ لقواعد واضحة بحيث يمكف لكؿ -2

 األجر لوظيفتو.
 الشفافية0 ىو أف يكوف النظاـ معمنًا وليس سريًا. -3
االستقرار والثبات0 الشرط اآلخر لمنظاـ السميـ ىو أف يكوف ثابتًا ومستقرًا فبل يتـ تغييره إال عند  -4

 توفر شروط موضوعية تستدعي ذلؾ.
 (0284  2888نى , ارتباط األجر باألداء الفعمي لمفرد. )القحطا -5

 الترقية:
تعتبر الترقية حافزًا ماديًا ومعنويًا في نفس الوقت, أما صفتيا المادية تكوف إذا تضمنت الترقية زيادة 
في الراتب, أما الصفة المعنوية فيي أكثر أىمية بالنسبة لؤلفراد وخاصة أولئؾ الذي يقوى عندىـ دافع 

ني التقدـ والنمو وتحمؿ مسئوليات أكثر ضخامة وأىمية وىي احتراـ النفس وتأكيد الذات, فالترقية تع
 (  039 2882)عرفة , تعد حافزًا لؤلفراد لئلجادة في أعماليـ والسعي لتطوير معموماتيـ وصقؿ قدراتيـ

كما أف الترقية ىي نقؿ الموظؼ مف مركزه الوظيفي الحالي إلى مركز وظيفي أعمى  يتيح لو عادة 
مادية أكبر ووضع مادي  ومعنوي أفضؿ مما كاف عميو قبؿ الترقية, وىي قد تكوف الحصوؿ عمى مزايا 

مف وظيفة إلي أخرى أعمى وأكثر صعوبة ومسئولية, كما قد تكوف مف درجة إلى أخرى في نفس 
 (  0284  2888الوظيفة )أبو شيحة , 

وكذلؾ ىي االنتقاؿ لعمؿ أو وظيفة في درجة أعمى, أو الحصوؿ عمى زيادة ممموسة في الراتب تقيس 
 (  0389  2888مسئوليات /صبلحيات أكبر في اليـر اإلداري وسمـ الرواتب )المعشوؽ , 
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 المتطمبات األساسية الواجب اتباعيا في سياسات الترقية:
 أف تكوف الترقية عمى أساس الجدارة .  .8
 يجب عمى اإلدارات أف تستقطب األكفاء ليتقمدوا المراكز العميا . .2
يجب أف تحتفظ إدارة شئوف الموظفيف بسجؿ يحتوي معمومات كافية عف الوظائؼ الشاغرة لمترقية  .3

 وتنشرىا لعمـو الموظفيف بحيث ينافس في شغميا كؿ مف يستوفي شروط الترقية . 
 ( 0328  2888عبلقة بالوظيفة )المعشوؽ , يجب أف يكوف تقييـ األفراد حديثًا ولو  .4

 أىمية وجود سياسات لمترقية من وجية نظر العاممين في المنظمة:
 تحقيؽ رضا العامميف في المنظمة مما يؤثر ايجابيًا في مستويات أدائيـ سعيا لمترقية . .8
حفز العامميف لمتدريب والتنمية الذاتية المتبلؾ الخبرة وبالتالي ليصبحوا مؤىميف لشغؿ الوظائؼ  .2

 (  0286  2888األعمى )أبو شيحة , 
 ىي :في العمل الترقيات  لكامش
 قمة الوظائؼ العميا كمما ارتفع السمـ اإلداري مقارنة بأعداد المتنافسيف . .8
 (  0389 2888)المعشوؽ ,  .صعوبة استيفاء شروط الترقية .2

 يـمع تتفاعمو أف اإلدارة المدرسية إذا اتبعت النمط الديمقراطي في تعامميا مع المعمميف يرى الباحث و 
درسيف وبعضيـ البعض والم عمميفىناؾ عبلقات ايجابية بيف الموأف  ,بدرجة مف المساواة اً جميع

بأف اإلدارة المدرسية تعمؿ عمى إكسابو الخبرات  عمـوكذلؾ عندما يشعر الم ,واإلدارة والمجتمع المحمي 
والميارات البلزمة لعممية التدريس وأف األجر الذي يتقاضاه يتناسب مع الجيد المبذوؿ منو ويتساوى مع 

دلة وليا زمبلئو في المنظمات األخرى, وكذلؾ شعور المعمـ بأف فرص الترقية واضحة لمجميع وعا
  سينعكس عمى مشاعر المعمميف بصورة ايجابية والذي يؤدي الىف ىذا إمعايير وقوانيف محددة ف

  عف عمميـ. رضاىـ
 العالقة بين الرضا الوظيفي ومستوى األداء:

نجاز الرضا الوظيفي ومستوى األداء واإلدراسة العبلقة بيف   حاداً  مف القضايا الجدلية التي أثارت نقاشاً 
عف عممو يكوف أكثر إنتاجية  الموظؼ الذي يكوف راضياً وقد كاف االعتقاد السائد في الماضي بأف 

ولكف الدراسات الحديثة لـ تكشؼ عف وجود  عبلقة واضحة بيف الرضا الوظيفي واألداء, وىذه العبلقة  
بيف الرضا واألداء أثارت اىتماـ وفضوؿ مزيد مف الباحثيف الذيف أجروا دراسات مكثفة حوؿ الموضوع 

0  2884حد)حريـ , نتائج متضاربة وعف عبلقة معقدة ليست في اتجاه وا , وكشفت ىذه الدراسات عف
 ويمكف القوؿ بأف الفكر اإلداري في ىذا المجاؿ خمص إلى ثبلث اتجاىات أساسية ىي0( 98

 0 يدعى أف الرضا المرتفع عف العمؿ يؤدي إلى زيادة األداء. االتجاه األول
 لرضا.يرى أف األداء يؤدي إلى ا واالتجاه الثاني :
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بدورىا  فيرى أف الرضا ىو نتيجة لحصوؿ العامؿ عمى مكافآت عادلة , التي ىي أما االتجاه الثالث
 (2005 : 112,  ف. )شاويشيبضرورة القياـ بأداء مع مكافآتنتيجة لربط الحصوؿ عمى 

 العالقة بين دوافع العمل والرضا عن العمل: 
الرضا عف العمؿ , فدوافع العمؿ تعبر عف المجيود ىناؾ اختبلؼ بيف مفيوـ دوافع العمؿ ومفيوـ 

المبذوؿ مف قبؿ العامميف نحو اليدؼ ومف الطبيعي أف تتوقؼ قوة الدافع عمى طبيعة الفرد وحاجاتو 
اإلنسانية المختمفة , أما مفيـو الرضا عف العمؿ فيي حالة يشعر بيا العامؿ نتيجة إشباع الحاجة 

يوضح الجدوؿ التالي العبلقة بيف دوافع العمؿ والرضا عف العمؿ مف و  ,وتؤدي إلى االرتياح والقناعة
 خبلؿ أربع عبلقات ىي 0

 (2جدول رقم )

 رضاعدـ مجيود كبير و ( 3)          مجيود صغير ورضا عف العمؿ (8)

 كامؿ رضامجيود كبير و ( 4)          رغبة في العمؿالعدـ (2)     

 مجيود صغير ورضا عف العمؿ 0 تظير ىذه الحالة عندما يكوف الدافع لمعمؿ محدوداً  الحالة األولى/
 وفي نفس الوقت يعمؿ الفرد بمجيود بسيط وذلؾ مثؿ موظؼ الحكومة يؤدي عمبلً  أي منخفضاً 

محدودًا بدوف أية ضغوط ولذلؾ فيو يشعر برضا عاـ عف العمؿ , أما إذا خرج ىذا الموظؼ الحكومي 
 ظيـ لمعمؿ في القطاع الخاص أو عمؿ تحت ضغط فيو يشعر بعدـ الرضا.مف ىذا التن

عدـ الرغبة في العمؿ 0 تظير ىذه الحالة عندما ينعدـ دافع الرغبة في العمؿ , حيث  الحالة الثانية/
نجد أف األفراد ال يحبوف وظائفيـ وال يعمموف إال تحت ضغط كبير مثؿ الحاجة إلى الماؿ لمواجية 

ة أو الخوؼ مف العقاب سواء أكاف ماديًا أو أدبيًا , ومف أمثمة ىؤالء بعض عماؿ اإلنتاج أعباء المعيش
 وأنواع معينة مف المديريف الذيف يحبوف وظائفيـ.

مجيود كبير وعدـ رضا0 تظير ىذه الحالة في بعض المينييف والفنييف الذيف لدييـ  الحالة الثالثة/
المنظمة أو اإلدارة أو ظروؼ العمؿ, وعادة يشعر ىؤالء أف دوافع قوية لمعمؿ ولكنيـ غير راضيف عف 

وىـ  ,الوظائؼ التي يشغمونيا تقؿ عف قدراتيـ ومياراتيـ وال توفر ليـ تحديات العمؿ التي يسعوف إلييا
في تحسيف ظروؼ العمؿ  في العمؿ حتى ال ييدموا أنفسيـ بأنفسيـ أمبلً  كبيراً  يبذلوف مجيوداً 

 ؿ تتبلءـ مع قدراتيـ.والحصوؿ عمى وظائؼ أفض
 مجيود كبير ورضا كامؿ0 في ىذه الحالة يعمؿ األفراد عمى بذؿ مجيود كبير وبعد  الحالة الرابعة/

إلحساسيـ بتحقيؽ الذات , ويمثؿ ىذا النوع كثير  أدائيـ يشعروف  برضا كامؿ عف األداء والعمؿ نظراً 
 ( 2008,225 : 224, نىمف المديريف الناجحيف وأصحاب األعماؿ الصغيرة. )القحطا
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 قياس الرضا الوظيفي:
يمـز  كؿ منظمة عند وضع الخطط ورسـ سياستيا وتحديد أىدافيا أف تتعرؼ عمى اتجاىات العامميف 

وتحقيؽ  ,قع عمى عاتقيـ تنفيذ الخططيألف ىؤالء ىـ الذيف س ,نحو العمؿ وخاصة الرضا الوظيفي
أف الرضا  حيثو  ,ومعمومات بالطرؽ المناسبة ,األىداؼ المطموبة, ويتـ ذلؾ مف خبلؿ جمع بيانات

غير مرئي يوجد في نفس  يءامميف فإنو مف األمور التي يصعب قياسو وذلؾ ألنيا شيمثؿ مشاعر الع
 وعقؿ اإلنساف.

فمف  وحيوياً  أساسياً  تجاىات عنصراً وتعتبر عممية قياس الرضا مف المياـ المعقدة التي تكوف فييا اال
في الوقت الذي ال تعكس فيو المعمومات المشاعر الحقيقية  ,غير الممكف القياس الدقيؽ التجاه ما

عمى السموؾ والمعتقدات والمشاعر الخاصة بالفرد , حيث أف  ما ينطبؽ أيضاً و وى, لممشاركيف
التي يمكف أف  إلى وجود العديد مف العوامؿاالتجاىات تميؿ إلى التغيير بمرور الوقت, باإلضافة 

كما أف معرفة اتجاىات الناس نحو العمؿ ليست  (.2003 : 122,  ميب وستوفي)ف تشكؿ اتجاه الفرد.
بالعممية السيمة ألنو مف الصعب معرفة حقيقة تمؾ االتجاىات بدقة مف خبلؿ المبلحظة , كذلؾ فإف 

ال تريد  اتجاىاتيـ قد ال يعطي نتائج مفيدة ألف الناس غالباً سؤاؿ الناس بشكؿ مباشر عف حقيقة 
بالشكؿ الذي ال  اً كانوا يريدوف اإلفصاح فإف الموقؼ قد يكوف معقد فو إاإلفصاح عف ذلؾ وحتى 

مف  ف قياس الرضا الوظيفي ييـ كبلً كما أ ( 0286 2885,  روف)جرينبرج وب وف التعبير يستطيع
مف القرارات اإلدارية يفحص ويدرس حسب مدى تأثيرىا عمى الرضا  راً فكثي ,عمماء السموؾ والمدير

لبحوث العموـ السموكية, أما  جوىرياً  وعميو فقد كاف تطوير قياس الرضا الوظيفي  ىدفاً  ,الوظيفي
 : 339,  )البشرا وآخروف  مؤشرا لمكفاءة التنظيمية. والمديروف فيـ ييتموف بقياس الرضا ألنيـ يعتبرون

, حيث تختمؼ في لقياس مستوى الرضا وتحديد أسبابوكما أف ىناؾ طرؽ ومقاييس مختمفة  (2010
0 2002,   مدى فاعميتيا عمى ما توفره تمؾ المقاييس مف الدقة والشموؿ بالنسبة لمبيانات.)الرويمي

                 ويمكن حصر األساليب المستخدمة في الوقت الحاضر إلى نوعين من المقاييس: (22
ىي المقاييس الموضوعية , حيث يمكف قياس اتجاىات العامميف ورضاىـ عف طريؽ  النوع األول:

استخداـ أساليب قياس معينة مثؿ معدؿ الغياب , ومعدؿ ترؾ الخدمة , ومعدؿ الحوادث في العمؿ , 
 وكذلؾ معدؿ الشكاوي , ومستوى إنتاج الموظؼ.

ىي المقاييس التي تعتمد عمى جمع المعمومات مف العامميف باستخداـ وسائؿ محددة مثؿ  النوع الثاني:
صحفية االستفتاء التي تشتمؿ عمى مجموعة مف األسئمة خاصة بالرضا الوظيفي أو باستخداـ طريقة 

 (2002 : 235,  )عبد الباقيلباحثوف مع العامميف في المنظمة.المقاببلت الشخصية التي يجرييا ا
 ن أىم ىذه الطرق:وم
, فيناؾ بعض الظواىر التي ترتبط طريقة تحميل بعض الظواىر ذات االرتباط بالرضا الوظيفي -8

 بالرضا عف العمؿ , ومف خبلؿ تحميؿ ىذه الظواىر يمكف التعرؼ عمى درجة الرضا الوظيفي , ومف 
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 أىـ ىذه الظواىر ما يمي0
 معدؿ دوراف العمؿ بالمنظمة. -8
 معدؿ الغياب. -2
 معدالت التالؼ والفاقد في العممية اإلنتاجية. -3
 معدالت الشكاوي بالمنظمة. -4
صابات العمؿ بالمنظمة. -5  معدالت الحوادث وا 
كثرة طمبات النقؿ المقدمة مف العامميف سواء مف المنظمة إلى منظمة أخرى أو عف وحدة إدارية  -6

 إلى وحدة إدارية أخرى داخؿ نفس المنظمة.
 التأديبية.كثرة وشدة الجزاءات  -7
 (389,  0388 2885,  )الكتبي ارتفاع معدالت التأخير عف العمؿ. -8

الرضا الوظيفي منخفض نو يمكف القوؿ بأف فإه الظواىر عف معدالتيا الطبيعية فإذا زادت معدالت ىذ
, أما إذا كانت عند معدالتيا الطبيعية أو انخفضت عف المستوى الطبيعي فيمكف عف العامميف
 الرضا الوظيفي مرتفع عند العامميف. االستنتاج بأف

وعًا واستخدامًا في ؽ شير تعتبر االستقصاءات مف أكثر الط استخدام االستقصاءات لقياس الرضا: -2
, حيث تتوافر أحجاـ مختمفة تتراوح ما بيف النماذج القصيرة لمحصوؿ عمى ردود األفعاؿ جمع البيانات

ات وصفية عف اتجاىات صاءات لمحصوؿ عمى بيانوالنماذج التفصيمة , ويمكف استخداـ االستق
ولعؿ مف أشير المقاييس المستخدمة في قياس الرضا  (2003 : 117,  )فيميب وستوف. المشاركيف

Job Descriptive Index  (DJL )الوظيفي ذلؾ الدليؿ الذي يطمؽ عميو الدليؿ الوصفي لموظيفة 
مسة أبعاد لمرضا الوظيفي )األجر, الوظيفة ويستخدـ ىذا الدليؿ مف خبلؿ قائمة استقصاء تضـ خ

نفسيا, فرصة الترقية, اإلشراؼ, الزمبلء في العمؿ( حيث يتـ قياس ىذه األبعاد مف خبلؿ أسئمة 
تنطوي عمى ثبلثة بدائؿ لئلجابة وىي ) نعـ , ال , ال إجابة ( لوصؼ ما إذا كانت بعض الكممات أو 

لعامميف نحو صؼ اتجاىات المستقصى منيـ مف االعبارات المستخدمة في كؿ سؤاؿ يمكف أف ت
بعد نو يمكف قياس الرضا الوظيفي اإلجمالي كمتوسط لمرضا عف كؿ إف إلى ذلؾ وظائفيـ وباإلضافة

دريسعمييامف األبعاد التي اشتممت  خر شائع االستخداـ آوىناؾ نوع  (2005 : 295,  )المرسي وا 
قياس يعبر الفرد عف مدى رضاه عف مىذا ال( وفي MSQ( )Minnesotaوىو مقياس مينيسوتا )

ومف مزايا ىذا النوع مف االستبانات , أنو يمكف مثؿ األجر, وفرص  بعض النواحي المرتبطة بالعمؿ
استيفاؤه بسرعة وبدرجة عالية مف الكفاءة مف جانب الكثير مف األفراد , كما أف تطبيؽ المقياس عمى 

 ,تمفة يمكف مف الوصوؿ إلى متوسطات يمكف المقارنة بيافي مجاالت مخ ,أعداد كبيرة مف العامميف
. )جرينبرج وباروف, منظماتمف ال منظمةبية لدرجة الرضا عف العمؿ في لتحديد القيمة النس

2885207 : ) 
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تستخدـ المقاببلت في قياس اتجاىات الناس في العمؿ واتجاىاتيـ إزاء نظاـ الحوافز المقابمة:  -3
كف أو أساليب اإلشراؼ أو تحديث التجييزات المستخدمة في العمؿ أو استخداـ الحاسب اآللي ل مثبلً 

, أما الثاني جراء المقاببلتإوؿ فيو توافر مدراء مدربيف عمى , أما األىذا يتطمب توافر عنصريف ىاميف
يا وأسموب وتوجييب صياغة األسئمة فيو التخطيط المسبؽ الجيد لممقابمة مف حيث أسموب بدئيا وأسالي

  (0838  2885,  )مصطفي إنياء المقابمة فعبًل في قياس صحيح وموضوعي التجاىات العامميف
أنيا تستيمؾ الوقت  الإيانات عف الرضا وتعتبر المقابمة مف الطرؽ متعددة الجوانب والمناسبة لجمع ب

عداداً  وتتطمب تدريباً    (0898 2883, )فيميب وستوفمنولمقائميف بيا لضماف تحقيؽ األىداؼ المرجوة  وا 
الوظيفي  عند القدـو لمعمؿ وعند مغادرتيـ, فالرضا عميؾ بمبلحظة الموظفيف طريقة المالحظة: -4

ينعكس عمى أولئؾ الذيف يشعروف بو في طريقة سيرىـ ومخاطبتيـ لزمبلئيـ في العمؿ وتحيتيـ ليـ 
الت الرضا الوظيفي المنخفضة فيأتوف وسنجدىـ متحمسيف لمعمؿ , أما أولئؾ الموظفوف أصحاب معد

. كما موف في جعؿ يوـ العمؿ يوما ممتعاإلى العمؿ دوف ترقب, فنجدىـ يتحركوف ببطء وال يساى
 2883ر,)كيي, يحاولوف تخفيؼ العبء عنيـ. عدائياً  نجدىـ غير ميتميف أو متحمسيف ويتخذوف موقفاً 

أثناء العمؿ وتتصؼ ىذه الطريقة بالمرونة في  وتعتمد ىذه الطريقة عمى مبلحظة سموؾ العامميف (084
جمع المعمومات ولكف يعيبيا مشكمة ترجمة بعض السموكيات إلى معمومات تعبر عف رضا أو عدـ 

 (047  2885,  يذه المبلحظة. )الحيدر وبف طالبية لف, وتحيز المبلحظة والكمفة العالرضا العاممي
راء  آخر يمكف مف خبللو قياس وتقييـ رضا الفرد  وىو أسموب أو إج أسموب األحداث الحرجة: -5

وىنا يصؼ بعض األحداث المرتبطة بعممو والتي حققت لو الرضا أو عدـ الرضا ثـ يتـ  ,عف عممو
إذا ذكر عديد مف  اختبار وفحص اإلجابات الكتشاؼ عوامؿ أو مسببات الرضا أو عدـ الرضا فمثبلً 

شرؼ أو عندما يمتدحوف ميـ مف خبلليا بطريقة سيئة مف الاألفراد مواقؼ في العمؿ والتي تـ معاممت
,  شرؼ لمعاممتو الطيبة يظير ىذا أف لنمط اإلشراؼ دورًا ىامًا في رضا األفراد عف العمؿ)حسفمال

وتعتبر عممية قياس الرضا الوظيفي في المدارس مف العمميات اليامة لتغيير وتطوير  (2005 : 170
ففي  ,تزود المديريف باألفكار والمجاالت الممكنة لتغيير ىذه االتجاىات نياإ, حيث عمميفات الماتجاى

حالة معرفة وجود اتجاىات سمبية لمعامميف نحو نمط اإلشراؼ أو األجور أو الترقية فإنو يجب تطوير 
ات العامميف وبما يحقؽ أىداؼ وتحسيف نمط اإلشراؼ واألجور والترقية, بما يتفؽ مع ميوؿ واتجاى

 لتربوية.ية اممالع
وبعد االطبلع عمى طرؽ قياس الرضا الوظيفي واألدوات المستخدمة في قياسو وفي ضوء حجـ وطبيعة 
مجتمع الدراسة الذي يتألؼ مف معممي المدارس الحكومية في محافظات غزة وحرصًا عمى أف تغطي 

ى الدراسة الحالية إل عينة الدراسة المجتمع األصمي وتكوف ممثمة لو تمثيبًل حقيقًا فقد عمد الباحث في
تبلءـ مع حجـ العينة وتوفر المعمومات الكافية القابمة لممعالجة ي استخداـ أسموب االستقصاء ألنو

 اإلحصائية والوصوؿ إلى نتائج دقيقة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

بعد اطبلع الباحث عمى العديد مف الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة تـ استعراض الدراسات 
 األقدـ ومصنفة ضمف محوريف يمثبلف متغيري الدراسة0 ىلإمف األحدث  السابقة متسمسمة زمنياً 

 الدراسات المتعمقة بالمناخ التنظيمي.المحور األول: 
المنــاخ التنظيمــي  :( بعنــوان 2213) Faislat and Rasheedدراســة فاســالت ورشــيد  -[1]

 واألداء الوظيفي لممعممين في والية الجوس بنيجيريا  
 School climate and teacher job performance in Lagos state Nigeria 

المػػدارس الثانويػػة فػػي فػػي  عممػػيفرسػػي واألداء الػػوظيفي لممبػػيف المنػػاخ المدتحديػػد العبلقػػة مػػا إلػػى ىػػدفت 
سػػتبانة لجمػػع البيانػػات وتكونػػت عينػػة راسػػة المػػنيج الوصػػفي, واسػػتخدمت اال, واتبعػػت الدواليػػة الجػػوس
 .( ومدرسًا  248( طالبًا, ) 8884الدراسة مف ) 

 وتوصمت الدراسة إلي مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا0 
 ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ما بيف أبعاد المناخ المدرسي واألداء الوظيفي لممعمميف.. 8
رس المرحمة الثانوية في مدا التنظيمي السائد المناخ( بعنوان: 2212سة العدوان )درا -[2] 

 وعالقتو بالروح المعنوية لممعممين . ةبمحافظات غز 
 العبلقة بيف واقع المناخ التنظيمي السائد في مدراس المرحمة الثانوية بمحافظات غزه ىىدفت التعرؼ إل

, وتـ تطبيؽ استبانتيف لجمع البيانات الوصفي واتبعت الدراسة المنيج ,ودرجة الروح المعنوية لممعمميف
, التواصؿ) التنظيـ واإلدارة, االتصاؿ و  0, استبانة المناخ التنظيمي وقد شممت خمسة مجاالت وىي

شاركة في اتخاذ التعاوف  , الم-الثقة  -, تعزيز المدرسة لمقيـ الجيدة المصارحة عة العمؿ وأعباءهطبي
فقرة, وتكوف مجتمع الدراسة مف  (33)الروح المعنوية وىي مجاؿ واحد موزع عمى  ةالقرار ( واستبان

( 5383غزه والبالغ عددىـ)جميع معممي ومعممات المرحمة الثانوية لممدارس الحكومية بمحافظات 
ومعممو بالطريقة العشوائية الطبقية , وتوصمت  ( معمماً 588 , وتـ اختيار عينة مقدارىا  ومعممو معمماً 

 الدراسة إلى مجموعة مف النتائج , أىميا 0
نظرة معممي ومعممات المرحمة الثانوية لدرجة واقع المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية  -8
 كومية بمحافظات غزه ىي نظرة ايجابية بدرجة كبيرة .الح
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05مستوى داللة ) دتوجد فروؽ ذات داللة احصائية عن -2

محافظات غزه تعزى لمتغير بمدراس الثانوية الحكومية في الة لواقع المناخ التنظيمي السائد العين
 شرؽ خاف يونس .المنطقة التعميمية , لصالح منطقة 
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( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05مستوى داللة ) دال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عن -3
محافظات غزه تعزى لمتغير النوع , بمدراس الثانوية الحكومية بالعينة لواقع المناخ التنظيمي السائد 

 سنوات الخدمة . 
( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05توى داللة )مس دتوجد عبلقة طردية ذات داللة احصائية عن -4

معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزه لواقع المناخ التنظيمي السائد في المداس الثانوية الحكومية 
 وبيف متوسط تقديراتيـ لدرجة الروح المعنوية لدييـ .

باإلبداع اإلداري في : المناخ التنظيمي السائد وعالقتو بعنوان (2212دراسة الخريصي ) -[3]
 مدارس المرحمة الثانوية من وجية نظر مديرات ومعممات المدارس الثانوية بمدينة تبوك التعميمية.

 قدو ع اإلداري بيف المناخ التنظيمي ومستوى اإلبدامدى وجود العبلقة االرتباطية ىدفت التعرؼ إلى 
بانة كأداة لجمع البيانات, واشتمؿ مجتمع االست ستخداـنيج الوصفي التحميمي, وتـ االدراسة الم تبعتا

الدراسة عمى جميع مديرات المدارس الثانوية بمحافظة تبوؾ, وتـ اختيار عينة لتمثؿ مجتمع الدراسة 
األصمي مف جميع المديرات وعينة ممثمة لممعممات, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج, 

 وأىميا0
 مدارس المرحمة الثانوية ايجابي بدرجة متوسطة.. أف النمط التنظيمي السائد في 8
بػػيف اسػػتجابات أفػػراد عينػػة  (α ≤ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) ال. 0

 الدراسة تعزى لمتغير0 الوظيفة, المستوى التعميمي, عدد سنوات الخبرة, الدورات التدريبية.

بػيف المنػاخ  (α ≤ 0.05موجبة قوية ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة ) ةعبلقة ارتباطي توجد. 3
 .التنظيمي السائد ومستوى اإلبداع اإلداري لدى المديرات

: السموك القيادي وعالقتو بالمناخ المنظمي لدى مديري المدارس بعنوان (2229دراسة سميم ) -[4]
 من وجية نظر معممييم. الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية

ىدفت التعرؼ عمى السموؾ القيادي وعبلقتو بالمناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية 
في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظر معممييـ, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ 

لسموؾ القيادي وىي مكونة مف ثبلث مجاالت تطبيؽ استبانتيف لجمع البيانات االستبانة األولى لقياس ا
ىي )السموؾ الديمقراطي, السموؾ الدكتاتوري, السموؾ الترسمي( واالستبانة الثانية لقياس المناخ 
التنظيمي وىي مكونة مف أربعة مجاالت ىي )االتصاؿ والتواصؿ, التنظيـ واإلدارة , ظروؼ العمؿ 

الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات في المدارس الحكومية  وأعبائو, القوانيف اإلدارية(, وتكوف مجتمع
( معممًا 6564الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية, والبالغ عددىـ )
( معممًا 656ومعممة, وتـ اختيار عينة لتمثيؿ مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية بمغ عددىا )

 ة, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج وأىميا0ومعمم
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. وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف السموؾ القيادي والمناخ التنظيمي لدى مديري 8
 المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية.

المنػػاخ التنظيمػػي لػػدى فػػي  (α ≤ 0.05. ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )2
 المدارس الحكومية الثانوية تعزى لمتغير0 الجنس, التخصص, المؤىؿ العممي, المدرسة.

 . توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.3
: واقع المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية لمديريات بعنوان (2228دراسة أحمد ) -[5]

 والتعميم في محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين.التربية 
ىدفت التعرؼ عمى واقع المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية 
والتعميـ في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجية نظر المعمميف, وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

) االتصاؿ والتواصؿ, 0 ىي وأبعادىا استبانة المناخ التنظيمي لجمع البياناتالمسحي, حيث تـ تطبيؽ 
التنظيـ واإلدارة, الطمبة, المجتمع المحمي, أولياء األمور, التعاوف, ظروؼ العمؿ وأعبائو, القوانيف 
اإلدارية( , وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات العامميف في المدارس الحكومية 

( معمـ 6399ثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ في محافظات شماؿ فمسطيف, والبالغ عددىـ )ال
( معممًا ومعممة, بالطريقة الطبقية 639ومعممة, حيث تـ اختيار عينة تمثؿ مجتمع الدراسة بمغت )
 العشوائية, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج وأىميا0

في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ بمحافظات شماؿ أف المناخ ايجابي  -8
 فمسطيف.

في واقع المناخ التنظيمي في  (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -0
تعػزى إلػى متغيػر  المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ بمحافظات شماؿ فمسطيف

 الجنس, المؤىؿ العممي, العمر, السكف.

: المناخ التنظيمي وأساليب إدارة الصراع في المدارس بعنوان (2228دراسة الشيري ) -[6] 
 من وجية نظر المديرين والمعممين الثانوية بالطائف والعالقة بينيما

 ةنظيمي في المدارس الثانوية بمدينىدفت إلى تحديد العبلقة بيف أساليب إدارة الصراع والمناخ الت
الطائؼ واتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي, حيث تـ تطبيؽ استبانتيف لجمع البيانات االستبانة  

)المجاؿ القيادي, مجاؿ االتصاؿ, 0 ىي ,األولى لقياس المناخ التنظيمي وىي مكونة مف ثبلثة مجاالت
)األسموب التعاوني, 0 وىي ,مكونة مف خمسة مجاالتالصراع وىي  إدارة واستبانةمجاؿ التوجيو( 

األسموب التشاركي, األسموب التكيفي, األسموب التجنبي, األسموب التنافسي(, , وتكوف مجتمع الدراسة 
( مديرًا, 38مف جميع مديري ومعممي المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائؼ والبالغ عددىـ )

عينة ممثمة لممجتمع األصمي لمدراسة تمثمت في جميع مديري ( معممًا, حيث تـ اختيار 8827)
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( معممًا, توصمت الدراسة إلى مجموعة مف 388المدارس, وكذلؾ تـ اختيار عينة مف المعمميف بمغت )
 النتائج وأىميا0

     المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية في مدينة الطائؼ جاء بدرجة كبيرة جدًا مف وجية نظر  -8
 مديري المدارس .

 المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية في مدينة الطائؼ جاء بدرجة كبيرة مف وجية المعمميف. -2
بيف متوسطات استجابات أفراد  (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

الحكومية بمدينة الطائؼ وفقًا لمتغير العينة حوؿ مستوى المناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية 
المينة )مدير/ معمـ( وكانت الفروؽ لصالح مديري المدارس, سنوات الخبرة وكانت الفروؽ لصالح الذيف 

 سنة فأكثر. 85خبرتيـ 
بيف متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -4

لتنظيمي السائد لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائؼ مف أفراد العينة حوؿ المناخ ا
 وجية نظر مديري المدارس وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي.

بيف متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -5
مي المدارس وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي, أفراد العينة حوؿ المناخ التنظيمي السائد مف وجية نظر معم

 عدد سنوات الخبرة.
العالقة ما بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي بين : ( بعنوان 2228) Carolدراسة كارل  -[7] 

 المدارس المتوسطة في مركزية فموريدا 
Relationship Between Organizational Climate And job Satisfaction 
Among Middle School Principals In Central Florida 

لتحديػػد العبلقػػة بػػيف متغيػػرات المنػػاخ التنظيمػػي والرضػػا الػػوظيفي , واسػػتخدمت الدراسػػة االسػػتبانة ىػػدفت 
 وتوصمت الدراسة إلي النتائج 0 ( معمـ,97كونت عينة الدراسة مف )لجمع البيانات, وت

 . مستوى الرضا الوظيفي مرتفع .8
( بػيف الرضػا الػوظيفي والمنػاخ  α ≤ 0.05. يوجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) 2
 تنظيمي ال
( بعنوان: تقويم أبعاد المناخ المدرسي في التعميم الحكومي 2227دراسة الحجار والعاجز )  -[8]

 كمدخل لإلصالح المدرسي . الفمسطيني
إلى تحديد نوع المناخ المدرسي في التعميـ الثانوي الحكومي بمحافظتي وسط غزة وخاف يونس  ىدفت

الدراسة المنيج الوصفي وتـ استخداـ االستبانة لجمع  تبعتحيث ا مف وجية نظر المعمميف فييا,
, عبلقة )عبلقة المعمـ بالطمبة0 ( مجاالت وىي 6عمى )  موزعة ( فقرة 78البيانات والمكونة مف ) 
, اإلدارة المدرسية, أبنية المدرسة ومرافقيا(, الطمبة بزمبلئيـ, اإلدارة الصفيةالمعمـ بزمبلئو, عبلقة 



68 

 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات العامميف في المدارس الثانوية الحكومية في و 
ومعممة حيث تـ اختيار عينة تمثيؿ  ( معمماً 8882اف يونس والبالغ عددىـ ) محافظتي وسط غزة وخ

 .ومعممة ( معمماً  288المجتمع األصمي بطريقة عشوائية بمقدار ) 
 مف أىميا 0 ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج

 أف المناخ المدرسي ايجابي في مدارس وسط غزة وخاف يونس . -8
( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات د -2

 .المعمميف لنوعية المناخ المدرسي ترجع لمتغير الجنس
  :المناخ المدرسي ودوره في أداء المعممين بمراحل التعميم العام( بعنوان2227العتيبي ) دراسة -[9]

المعمميف العامميف في مراحؿ التعميـ العاـ ىدفت التعرؼ إلى دور المناخ المدرسي السائد في أداء 
 ةفي , وتـ استخداـ االستبانة كأدابالمدارس الحكومية بمدينة الرياض , واتبعت الدراسة المنيج الوص

لجمع البيانات وتكونت االستبانة مف أربع مجاالت, وكاف المجاؿ األوؿ طبيعة المناخ المدرسي وتكوف 
المدرسية , العبلقات اإلنسانية , إمكانات المدرسة وتجييزاتيا , لوائح ) اإلدارة  0مف أربعة أبعاد وىي

فقرة ,  (38)يف عف المناخ التنظيمي وتكوف مف وأنظمة العمؿ ( والمجاؿ الثاني لتحديد رضا المعمم
والمجاؿ الثالث إلبراز دور المناخ المدرسي السائد في أداء المعمميف , المجاؿ الرابع أىـ المعوقات التي 
تحوؿ دوف توفير مناخ مدرسي مناسب . وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف في 

( حيث 2688المدارس الحكومية لمبنيف التابعة لمركز اإلشراؼ التربوي بشماؿ الرياض والبالغ عددىـ) 
الدراسة وتوصمت  ,( 266تـ اختيار عينة عشوائية طبقية لتمثيؿ المجتمع األصمي حيث بمغ عددىا ) 

 أىميا 0  ,إلى مجموعة مف النتائج
 أف لممناخ المدرسي السائد دور مؤثر في جميع جوانب العممية التعميمية . -8
بيف متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 , التخصص, عدد سنوات الخبرة(. التعميميةفراد العينة تعزى لمتغير ) العمر, المؤىؿ العممي, المرحمة أ
: المناخ التنظيمي وأثره عمى مدرسي المدارس العميا ( بعنوان2222) Ilhanدراسة ايالن  -[12] 

 في المراحل التعميمية المختمفة . 
School Climate And It's Effects On High School Teachers In Different 
Categories 

االختبلفػػات فػػي مسػػتوى المنػػاخ التنظيمػػي مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف الػػذيف يعممػػوف المػػواد ىػػدفت لتحديػػد 
االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات. وتكونػػت مػػواد العمميػػة, واسػػتخدمت الدراسػػة األدبيػػة والمعممػػيف الػػذيف يعممػػوف ال

خاصػػة ا ( مػدارس أوروبيػػة وركػزت العينػػة عمػى المػػدارس الثانويػة العميػػ9( مدرسػًا مػػف )289العينػة مػػف )
 كاف مف أىميا 0 ,وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف النتائج )أفيوف, ويوساؾ في تركيا ( 

 ناخ مفتوح مف وجية نظر المعمميف . المناخ المدرسي في المدارس م8
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 المحور الثاني: الدراسات المتعمقة بالرضا الوظيفي .
الرضـا الـوظيفي وأداء مـدرس  :( بعنوان 2213) Chamundeswariدراسة شامند سوارى  -[1] 

 المدرسة  
Job Satisfaction and Performance of School Teachers 

التعرؼ إلي العبلقة ما بيف الرضا الوظيفي وأداء مدرس المدرسة في المراحؿ التعميمية المختمفػة  تىدف 
انػػػات, وشػػػممت العينػػػة واألنظمػػػة التعميميػػػة المختمفػػػة , واسػػػتخدمت الدراسػػػة االسػػػتبانة لجمػػػع وتحميػػػؿ البي

( مدرسًا 894)و( مدرسًا مف مجمس الثانوية العامة , 898)و ,( مدرسًا مف مدارس مجمس الدولة896)
 لممجمس المركزي , وتوصمت الدراسة الي 0

 أف ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف الرضا الوظيفي وأداء المدرس . .8
العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتيا ( بعنوان : 2212دراسة الحميدي ) -[2] 

 بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممات بمحافظة جدة.
وىدفت الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف درجة العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية والرضا 

المنيج الوصفي االرتباطي, كما استخدمت  الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي لممعممات, وقد اتبعت الدراسة
استبانة لمعدالة التنظيمية لدى المديرات, نموذج واحد لكؿ مف المديرة والمعممة, استبانو لمرضا 

الوظيفي, استبانو لبللتزاـ التنظيمي لممعممات )نموذج واحد لكؿ مف المديرة والمعممة(, وتكوف مجتمع 
( مديرة, وتـ اختيار عينة عشوائية عنقودية 888انوية وعددىف )الدراسة مف جميع مديرات المدارس الث

( معممة مف مدارس محافظة جدة, واإلجمالي كاف 488) ىاعددوبمغ ف معممات المرحمة الثانوية م
 ( معممة ومديرة, وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج, وأىميا5880)
دالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وكؿ توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف درجة ممارسة الع -8

 مف درجة الرضا الوظيفي, وااللتزاـ التنظيمي لممعممات.
 المدارس الثانوية بمحافظة جدة برضا وظيفي عاؿ.في تتمتع المعممات  -2
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 العينة في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغيري ) المؤىؿ العممي والخبرة ( .
( بعنوان : األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا الوظيفي 2212دراسة الروقي ) -[3] 

 لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة.
ط القيادي لمدير المدرسة والرضا الوظيفي لدى المعمميف ىدفت إلى معرفة العبلقة االرتباطية بيف النم

في المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة, حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي وتـ استخداـ 
)النمط األوتوقراطي, النمط الديمقراطي, 0 مف ثبلثة محاور ىي تتكونلقياس أنماط القيادة و  استبانو

لقياس الرضا الوظيفي كانت العبارات جميعيا في محور واحد في صورة سرد,  ةاستبانو النمط الترسمي( 
المدارس الحكومية في مدينة مكة المكرمة في مف جميع معممي المرحمة الثانوية وتكوف مجتمع الدراسة 
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صمت ( معممًا, وتو 588تـ اختيار عينة عشوائية بمغ عدد أفرادىا ) وقد ( معممًا,8777والبالغ عددىـ )
 الدراسة إلى مجموعة مف النتائج, كاف أىميا0

وجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بيف درجة الرضا الوظيفي لدى المعمميف وبيف النمط  -8
 الديمقراطي لمدير المدرسة.

وجود عبلقة ارتباطية سالبة عكسية بيف درجة الرضا الوظيفي لدى المعمميف وبيف النمطيف  -2
 مي لدى مديري المدرسة.األوتوقراطي والترس

 درجة الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية جاءت بدرجة عالية. -3
( بيف متوسطات تقديرات عينة α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

متغير العمر الدراسة لدرجة الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة تبعا ل
 ( سنة فأكثر. 58وكانت الفروؽ لصالح المذيف أعمارىـ )

( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -5
 عينة الدراسة لدرجة الرضا الوظيفي يعزى لمتغير المؤىؿ العممي .

لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتو ( بعنوان : تفويض السمطة 2212دراسة السحباني ) -[4]
 بالرضا الوظيفي لدى معممييم.

ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف تفويض السمطة ودرجة الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية 
  ,بمحافظات غزة, حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, وتـ استخداـ استبانتيف لجمع البيانات

)شئوف المعمميف, شئوف 0 ألولى لقياس تفويض السمطة وىي مكونة مف خمسة مجاالت وىياالستبانة ا
الطمبة, شئوف المنياج, االتصاؿ مع المجتمع المحمي وأولياء األمور, متابعة البيئة المدرسية واألمور 

, المالية(, واستبانو لقياس الرضا الوظيفي وىي مكونة مف ستة مجاالت وىي) الحوافز والمكافآت
ظروؼ العمؿ, التقدير واحتراـ الذات وعبلقات العمؿ, االنتماء لممينة, األمف واالستقرار الوظيفي, 

النمو الميني واالرتقاء الوظيفي( , وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانوية 
عينة العشوائية ( معممًا ومعممة, حيث تـ اختيار عينة بطريقة ال4858بمحافظات غزة والبالغ عددىـ )

(, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 446الطبقية لتمثيؿ مجتمع الدراسة, وبمغ عددىا )
 وأىميا0

( بيف α ≤ 0.05وجود عبلقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -8
 تفويض السمطة والرضا الوظيفي.

 المدارس الثانوية متوسطة.درجة الرضا الوظيفي لدى معممي  -2
( بيف متوسطات تقديرات عينة α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

الدراسة لدرجة الرضا الوظيفي تعزى لممتغيرات ) الجنس , المؤىؿ العممي , سنوات الخدمة , المنطقة 
 التعميمية ( .



71 

 

معممين في المدارس الرضا الوظيفي لدى ال :بعنوانKayastha (2212  ) دراسة كايستة  -[5] 
 اليبالثانوية في ن

A study of job satisfaction among teachers , higher secondary 
school of Nepal . 

ىػػدفت التعػػرؼ الػػى الرضػػا الػػوظيفي لػػدى المعممػػيف فػػي المػػدارس الثانويػػة فػػي نبػػاؿ ,وقػػد اتبعػػت الدراسػػة 
(  268وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) اسػػػتخدمت المقػػػاببلت لجمػػػع البيانػػػاتالمػػػنيج الوصػػػفي , وكػػػذلؾ 

 مدرس يتبع الييئة التدريسية في المدارس الثانوية لمستويات مختمفة مف مدف مختمفة في نباؿ, 
 وتوصمت الدراسة الي أىـ النتائج التالية0 
 الوظيفي الكمي .عبلقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد الرضا الوظيفي والرضا  . يوجد8
  أن مستوى الرضا الوظٌفً عالً .. .0
: درجة العدالة التنظيمية لدى معممي المدارس الثانوية ( بعنوان2212دراسة محمد ) -[6]

 الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية وعالقتيا بالرضا الوظيفي.
ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس والرضا الوظيفي 

االستبانة األولى لقياس  المنيج الوصفي, وتـ تطبيؽ استبانتيف لجمع البيانات, تباعإلممعمميف, وتـ 
المدرسة, عدالة )عدالة التعامؿ والعبلقات داخؿ 0العدالة التنظيمية وىي مكونة مف ثبلث مجاالت وىي

0 لقياس الرضا الوظيفي وىي مكونة مف أربعة مجاالت وىي واستبانو, عدالة التوزيع( اإلجراءات
)التعزيز والمكافآت, المياـ والواجبات, العبلقة بيف المدير والمعمميف, التقدير واحتراـ الذات(, وتكوف 

مديريات التربية والتعميـ في مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانوية الحكومية في 
(, حيث تـ اختيار عينة ممثمة لممجتمع 82388المحافظات الشمالية مف الضفة الغربية والبالغ عددىـ )

وتوصمت الدراسة  ( معممًا ومعممة ,555األصمي لمدراسة, بالطريقة الطبقية العشوائية وقد بمغ عددىـ )
 مجموعة مف النتائج كاف أىميا0 إلى 
جة الرضا الوظيفي لمعممي ومعممات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة أف در  -8

 الغربية كبيرة جدًا.
متوسطات درجات  بيف( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية تعزى 
 لمتغير ) المؤىؿ العممي , الجنس , العمر , سنوات الخبرة ( .

 مديري المدارس الحكومية توجد عبلقة ارتباطية ايجابية قوية بيف درجة العدالة التنظيمية لدى -3 
 الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية الحكومية في المحافظات الشمالية مف وجية نظرىـ.والرضا 
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: الضغوط المينية وعالقتيا بالرضا الوظيفي بعنوان (2211دراسة أبو مصطفى واألشقر ) -[7]
 لدى المعمم الفمسطيني.

المعمـ الفمسطيني, ولقد ىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف كؿ مف الضغوط المينية والرضا الوظيفي لدى 
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ تطبيؽ استبانة كأداة أساسية لجمع البيانات وتكونت االستبانة 

 ميتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممف مقياس الضغوط النفسية, ومقياس الرضا الوظيفي, و 
ـ الحكومية ووكالة الغوث الدولية ومعممات مدارس المرحمة األساسية في كؿ مف مدراس التعميـ العا
(, حيث تـ اختيار عينة بمغ 3388لبلجئيف الفمسطينييف في محافظة خاف يونس والذي بمغ عددىـ )

( معممًا ومعممة بالطريقة العشوائية البسيطة. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 338عددىا )
 كاف أىميا0

لدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدى توجد عبلقة سالبة دالة بيف كؿ مف ا -8
 المعمـ الفمسطيني.

 درجة الرضا الوظيفي لدى المعمـ الفمسطيني كانت بدرجة متوسطة. -2
: الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة بمدينة مكة بعنوان (2211دراسة البالدي ) -[8]

 المكرمة من وجية نظرىم.
درجة الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة بمدينة مكة المكرمة, واتبعت ىدفت التعرؼ إلى 

الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات, والتي تتكوف مف أربعة مجاالت 
الرضا عف الوظيفة, الرضا العائد مف الوظيفة, الرضا عف العبلقات اإلنسانية, الرضا عف )0 وىي

الطبلب وأولياء أمورىـ نحو عممية التعميـ والتعمـ( , وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري اتجاىات 
( مديرًا, حيث تـ اختيار جميع 78المدارس المتوسطة الحكومية بمدينة مكة المكرمة, والبالغ عددىـ )

 ميا 0كاف أى ,أفراد مجتمع الدراسة كعينة لمدراسة, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
مدارس المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة كاف بدرجة الرضا الوظيفي لدى مديري  أف مستوى -8

 مرتفعة.
بيف متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

الفروؽ لصالح مديري لمتغير مكتب التربية والتعميـ وكانت  عينات الدراسة حوؿ الرضا الوظيفي تبعاً 
سنة , وتبعا لممؤىؿ  (28-85ة )ولصالح ذوي سنوات الخبر لعدد سنوات الخبرة ,  مكتب الوسط, وتبعاً 

 العممي وكانت الفروؽ لصالح حممة البكالوريوس .
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( بعنوان: درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة  2211دراسة شقير )  -[9]
وعالقتيا بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضفة الغربية من وجيات نظر المعممين التشاركية 
  .والمعممات

التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية في  ىدفت
واتبعت الدراسة  محافظات شماؿ الضفة الغربية ودرجة الرضا الوظيفي مف وجية نظر المعمميف فييا ,

المنيج الوصفي , وكذلؾ استخدمت استبانتيف لجمع البيانات , استبانو القيادة التشاركية وتتكوف مف 
 ةواستبان, تمع المحمي, العبلقات اإلنسانية(العبلقة مع المج )اإلدارة, مينة التعميـ,0 أربعة مجاالت وىي

الرضا عف المينة,  المعمميف مع المدير,)عبلقة 0 وتتكوف مف خمسة مجاالت وىي ,الرضا الوظيفي
المكانة االجتماعية, األداء التعميمي, العبلقة مع الطمبة(, وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف 

( 82684في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميـ في شماؿ الضفة الغربية والبالغ عددىـ ) 
 ,%( مف المجتمع األصمي5أي بنسبة ) (658بمغ عددىا ) ة عشوائية طبقيةوقد تـ اختيار عين

 أىميا 0 ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
 مستوى الرضا الوظيفي لدى المعمميف جاء بدرجة عالية . -8
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

 ي تعزى لمتغير ) الجنس , المؤىؿ العممي ( .العينة لمرضا الوظيف
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 سنوات . (7)وكانت الفروؽ لصالح فئة أقؿ مف  العينة لمرضا الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة
القيادي لمدير المدرسة والرضا الوظيفي لممعممين : السموك بعنوان (2212دراسة أبو كريم ) -[12]

 في محافظة جرش باألردن.
الكشؼ عف العبلقة بيف السموؾ القيادي لمدير المدرسة والرضا الوظيفي لدى المعمميف في ىدفت 

محافظة جرش باألردف, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ استخداـ استبانتيف لجمع البيانات , 
)العمؿ, السمطة, االعتبارية(, واستبانو 0 ياس السموؾ القيادي وشممت ثبلثة مجاالت وىياستبانة لق

) عبلقة المدير بالمعمـ, عبلقة المعمـ بزمبلئو, 0 الرضا الوظيفي وىي عبارة عف خمسة مجاالت وىي
ة مف جميع تكوف مجتمع الدراس, و عبلقة المعمـ بتبلميذه, اتجاه المعمـ نحو العمؿ, الراتب والمكافآت( 

(, حيث تـ اختيار عينة 927معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة جرش والبالغ عددىـ )
( معممًا ومعممة لتمثيؿ المجتمع األصمي لمدراسة, بالطريقة الطبقية العشوائية, وتوصمت 388مقدراىا )

 الدراسة إلى أف 0
المتبع مف قبؿ المدير والرضا الوظيفي لدى ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النمط القيادي  -8

 المعمميف.
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آثار كل من الجنس , والخبرة وضغوط العمل  :( بعنوان2212) Rebort دراسة روبرت  -[11]
 عمى الرضا الوظيفي والكفاءة الشخصية 

Effects on Teachers Self Efficiency And  Job Satisfaction: Teacher 
Gender , Years Of Experience And Job Stress  

لى تحديد العبلقة بيف سنوات خبرة المدرس وخصائص المدرس وكفػاءة المػدرس وضػغوط العمػؿ إىدفت 
( مػػػدرس , واسػػػتخدـ الباحػػػث االسػػػتبانة لجمػػػع  8488بالرضػػػا الػػػوظيفي , وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

 0  التالية نتائجال لبيانات , وتوصمت الدراسة الىا
( بػيف كفػاءة المػدرس فػي إدارة α ≤ 0.05. توجػد عبلقػة ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )8

 الصؼ ودرجة الرضا الوظيفي .
( بػػيف ضػػغوط العمػػؿ α ≤ 0.05. توجػػد عبلقػػة عكسػػية ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )2

 والرضا الوظيفي .
بعنوان: درجة االنتماء الميني لدى مديري المدارس الثانوية ( 2212دراسة عياد ) -[12]

 بمحافظات غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي.
عف العبلقة بيف االنتماء الميني والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية  لكشؼا ىدفت

لجمع البيانات بمحافظات غزة, حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, وتـ استخداـ استبانتيف 
الرضا الوظيفي وشممت  واستبانو( فقرة, 23استبانة االنتماء الميني وتتكوف مف محور واحد موزع عمى)

)العبلقة مع مدير التربية والتعميـ, العبلقة مع المعمميف, طبيعة الوظيفة والعمؿ, 0 ست مجاالت ىي
مجتمع الدراسة مف جميع مديري  الدورات والتدريب, أنظمة الترقيات والحوافز, الراتب( , وتكوف

( مديرًا ومديرة, حيث تـ اختيار عينة 829ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددىـ )
( مديرًا ومديرة, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف 888لتمثيؿ مجتمع الدراسة بمغ حجميا )

 أىميا0
 دارس الثانوية كانت كبيرة.درجة الرضا الوظيفي لدى مديري الم -8
متوسط تقديرات مديري  بيف( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

المؤىؿ العممي, سنوات ) ات0لوظيفي لدييـ تعزى لمتغير المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة الرضا ا
 , الجنس(. الخدمة

( بيف االنتماء الميني α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  -3
 والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة.
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: المناخ التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري بعنوان (2229دراسة الحارثي ) -[13]
 المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائف من وجية نظرىم.

الكشؼ عف العبلقة بيف المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي مف وجية نظر مديري المدارس  ىدفت
الثانوية الحكومية بمحافظة الطائؼ, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي, وتـ استخداـ استبانتيف 

واستبانة  ( فقرة ,28استبانة المناخ التنظيمي التي تتكوف مف مجاؿ واحد موزعة عمى ) ,لجمع البيانات
( فقرة , وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري 27الرضا الوظيفي وىي مف محور واحد موزعة عمى)

( مديرًا, وتـ اختيارىـ جميعًا كعينة 48المدارس الحكومية الثانوية بمدينة الطائؼ والبالغ عددىـ )
 النتائج, كاف أىميا0لمدراسة, وذلؾ لصغر حجـ مجتمع الدراسة, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي عند  -8
 (.α ≤ 0.05مستوى داللة )

 درجة المناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة الطائؼ كانت عالية. -2
( بيف متوسطات استجابات أفراد α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

العينة حوؿ درجة المناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية مف وجية نظرىـ وفقًا لمتغير عدد 
( سنة فأكثر, الدورات التدريبية وكانت الفروؽ 86سنوات الخبرة وكانت الفروؽ لصالح المذيف خبرتيـ )

   ( دورات تدريبية فأكثر.3لصالح المذيف )
( بيف متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

أفراد العينة حوؿ درجة المناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية مف وجية نظرىـ وفقًا لمتغير 
 المؤىؿ العممي.

متوسطات استجابات أفراد ( بيف α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
العينة حوؿ درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير  المؤىؿ 
العممي وكانت الفروؽ لصالح ذوي الدراسات العميا , وتبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة وكانت الفروؽ 

  ( سنة فأكثر86لصالح )

عنوان: مستويات الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية في ( ب 9002دراسة الزغبي )  -[41]
 .المدارس الحكومية والخاصة بدولة الكويت

ىدفت التعرؼ إلى مستويات الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية 
اإلستبانة لجمع البيانات والخاصة بدولة الكويت , وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي حيث تـ استخداـ 

, وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الحكومية والخاصة في المرحمة الثانوية 
( معممًا 835( معممًا ومعممة  بواقع ) 278وتـ اختيار عينة عشوائية لتمثيؿ المجتمع األصمي بمغت )

 ج ,أىميا 0وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  ,( معممة835و )
 مستوى الرضا الوظيفي متوسط عند معممي المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بدولة الكويت   -8
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( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
 العينة لمرضا الوظيفي تعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة , المؤىؿ العممي ( .

( بعنوان: أخالقيات العمل اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية 2229دراسة الغامدي ) -[15]
 .وعالقتيا بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممات بمنطقة الباحة التعميمية

الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف درجة ممارسة أخبلقيات العمؿ اإلداري لدى مديرات المدارس  ىدفت
الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي,  تبعتء التنظيمي لممعممات, حيث اوالرضا الوظيفي والوالالثانوية 

لعمؿ اإلداري لدى مديرات أخبلقيات ا ةاستبانكما أف الدراسة استخدمت االستبانة لجمع البيانات, 
نموذج خاص بالمديرة, ونموذج خاص بالمعممة, واستبانة الرضا الوظيفي, واستبانو  0نموذجيف المدارس

الوالء التنظيمي, وكاف مجتمع الدراسة عبارة عف جميع مديرات ومعممات المرحمة الثانوية بمنطقة 
 كاف أىميا0 ,( معممة, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج658( مديرة, و)47الباحة التعميمية )

ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة أخبلقيات العمؿ اإلداري لدى  -8
 مديرات المدارس وكؿ مف درجة الرضا الوظيفي, والوالء التنظيمي.

 تتمتع المعممات بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة التعميمية بمستوى منخفض مف الرضا الوظيفي.  -2
( بيف متوسطات تقديرات معممات α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروؽ ذات دال -3

 المرحمة الثانوية لمستوى الرضا الوظيفي يعزى إلى) المؤىؿ العممي , العمر , سنوات الخبرة ( .  
الرضا الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات : ( بعنوان 2228راسة خميل وشرير ) د -[16] 

  .المعممينالديموغرافية لدى 
الجنس , ) 0ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الرضا الوظيفي وبيف المتغيرات الديموغرافية لدى المعمميف

, المرحمة الدراسية ( وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي وقد تـ تطبيؽ المؤىؿ العممي, سنوات الخبرة
الت ىي )الجوانب المادية لمعمؿ,مدى االستبانة كأداء لجمع البيانات, وتكونت االستبانة مف أربعة مجا

العبلقة بالمسئوليف( وتكوف مجتمع الدراسة مف  طبيعة العمؿ وظروفو, تحقيؽ المينة لمرضا عف الذات,
( حيث تـ  3653جميع معممي ومعممات مدارس السمطة الوطنية في محافظة غزة والبالغ عددىـ ) 

مف المجتمع وذلؾ بالطريقة العشوائية ( % 88)ع ( معممًا ومعممة  بواق368اختيار عينة مقدارىا ) 
 أىميا 0  ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ,العنقودية

 نسبة الرضا الوظيفي بشكؿ عاـ متوسط . -8
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2

 وكانت ىذه الفروؽ لصالح اإلناث . ,لمتغير الجنسالعينة لمرضا الوظيفي تعزي 
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 وكانت ىذه الفروؽ لصالح حممة الدبمـو المتوسط  ,العينة لمرضا الوظيفي تعزي لمتغير المؤىؿ العممي
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( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ -4
 العينة لمرضا الوظيفي تعزي لمتغير الخبرة .

( بعنوان: مدى مشاركة معممي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات 2227دراسة حرز اهلل ) -[17]
 .وعالقتو برضاىم الوظيفي

اتخاذ القرارات ودرجة الرضا الوظيفي لدى معممي  ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة المشاركة في
وتـ استخداـ استبانتيف  المدارس الثانوية في محافظات غزة, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي,

)القرارات المتعمقة  0استبانة المشاركة في اتخاذ القرارات وتكونت مف خمسة مجاالت لجمع البيانات,
لمتعمقة بالمعمميف, القرارات المتعمقة بالمنياج, القرارات المتعمقة بالمبنى بشئوف الطمبة, القرارات ا

الرضا الوظيفي وىي مكونة مف  واستبانوالمدرسي واألمور المالية, القرارات المتعمقة بالمجتمع المحمي( 
 ات,تحقيؽ الذ اآلخريف, تقدير التفاعؿ االجتماعي, والمكافآت, األجور )طبيعة العمؿ, 0ستة مجاالت

االنتماء لممينة( و تكوف مجتمع الدراسة مف معممي المدارس الثانوية ومعمماتيا في محافظات غزة, 
( معمـ ومعممة, وذلؾ لتمثيؿ 338( معممًا معممة, وتـ اختيار عينة بمغ حجميا )3848والبالغ عددىـ )

 موعة مف النتائج وأىميا0الدراسة األصمي بالطريقة العشوائية الطبقية, وتوصمت الدراسة إلى مجمجتمع 
 درجة الرضا الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية جاءت متوسطة. -8
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 .المؤىؿ العممي وسنوات الخدمة العينة لمستوى الرضا الوظيفي تبعا لمتغير 
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروؽ  -3

المنطقة التعميمية وكانت الفروؽ لصالح منطقة خاف   العينة لمستوى الرضا الوظيفي تبعا لمتغير
 يونس.

توجد عالقة اٌجابٌة متوسطة بٌن مدى مشاركة المعلمٌن فً اتخاذ القرارات والرضا الوظٌفً   -4
 (.α ≤  1.11د مستوى داللة )عن

( بعنوان: الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في 2227دراسة الزبون والزبون ) -[18]
 األردن وعالقتو باالستمرار بالمينة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات.

التعرؼ عمى درجة رضا معممي المدارس الثانوية في األردف عف مينتيـ وعبلقة ذلؾ باالستمرار  ىدفت
استبانة  .لجمع البيانات في المينة, وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ استخداـ استبانتيف

عي,البيئة الرضا الوظيفي والتي تكونت مف ستة مجاالت ىي )تقييـ المعمـ لمينتو, البعد االجتما
المدرسية, اإلشراؼ التربوي, المعمـ واالدارة, الحوافز والرواتب( واستبانة االستمرار في المينة وىي 
مكونة مف مجاؿ واحد, وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية 

, ومعممة( معلماً 602ارها )مقد اختيار عينة(, حيث تـ 8236في محافظة الزرقاء, والبالغ عددىـ )
 لتمثيؿ مجتمع الدراسة األصمي وتـ اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة,وتوصمت الدراسة إلى 
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 أف الرضا الوظيفي لمعممي المرحمة الثانوية في األردف كاف ضمف المستوى المتوسط. -8
( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤  0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 العينة لمستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة وكانت الفروؽ لصالح الخبرة العالية . 
( بيف متوسطات تقديرات α ≤  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 أفراد العينة لمستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير النوع .
( بعنوان: الجدية في العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى مديري  2226دراسة القاروط )  -[19]

 .المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 
ىدفت إلى معرفة درجة الجدية في العمؿ وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في 

الدراسة المنيج  تبعتالمدارس أنفسيـ , وقد ا ير ية نظر مدمحافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجي
تكوف مف ثبلثة مجاالت ؿ و الوصفي واستخدمت استبانتيف لجمع البيانات , استبانة الجدية في العم

استبانة الرضا الوظيفي والتي تحتوي و , التحدي والتغيير( السيطرة والتحكـ, والمشاركة, االلتزاـ) 0ىي
العبلقة مع  طبيعة الوظيفة والعمؿ, ,)العبلقة مع المعمميف, الدورات والرواتب 0عمى ستة مجاالت ىي
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الراتب الشيري( و  أنظمة الترقيات والحوافز, مدير التربية والتعميـ,

( مديرًا 642مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية والذي بمغ عددىـ )
( مديرا ومديرة وذلؾ لتمثيؿ المجتمع األصمي  228مديرة , حيث تـ اختيار عينة بمغ حجميا ) و 

 أىميا 0 .بالطريقة العشوائية الطبقية , وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف النتائج
 وجود عبلقة ايجابية ودالة احصائية بيف الجدية في العمؿ والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس  -8

 ية في محافظات شماؿ الضفة الغربية .الحكوم
إف درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية كانت  -2

 . متوسطة

: الرضا الوظيفي لدى معممي العموم بالمرحمة الثانوية في ( بعنوان2226المعيمي ) دراسة -[20]
 .المممكة العربية السعودية

التعرؼ عمى درجة الرضا الوظيفي لدى معممي مواد العموـ بالمرحمة الثانوية بالمممكة ىدفت إلى 
العربية السعودية, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي, واستخدمت االستبانة لجمع البيانات وىي مكونة 

ف كانت أداة الدراسة عبارة عو  ( فقرة جميعيا تعكس مدى رضا المعمميف عف عمميـ التدريسي44مف )
( مدرسة ثانوية, 58استبانة, وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس الثانوية بالدماـ والبالغ عددىا )

( مدرسة مف بيف ىذه المدارس لتمثيؿ مجتمع الدراسة 38وتـ اختيار عينة بالطريقة العشوائية )
 ( استبانة عمى المدارس المختارة.828األصمي, وتـ توزيع )
 مجموعة مف النتائج ,كاف أىميا0وتوصمت الدراسة إلى 
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 جاءت درجة الرضا الوظيفي لدى معممي العمـو بالمرحمة الثانوية بالمممكة بدرجة عالية. -8
بيف متوسطات تقديرات أفراد  (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -2

 . العينة لمستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة
بيف متوسطات تقديرات أفراد  (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -2

 . الجنس , الحالة االجتماعية , سنوات الخبرةالعينة لمستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير 
: الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعميم ( بعنوان2222دراسة األغبري ) -[21]  

 دراسة ميدانية. –المممكة العربية السعودية  –العام بالمنطقة الشرقية 
ىدفت التعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة مف مديري التعميـ العاـ بالمنطقة الشرقية في 

, ة كأداة لجمع البياناتالمممكة العربية السعودية, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي, واستخدمت االستبان
ـ العاـ بالمنطقة الشرقية في المممكة العربية يمجتمع الدراسة مف جميع مديري مدارس التعم وتكوف

( مديرًا, حيث شممت 95السعودية المنتسبيف لدورة تدريبية في كمية المعمميف باإلحساء, والبالغ عددىـ )
 كاف أىميا0 عينة الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج, 

أف مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري التعميـ العاـ بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية  -8
 جاء بدرجة متوسطة.

 . يوجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف الرضا الوظيفي والخبرة -2
 . يوجد عبلقة ارتباطية بيف الرضا الوظيفي و العمر -3
( بعنوان: الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس 2222الجنعيني )دراسة بني سالمة و  -[22] 

 الخاصة في محافظة الزرقاء.
ىدفت التعرؼ إلى مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء, وقد 
نة اتبعت الدراسة المنيج الوصفي, حيث تـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات, وقد تكونت ىذه االستبا

اإلشراؼ التربوي, البعد االجتماعي, الحوافز و  تقييـ المعمـ لمينتو, مف ستة مجاالت ) البيئة المدرسية,
(, وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الخاصة ومعمماتيا في واإلدارةالرواتب, المعمـ 

د المجتمع جميع أفرااسة عينة الدر  مثمت( حيث 646يف, والبالغ عددىـ )منطقتي الزرقاء التعميميت
  0كاف أىميا .توصمت إلى مجموعة مف النتائج وقداألصمي, 

 أف مستوى الرضا الوظيفي في المدارس الخاصة في حدود المستوى المتوسط تقريبًا.  -8
في درجة الرضا الوظيفي لممعمميف في  (α ≤ 0.05) داللة احصائية عند مستوىتوجد فروؽ ذات  -2

, كما ( سنة 85-88)خبرةكانت الفروؽ لصالح ذوي الو المدارس الخاصة تعزى لمتغير الخبرة العممية 
 وجدت فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي, وكانت الفروؽ لصالح حممة دبموـ كميات المجتمع.

درجة الرضا الوظيفي في  (α ≤ 0.05) توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةال  -3
 . لممعمميف في المدارس الخاصة تعزى لمتغير الجنس
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 عمى الدراسات السابقة  قيبالتع
بعد عرض ما أمكف مف الدراسات السابقة التي توصؿ إلييا الباحث وليا عبلقة بموضوع الدراسة 

عمى الدراسات السابقة بذكر أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بينيا, وأوجو  قيبث بالتعيقوـ الباح الحالية,
 ومدى االستفادة منيا. التميز,

 أوال : أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة .
  .0 اتفقت جميع الدراسات في اتباعيا لممنيج الوصفي من حيث المنيج المتبع. 8
 فمنيا في اختيارىا لعيناتيا, ناؾ اختبلؼ بيف الدراسات 0 نجد ى من حيث عينة الدراسة. 2
مديري  ما اقتصرت عمي ومنيا( 2888لمدارس نحو دراسة الحميدي )شممت مديري ومعممي ا 
شممت مديرات ومعممات  ما منيا( و 2882)  األغبريو  ((2888لمدارس فقط نحو دراسة عياد )ا

الحكومية نحو  معممي المدارس اقتصرت عمى منيا ما, و (2889راسة الغامدي )المرحمة الثانوية نحو د
شممت معممي العموـ في  ما ومنيا( 2888)شقير( و 2882قي )الرو و ( 2882دراسة السحباني )

كور , ومنيا مف اقتصرت عينة الدراسة عمى المعمميف الذ(2886راسة المعيمي )المرحمة الثانوية نحو د
 (2887)فقط نحو دراسة العتيبي 

0 اتفقت جميع الدراسات في استخداميا اإلستبانة كأداء لجمع البيانات ماعدا  أداة الدراسة من حيث. 3
 فقد استخدمت المقابمة (2882دراسة كاسيتة )

 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -اً ثاني
 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في إعداد وتصميـ اإلطار النظري. 8
 الدراسة وتحديد مجاالتيا وفقراتيا ةتصميـ أدا  .2
 تزويد الباحث بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة . 3
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنيجية الدراسة. 4
 تفسير النتائج .. 5
 ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة تختمف  -ثالثاً  
التي درست المناخ ر الدراسات في حدود عمـ الباحث أنيا تعتبر مف بواكيمف حيث المتغيرات0 . 8

 التنظيمي في المدارس الحكومية وربطتو بالرضا الوظيفي لممعمميف .
 استبانة ضمف أبعاد والتكنولوجيا المستخدمة أنيا اتخذت بعد وواقع العمؿمف حيث أداة القياس . 2

لـ يسبؽ ألي  والتي الرضا الوظيفي استبانة بعادؾ اتخذت بعد نمط القيادة ضمف أكذل, المناخ التنظيمي
   ي والرضا الوظيفي.مناخ التنظيمال ىذه المتغيرات استبانة ضمف بعاداأل هدراسة أخذ ىذ
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 الفصل الرابع
 واجراءاتيا منيج الدراسـة
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 الفصل الرابع
 واجراءاتياالدراسـة  منيج

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ الخطػػوات واإلجػػراءات التػػي تمػػت فػػي الجانػػب الميػػداني مػػف ىػػذه الدراسػػة مػػف حيػػث 
طبقت عمييا, واألدوات المستخدمة, والدراسة االستطبلعية منيج الدراسة, ومجتمع الدراسة, والعينة التي 

التي ىدفت لمتحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات, والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسػة, وذلػؾ عمػى النحػو 
 التالي0
 منيج الدراسة: -أوالً 

إلثبات استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي, الذي يبحث عف الحاضر, وييدؼ إلى تجييز بيانات 
فروض معينة تمييدًا لئلجابة عف تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ بالظواىر الحاليػة, واألحػداث الراىنػة التػي 

0 2882يمكػػف جمػػع المعمومػػات عنيػػا فػػي زمػػاف إجػػراء الدراسػػة, وذلػػؾ باسػػتخداـ أدوات مناسػػبة )األغػػا, 
ىػػو مػػنيج يسػػتخدـ االسػػتبانات (, إذ تحػػدد الدراسػػة الوصػػفية الوضػػع الحػػالي لمظػػاىرة المػػراد دراسػػتيا و 43

 (.058 2888في جمع البيانات عمى أف تكوف عمى درجة مف الموضوعية والثبات )أبو عبلـ, 
 مجتمع الدراسة: -ثانياً 

( معممػًا ومعممػة مػف معممػي المػدارس الحكوميػة بمحافظػات 4977بمغ حجـ المجتمػع األصػمي لمدراسػة )
 ( معممة.2563( معممًا و)2484غزة, منيـ )

 الثًا عينة الدراسة:ث
 أ. العينة االستطالعية:

( مػػػف المعممػػػيف مػػػف الجنسػػػيف مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة 68تػػػـ اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية اسػػػتطبلعية قواميػػػا )
األصمي, وتـ تطبيؽ األدوات المستخدمة في ىذه الدراسػة عمػى ىػذه العينػة بيػدؼ التحقػؽ مػف صػبلحية 

وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب صػػدقيا وثباتيػػا بػػالطرؽ اإلحصػػائية  األدوات لمتطبيػػؽ عمػػى أفػػراد العينػػة الكميػػة,
 المبلئمة.

 ب. العينة الميدانية:
%(, حبػػث بمػػغ عػػدد 88تػػـ اختيػػار عينػػة عشػػوائية طبقيػػة مػػف مجتمػػع الدراسػػة األصػػمي وبنسػػبة تقػػارب )

( مػف 288%( ومػنيـ )58.8( مف الذكور بنسبة )289( معممًا مف الجنسيف, منيـ )577أفراد العينة )
 %(.49.9ناث بنسبة )اإل

والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف التكػػرارات والنسػػب المئويػػة لتوزيػػع أفػػراد العينػػة تبعػػًا لعػػدد مػػف المتغيػػرات المسػػتقمة 
 التصنيفية, وذلؾ كما يمي0
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 (3جدول رقم )
 يبيف توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات التصنيفية

 % العدد المتغير البيان

 50.1 289 ذكور الجنس
 49.9 288 إناث

 سنوات الخدمة
 20.3 117 سنوات 5من  أقل 
 40.6 234 سنوات12 – 5  

 39.2 226 سنوات 12أكثر من 

 المؤىل العممي
 80.8 466 بكالوريوس
 18.4 106 ماجستير
 0.9 5 دكتوراه

 المنطقة التعميمية

 16.1 93 شمال غزة
 12.3 71 شرق غزة
 19.9 115 غرب غزة
 17.0 98 الوسطى

 12.7 73 خان يونس
 10.6 61 شرق خان يونس

 11.4 66 رفح

 رابعًا: أدوات الدراسة:
 . استبانة المناخ التنظيمي: إعداد الباحثأ

 المناخ التنظيمي فقد قاـ الباحث بإعداد استبانة ,طبلع عمى األطر النظرية والدراسات السابقةضبعد اال
فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى خمسػػػة مجػػػاالت, والجػػػدوؿ التػػػالي يبػػػيف توزيػػػع فقػػػرات  (58تكونػػػت االسػػػتبانة مػػػف )و 

 االستبانة عمى المجاالت0
 (4جدول )

 توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة المناخ التنظيمي
 عدد الفقرات مجاالت االستبانة

 11 القرارات الفعالة
 9 االتصال والتواصل

 11 واقع العمل
 11 الوالء واالنتماء التنظيمي
 8 التكنولوجيا المستخدمة
 52 الدرجة الكمية لالستبانة
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بدرجػة كبيػرة  –وتتـ االستجابة عمى االستبانة وفقًا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكػرت )بدرجػة كبيػرة جػدًا 
 – 3 – 4 – 5بدرجة قميمة جدًا( وتصحح عمى التػوالي بالػدرجات ) –بدرجة قميمة  –بدرجة متوسطة  –
 الفقرات إيجابية التصحيح.(, ومعظـ 8 - 2

( 9( مف المجاؿ الثالػث واقػع العمػؿ, والفقػرة )88, 88, 8, 7, 6, 5, 2, 8في حيف تصحح الفقرات )
مف المجاؿ الرابع الوالء واالنتماء التنظيمي عكس ذلؾ االتجاه, بحيث تصحح البدائؿ )بدرجة كبيرة جدًا 

 – 3 – 2 – 8رجة قميمة جػدًا( بالػدرجات التاليػة )بد –بدرجة قميمة  –بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة  –
 ( عمى التوالي.5 - 4

ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االسػتبانة بجمػع درجاتػو عمػى كػؿ مجػاؿ وجمػع درجاتػو عمػى جميػع 
 – 58المجػػاالت لحسػػػاب الدرجػػػة الكميػػة لممنػػػاخ التنظيمػػػي, وتتػػراوح الدرجػػػة عمػػػى االسػػتبانة ككػػػؿ بػػػيف )

الدرجػػة المنخفضػػة عػػف سػػمبية المنػػاخ التنظيمػػي فيمػػا تعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف درجػػة(, وتعبػػر  258
 إيجابية المناخ التنظيمي.

 صدق وثبات استبانة المناخ التنظيمي:
 الصـدقأواًل:  
  صدق المحكمين:. 1

(_ عمػى مجموعػة مػف 8ممحؽ رقػـ ) انظر–( 52)وعدد فقراتيا  تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية
األسػػػاتذة الجػػػامعييف المتخصصػػػيف ممػػػف يعممػػػوف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية حيػػػث قػػػاموا بابػػػداء آرائيػػػـ 
ومبلحظاتيـ حوؿ مدى الصحة المغوية  لفقرات االستبانة, ومدى انتماء الفقرات عمى كؿ بعد مػف أبعػاد 

ح عػدد فقػرات راء تػـ اسػتبعاد بعػض الفقػرات, وتعػديؿ بعضػيا اآلخػر ليصػباالستبانة, وفي ضػوء تمػؾ اآل
 ( فقرة.58االستبانة )

 صـدق االتساق الداخمي:. 2
لحسػػاب صػػدؽ اسػػتبانة المنػػػاخ التنظيمػػي قػػاـ الباحػػػث بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػػيف درجػػة كػػؿ فقػػػرة 

 ودرجة المجاؿ الذي تنتمي إليو, والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ0
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 (5جدول )
 األوؿ )القرارات الفعالة( مع الدرجة الكمية لممجاؿارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

رقم 
 معامل  فقرات المجال األول )القرارات الفعالة( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.729 تتخذ اإلدارة المدرسية إجراءات وقائية قبل حدوث المشكمة. 1
 2.21دالة عند  0.652 تحدد اإلدارة المشكمة بشكل دقيق. 2
 2.21دالة عند  0.737 تحمل اإلدارة المشكمة بصورة موضوعية. 3
 2.21دالة عند  0.629 تحدد اإلدارة األسباب الحقيقية لممشكمة. 4
 2.21دالة عند  0.658 تشجع اإلدارة المعممين عمى تقديم المعمومات حول المشكمة. 5
 2.21دالة عند  0.677 المشكمة.تضع اإلدارة مجموعة من البدائل المختمفة لمواجية  6
 2.21دالة عند  0.650 تقيم اإلدارة البدائل المطروحة الختيار أنسبيا. 7
 2.21دالة عند  0.667 تضع اإلدارة خطة لتنفيذ القرارات المتوافق عمييا. 8
 2.21دالة عند  0.742 توفر اإلدارة اإلمكانات الالزمة لتنفيذ القرار المتخذ. 9
 2.21دالة عند  0.782 اإلدارة آراء المعممين حول حمول المشكمة.تحترم  12
 2.21دالة عند  0.681 تتقبل اإلدارة نقد القرارات التي تتخذىا. 11

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
 
 (6جدول )

 الثاني )االتصاؿ والتواصؿ( مع الدرجة الكمية لممجاؿارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 
رقم 
 الفقرة

 معامل  فقرات المجال الثاني )االتصال والتواصل(
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.729 تتيح اإلدارة المدرسية التواصل بسيولة مع المعممين. 1
 2.21دالة عند  0.642 بالمعممين.تستخدم اإلدارة وسائل متنوعة في عممية االتصال  2
 2.21دالة عند  0.699 توفر اإلدارة نظام لالتصال تنتقل فيو المعمومات بسيولة. 3
 2.21دالة عند  0.685 تعطي اإلدارة التعميمات بشكل واضح. 4
 2.21دالة عند  0.534 تستخدم اإلدارة قنوات اتصال مفتوحة مع جميع االتجاىات المجتمعية. 5
 2.21دالة عند  0.615 تخصص اإلدارة أوقاتًا لمتواصل مع المعممين يوميا 6
 غير دالة إحصائياً  0.159 توجد صعوبة في فيم تعميمات اإلدارة فيما يخص العممية التعميمية 7
 2.21دالة عند  0.433 يتحدث المدير بمصطمحات واضحة ومفيومة. 8
 2.21دالة عند  0.564 يقصدىا.تنم إيماءات المدير عن المعاني التي  9

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
 

 
 



86 

 

 (7جدول )
 ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث )واقع العمؿ( مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم 
 معامل  فقرات المجال الثالث )واقع العمل( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.799 تكمف اإلدارة المدرسية المعممين أعمااًل تفوق طاقتيم. 1
 2.21دالة عند  0.761 تتحيز اإلدارة في توزيع العمل والتكميفات عمى المعممين. 2
 2.21دالة عند  0.421 توفر اإلدارة اإلمكانات المادية المطموبة لمعمل. 3
 2.21دالة عند  0.575 اإلدارة بضبط العمل من خالل قوانين واضحة.تقوم  4
 2.21دالة عند  0.759 تطمب اإلدارة من المعممين إنجاز األعمال في وقت ضيق. 5
 2.21دالة عند  0.810 تكمف اإلدارة المعممين بميام غير محددة. 6
 2.21دالة عند  0.724 تطمب اإلدارة من المعممين ميام تتعارض مع قيميم. 7
 2.21دالة عند  0.591 يضطر المعممون لنقل العمل إلى البيت النجازه في الوقت المطموب. 8
 2.25دالة عند  0.315 يستمتع المعممون بأوقات الراحة التي تمنحيم إياه اإلدارة. 9
 2.21دالة عند  0.535 يعاني المعممون من الممل بسبب روتين العمل المدرسي. 12
 2.21دالة عند  0.697 تفتقر وظيفة التعميم إلى وضوح األىداف في نظر المعممين 11

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
 

 (8جدول رقم )
 الكمية لممجاؿارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع )الوالء واالنتماء التنظيمي( مع الدرجة 

رقم 
 الفقرة

 معامل  فقرات المجال الرابع )الوالء واالنتماء التنظيمي(
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.656 أبذل كل ما بوسعي لتحقيق الميام الموكمة إلي. 1
 2.21دالة عند  0.538 أتبنى أىداف المدرسة ورسالتيا. 2
 2.21دالة عند  0.664 أنتمي لممدرسة التي أعمل بيا. 3
 2.21دالة عند  0.664 أوازن بين مصمحة المدرسة ومصمحتي الشخصية. 4
 2.21دالة عند  0.472 أتقبل األعمال اإلضافية دون أي تذمر. 5
 2.21دالة عند  0.661 أتمنى البقاء في ىذه المدرسة. 6
 2.21دالة عند  0.633 أشعر بالفخر ألنني أعمل في ىذه المدرسة. 7
 2.21دالة عند  0.544 تمثل المدرسة جزءًا كبيرًا من حياتي. 8
 2.25دالة عند  0.300 أترك وظيفتي لو توفر وظيفة بمواصفات أفضل. 9
 2.21دالة عند  0.508 أحافظ عمى ممتمكات المدرسة. 12
 2.21دالة عند  0.399 أحب مينة التعميم. 11

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25داللة ( عند مستوى 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
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 (9جدول )
 ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس )التكنولوجيا المستخدمة( مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم 
 معامل  فقرات المجال الخامس )التكنولوجيا المستخدمة( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.553 المدرسية الوسائل التكنولوجية الحديثة.توفر اإلدارة  1
 2.21دالة عند  0.555 تشجع اإلدارة عمى توظيف الوسائل التكنولوجية. 2
 2.21دالة عند  0.488 تتواصل اإلدارة مع أولياء األمور والمعممين عبر صفحات التواصل االجتماعي. 3

لتحويل األنشطة التعميمية من تقميدية إلى توفر اإلدارة التكنولوجيا الالزمة  4
 2.21دالة عند  0.658 إلكترونية.

تعقد اإلدارة الدورات التدريبية لتنمية قدرات المعممين في توظيف الوسائل  5
 2.21دالة عند  0.601 التكنولوجية.

 2.21عند دالة  0.435 ترتبط اإلدارة باإلدارات المدرسية األخرى عبر الشبكة العنكبوتية. 6
 2.21دالة عند  0.585 يوجد لدى المدرسة موقع إلكتروني. 7
 2.21دالة عند  0.595 يحصل الطمبة عمى درجاتيم في االختبار عبر موقع المدرسة اإللكتروني. 8

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
فقرة( حققت ارتباطات دالة  49السابقة أف معظـ فقرات استبانة المناخ التنظيمي )يتبيف مف الجداوؿ 

 .8.85مع درجة المجاؿ الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة أقؿ مف 
( مف المجاؿ الثاني ارتباطًا دااًل إحصائيًا مع درجة المجاؿ الذي تنتمي إليو, 7فيما لـ تحقؽ الفقرة رقـ )
 ( فقرة.49قرة ويبقى االستبانة في صورتو النيائية يتكوف مف )ولذلؾ تـ حذؼ ىذه الف

 درجة(. 245 – 49وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية عمى االستبانة في صورتو النيائية بيف )
سـتبانة, والجـدول التـالي يبـين كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لال

 ذلك
 (12جدول )

 يبيف ارتباطات درجات مجاالت استبانة المناخ التنظيمي مع الدرجة الكمية لبلستبانة 

 المجاالت
 معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 2.21دالة عند  0.624 القرارات الفعالة
 2.21دالة عند  0.661 االتصال والتواصل

 2.21دالة عند  0.708 واقع العمل
 2.21دالة عند  0.639 الوالء واالنتماء التنظيمي

 2.21دالة عند  0.603 التكنولوجيا المستخدمة

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع مجاالت اسػتبانة المنػاخ التنظيمػي حققػت ارتباطػات دالػة مػع الدرجػة 
تسػـ تالنيائيػة  ا, مما يدلؿ أيضًا عمى أف االستبانة فػي صػورتي8.88لبلستبانة عند مستوى داللة الكمية 

بدرجػػػة جيػػػدة مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي. كمػػػا يشػػػير ذلػػػؾ إلػػػى أف جميػػػع فقػػػرات ومجػػػاالت االسػػػتبانة 
 تشترؾ في قياس خصائص المناخ التنظيمي لدى أفراد العينة مف المعمميف .

 استبانة المناخ التنظيمي:ثبات ثانيًا :
 أ. ثبات التجزئة النصفية:

تػػـ حسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية, وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أفػػراد 
 24فقرة(, ودرجػاتيـ عمػى الفقػرات الزوجيػة    ) 25العينة االستطبلعية عمى الفقرات الفردية لبلستبانة )

)النصػفيف غيػر  ـ استخدـ معادلة جتماف لتعديؿ طوؿ االسػتبانةت(, 8.684تباط )( وكانت قيمة االر فقرة
( وىػػي قيمػة مقبولػة عمميػًا, األمػر الػذي يػدلؿ عمػػى 8.768متسػاوييف(, وقػد بمغػت قيمػة معامػؿ الثبػات )

 درجة جيدة مف الثبات.
 ب. ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

سػاب معامػؿ ألفػا كرونبػاخ لفقػرات االسػتبانة بمجاالتػو, والجػدوؿ التػالي يبػيف تـ تقدير ثبات االسػتبانة بح
 ذلؾ0

 (11جدول )

 معامالت الثبات لمجاالت استبانة المناخ التنظيمي باستخدام معامل ألفا 

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاالت االستبانة

 2.891 11 القرارات الفعالة
 2.785 8 االتصال والتواصل

 2.859 11 واقع العمل
 2.729 11 الوالء واالنتماء التنظيمي
 2.677 8 التكنولوجيا المستخدمة
 2.824 49 الدرجة الكمية لالستبانة

تسـ بدرجة جيدة مف الثبات تفي ت يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة وتدلؿ عمى أف االستبانة
 بمتطمبات تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة.

تسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف الصػػدؽ تالمنػػاخ التنظيمػػي موضػوع الدراسػػة  اتضػػح لمباحػػث أف اسػػتبانة ممػا سػػبؽ
 والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
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 . استبانة الرضا الوظيفي: إعداد الباحث2
 طبلع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ومنيا دراسات  , فقد قاـ الباحث بإعداد استبانة ضبعد اال

( فقػػرة موزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت, والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف 39الرضػػا الػػوظيفي, ويتكػػوف االسػػتبانة مػػف )
 توزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت0

 (12جدول )
 الرضا الوظيفيتوزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة 

 عدد الفقرات مجاالت االستبانة
 12 نمط القيادة

 9 العالقات اإلنسانية
 11 التدريب

 9 الرواتب والترقيات
 39 الدرجة الكمية لالستبانة

بدرجػة كبيػرة  –وتتـ االستجابة عمى االستبانة وفقًا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكػرت )بدرجػة كبيػرة جػدًا 
 – 3 – 4 – 5بدرجة قميمة جدًا( وتصحح عمى التػوالي بالػدرجات ) –بدرجة قميمة  –بدرجة متوسطة  –
 (, وجميع الفقرات تصحح بيذا االتجاه وال توجد فقرات سمبية.8 - 2

ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االسػتبانة بجمػع درجاتػو عمػى كػؿ مجػاؿ وجمػع درجاتػو عمػى جميػع 
 895 – 39ظيفي, وتتراوح الدرجة عمى االستبانة ككؿ بػيف )المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمرضا الو 

درجػػة(, وتعبػػر الدرجػػة المنخفضػػة عػػف تػػدني مسػػتوى الرضػػا الػػوظيفي فيمػػا تعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف 
 مستوى مرتفع مف الرضا الوظيفي.

   صدق وثبات استبانة الرضا الوظيفي:
 الصدق

 صدق المحكمين: . 1
(_ عمػى مجموعػة مػف 8انظر ممحؽ رقػـ )–( 42)تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية وعدد فقراتيا 

األسػػػاتذة الجػػػامعييف المتخصصػػػيف ممػػػف يعممػػػوف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية حيػػػث قػػػاموا بابػػػداء آرائيػػػـ 
مػف أبعػاد  ومبلحظاتيـ حوؿ مدى الصحة المغوية  لفقرات االستبانة, ومدى انتماء الفقرات عمى كؿ بعد

االستبانة, وفي ضػوء تمػؾ اآلراء تػـ اسػتبعاد بعػض الفقػرات, وتعػديؿ بعضػيا اآلخػر ليصػبح عػدد فقػرات 
 ( فقرة.39االستبانة )

 صـدق االتساق الداخمي:. 2
لحساب صدؽ استبانة الرضا الوظيفي تـ حساب معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ فقػرة ودرجػة المجػاؿ 

 ؿ التالية تبيف ذلؾ0الذي تنتمي إليو, والجداو 
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 (13جدول )
 ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ )نمط القيادة( مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم 
 معامل  فقرات المجال األول )نمط القيادة( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.811 توفر اإلدارة المدرسية فرص التعبير عن الرأي بحرية داخل المدرسة. 1
 2.21دالة عند  0.818 تعمل اإلدارة عمى بث الثقة بقدرات المعممين. 2
 2.21دالة عند  0.789 تقوم اإلدارة بمناقشة مشكالت المعممين. 3
 غير دالة إحصائياً  0.079 تحتكر اإلدارة جميع الصالحيات ليا. 4
 2.21دالة عند  0.718 المدرسية المختمفة.تسمح اإلدارة بمشاركة المعممين في تنفيذ األنشطة  5
 2.21دالة عند  0.837 تمارس اإلدارة األسموب الديمقراطي في حل الخالفات بين المعممين. 6
 2.21دالة عند  0.801 تقدر اإلدارة جيود المعممين وعطائيم. 7
 2.21دالة عند  0.851 تنسق اإلدارة جيود المعممين بمنيجية عممية. 8
 2.21دالة عند  0.659 اإلدارة المعممين في وضع الخطة المدرسية.تشرك  9
 2.21دالة عند  0.762 تعدل اإلدارة في معاممتيا مع المعممين. 12

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
 (14جدول )

 الثاني )العبلقات اإلنسانية( مع الدرجة الكمية لممجاؿارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 
رقم 
 معامل  فقرات المجال الثاني )العالقات اإلنسانية( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.626 يسود بين اإلدارة المدرسية والمعممين جو من االحترام المتبادل. 1
 2.21دالة عند  0.706 تحافظ اإلدارة عمى أسرار المعممين. 2
 2.21دالة عند  0.542 يشارك المعممون بعضيم البعض في مناسبتيم االجتماعية. 3
 2.25دالة عند  0.334 يسود المرح لقاءات المعممين غير الرسمية. 4
 2.21دالة عند  0.718 تسود عالقات طيبة بين المعممين وأولياء األمور. 5
 2.21دالة عند  0.741 بعضيم البعض.يستفيد المعممون من خبرات  6
 2.21دالة عند  0.810 يبادر المعممون لتقديم المساعدة الممكنة لزميميم النجاز عممو. 7
 2.21دالة عند  0.655 يتقبل المعممون اعتذاري عند الخطأ إذا حدث في حقيم. 8
 2.21دالة عند  0.717 تتميز عالقات العمل بروح إنسانية. 9

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58الجدولية )د.ح=قيمة )ر( 
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 (15جدول )
 ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث )التدريب( مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم 
 معامل  فقرات المجال الثالث )التدريب( الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.807 لمبرامج التدريبية بشكل جيد.يتم التخطيط  1
 2.21دالة عند  0.815 تحدد البرامج التدريبية وفقًا لبرنامج زمني محدد. 2
 2.21دالة عند  0.815 يتم تحديد البرامج التدريبية وفقًا الحتياجات المعممين. 3
 2.21دالة عند  0.856 تؤدي البرامج التدريبية إلى تغيير ايجابي في سموك المعممين. 4
 2.21دالة عند  0.830 تساعد البرامج التدريبية عمى تطوير ميارات المعممين. 5
 2.21دالة عند  0.846 تواكب البرامج التدريبية المتوفرة التطورات العممية والتربوية. 6
 2.21دالة عند  0.832 توفر اإلدارة جميع اإلمكانات الالزمة لمعممية التدريبية. 7
 2.21دالة عند  0.794 تستعين اإلدارة بمدربين ذوي كفاءة عالية. 8
 2.21دالة عند  0.781 تتبع اإلدارة أساليب متنوعة في عممية التدريب. 9
 2.21دالة عند  0.820 تتابع اإلدارة أثر التدريب بعد انتيائو. 12
 2.21دالة عند  0.822 يشارك المعممون في تحديد نوعية البرامج التدريبية الالزمة. 11

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
 (16جدول )

 ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع )الرواتب والترقيات( مع الدرجة الكمية لممجاؿ
رقم 
 الفقرة

 معامل  فقرات المجال الرابع )الرواتب والترقيات(
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 2.21دالة عند  0.792 يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع األداء والجيد الذي أبذلو. 1
 2.21دالة عند  0.556 يعكس اختالف األجر اختالفًا حقيقيًا في أداء المعممين. 2
 2.21دالة عند  0.824 يخضع نظام األجور لقواعد وقوانين عادلة. 3
 2.21دالة عند  0.790 الراتب مع مستوى غالء المعيشة.يتوافق  4
 2.21دالة عند  0.698 يضاىي الراتب رواتب الزمالء في المؤسسات األخرى بنفس المؤىل. 5
 2.21دالة عند  0.771 يساعد الراتب عمى إشباع حاجاتي المادية واالجتماعية. 6
 2.21دالة عند  0.824 يتناسب الراتب مع المؤىالت العممية التي أحمميا. 7
 2.21دالة عند  0.702 معايير الترقية في العمل واضحة. 8
 2.21دالة عند  0.793 يتناسب نظام الترقيات مع طموحات المعممين. 9

 8.354 =2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58قيمة )ر( الجدولية )د.ح=
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فقرة( حققت ارتباطات دالة مع  38معظـ فقرات استبانة الرضا الوظيفي )يتبيف مف الجداوؿ السابقة أف 
 .8.85درجة المجاؿ الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة أقؿ مف 

( مف المجاؿ األوؿ ارتباطًا دااًل إحصائيًا مع درجة المجاؿ الذي تنتمي إليو, 4فيما لـ تحقؽ الفقرة رقـ )
 ( فقرة.38تبانة في صورتو النيائية يتكوف مف )ولذلؾ تـ حذؼ ىذه الفقرة ويبقى االس

 درجة(. 898 – 38وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية عمى االستبانة في صورتو النيائية بيف )
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالسـتبانة, والجـدول التـالي يبـين 

 ذلك:
 (17جدول )

 ت استبانة الرضا الوظيفي مع الدرجة الكمية لبلستبانةيبيف ارتباطات درجات مجاال

 معامل  المجاالت
 مستوى الداللة االرتباط

 2.21دالة عند  0.761 نمط القيادة
 2.21دالة عند  0.766 العالقات اإلنسانية

 2.21دالة عند  0.849 التدريب
 2.21دالة عند  0.657 الرواتب والترقيات

 2.354= 2.21, وعند مستوى داللة 2.273= 2.25( عند مستوى داللة 58)د.ح=قيمة )ر( الجدولية 
 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع مجاالت استبانة الرضا الوظيفي حققت ارتباطات دالة مع الدرجة 

, مما يدلؿ أيضًا عمى أف االستبانة في صورتو النيائية يتسـ (8.88)الكمية لبلستبانة عند مستوى داللة 
  بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي. كما يشير ذلؾ إلى أف جميع فقرات ومجاالت االستبانة

 تشترؾ في قياس خاصية الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة مف المعمميف .
 ثبات استبانة الرضا الوظيفي:

 أ. ثبات التجزئة النصفية:
حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أفػػراد تػػـ حسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية, وذلػػؾ ب

 89فقػػرة(, ودرجػػاتيـ عمػػى الفقػػرات الزوجيػػة ) 89العينػػة االسػػتطبلعية عمػػى الفقػػرات الفرديػػة لبلسػػتبانة )
(, ثـ استخدـ معادلة سبيرماف براوف التنبؤية لتعديؿ طوؿ االستبانة 8.574فقرة( وكانت قيمة االرتباط )

( وىػػي قيمػػة مقبولػػة عمميػػًا, األمػػر الػػذي 8.738مػػة معامػػؿ الثبػػات ))النصػػفيف متسػػاوييف(, وقػػد بمغػػت قي
 يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات.

 ب. ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تـ تقدير ثبات االستبانة بحساب معامؿ ألفا كرونباخ لفقرات االستبانة بمجاالتو ودرجتو الكمية, والجدوؿ 

 التالي يبيف ذلؾ0
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 (18جدول )

 يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانة الرضا الوظيفي باستخدام معامل ألفا

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاالت االستبانة

 2.924 9 نمط القيادة
 2.832 9 العالقات اإلنسانية

 2.951 11 التدريب
 2.899 9 الرواتب والترقيات

 2.946 38 الدرجة الكمية لالستبانة
 

الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة, وتدلؿ عمى أف االستبانة يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات  يتضح مف
 تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة.

مما سبؽ اتضح لمباحث أف استبانة الرضا الوظيفي موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ 
 حصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لم

 خامسًا: الخطوات اإلجرائية:
بعد اطبلع الباحث عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بالموضوع قاـ الباحث ببناء  .8

 أداتا الدراسة ) استبانتيف ( استبانو لقياس المناخ التنظيمي واستبانو لقياس الرضا الوظيفي .
بعرض االستبانتيف عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص لمتأكد مف صبلحية قاـ الباحث  .2

 فقراتيا ومدى انتمائيا لممجاؿ .
حصؿ الباحث عمى كتاب مف عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر موجيا إلى وكيؿ وزارة التربية  .3

 والتعميـ لتسييؿ ميمة الباحث في توزيع االستبانتيف عمى عينة الدراسة .
حصؿ الباحث عمى كتاب مف وزارة التربية والتعميـ موجيا إلى مديري المديريات لتسييؿ ميمة  .4

 الباحث .
حصؿ الباحث عمى كتاب مف مديري مديريات التعميـ إلى مديري المدارس الثانوية لتسييؿ ميمة  .5

 الباحث في تطبيؽ االستبانتيف .
( معمـ لمتأكد مف مدى  68مكونة مف )  قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانتيف عمى عينة استطبلعية .6

 صدؽ وثبات االستبانتيف .
 قاـ الباحث بحذؼ الفقرات غير الصادقة مف االستبانتيف . .7
 قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانتيف عمى عينة الدراسة . .8
 قاـ الباحث بجمع االستبانات مف أفراد العينة بعد تعبئتيا مف قبميـ ثـ استبعاد التي لـ ينطبؽ عمييا .9

 الشروط .
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ومعالجتيا إحصائيا  األصوؿقاـ الباحث بترقيـ وترميز االستبانتيف كما تـ توزيع البيانات حسب . 88
( برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية والحصوؿ عمى نتائج spssمف خبلؿ برنامج ) 

 الدراسة وتفسيرىا .
 سطات درجات أكثر مف عينتيف مستقمتيف.تحميؿ التبايف األحادي لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متو  -
 اختبار شٌفٌه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحلٌل التباٌن األحادي -
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 الفصل الخامس
 نتائـج الدراسـة وتفسيرىا

 
 
 

  المحك المعتمد في الدراسة 
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 
  النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 
  والمقترحاتالتوصيات 
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 الفصل الخامس
 نتائـج الدراسـة

 
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة, وذلػػؾ بعػػد اإلجابػػة عػػف األسػػئمة 

ات باسػػػتخداـ األسػػػاليب اإلحصػػػائية المناسػػػبة لكػػػؿ منيػػػا, كمػػػا تػػػـ تفسػػػير ومناقشػػػة والتحقػػػؽ مػػػف الفرضػػػي
 النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة0

 المحك المعتمد بالدراسة :  -1
لتحديػػد المحػػػؾ المعتمػػػد بالدراسػػػة فقػػػد تػػـ تحديػػػد طػػػوؿ الخبليػػػا فػػػي مقيػػاس ليكػػػرت الخماسػػػي مػػػف خػػػبلؿ 

( ومػػػف ثػػـ تقسػػػيمو عمػػػى أكبػػر قيمػػػة فػػػي المقيػػػاس  4=  8 – 5حسػػاب المػػػدى بػػػيف درجػػات المقيػػػاس ) 
( وبعد ذلؾ تـ إضافة ىػذه القيمػة إلػى أقػؿ قيمػة مػف  8.88=  5/  4لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي ) 

لمقياس ) بداية المقياس وىي واحد صحيح ( وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية وىكذا أصبح طػوؿ ا
 الخبليا كما ىو موضح في الجدوؿ .

 (19جدول )
 المحؾ المعتمد في الدراسة 

 درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل لو  طول الخمية 

 جداً  متدن %  36. -%  22  1.82 – 1من 
 متدن %52 -% 36أكبر من  2.62 – 1.82أكبر من 
 متوسط  %68 -% 52أكبر من  3.42 – 2.62أكبر من 
 عالٍ  %84 -% 68أكبر من  4.22 – 3.42أكبر من 
 جداً  عالٍ  %122 -% 84أكبر من  5 – 4.22أكبر من 

 
 . نتائج السؤال األول الذي ينص عمى:2
 الثانوية الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين؟المناخ التنظيمي في المدارس واقع ما 

لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي 
السػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػى اسػػتبانة المنػػاخ التنظيمػػي بمجاالتػػو ودرجتػػو الكميػػة, والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف 

 ذلؾ0
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 ( 22جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

 النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة المناخ التنظيمي

 عدد الفقرات االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 4 73.1 7.500 40.23 11 القرارات الفعالة
 2 75.9 5.706 30.36 8 االتصال والتواصل

 5 65.7 6.694 36.16 11 واقع العمل
 1 82.2 6.447 45.23 11 الوالء واالنتماء التنظيمي
 3 74.3 5.802 29.72 8 التكنولوجيا المستخدمة

  74.2 25.118 181.70 49 الدرجة الكمية لممناخ التنظيمي

المناخ التنظيمي مػف وجيػة نظػر المعممػيف مرتفػع و بدرجػة كبيػرة  و  واقعيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
 . وىي درجة عالية %(74.2بوزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
إدراؾ كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر المنظومػػة المدرسػػية لمفيػػـو المنػػاخ التنظيمػػي , الػػذي ىػػو خصػػائص  -

ميمة ذات خصػائص ايجابيػة تسػيـ فػي تحقيػؽ وألىميتو في توفير بيئة تربوية سػ ,البيئة الداخمية لممدرسة
 سة .در مرسالة وأىداؼ ال

التػػدريب المكثػػؼ لممعممػػيف والمدرسػػيف فػػي المجػػاالت التربويػػة والنفسػػية واالجتماعيػػة واإلداريػػة تجعػػؿ  -
ممارسػة اإلدارة عمػى مسػتوى الفصػؿ والمدرسػة بشػكؿ جيػد وىػذا بػدوره  عمػى المدرسيف والمعممػيف قػادريف

 ينعكس عمى طبيعة المناخ السائد في المدارس .
وتتفؽ الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة فيما توصمت إليو مف نتيجة كدراسة 

( 2888خريصي )ال وكذلؾ اختمفت مع دراسة( 2882والمقبؿ ) ( 2882السممي)و ( 2883العدواف)
  التي أظيرت نتائجيا أف المناخ التنظيمي السائد جاء بدرجة متوسطة,

 أما ترتيب المجاالت حسب أوزانيا النسبية فجاء كالتالي 0
 %(82.2في أعمى مراتب المناخ التنظيمي بوزف نسبي ) الوالء واالنتماء التنظيميجاء مجاؿ  .8

 .وىي درجة عالية
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

السبب الرئيس في ارتفاع درجة االنتماء الميني لدى المعمميف في المدارس الثانوية يعود إلى كوف أف  -
ؾ عظمة ىذه عظيمة ال يدرؾ عظمتيا إال مف ترفع عف الماديات وأدر  كبيرة وأمانةَ  التعميـ رسالةً 

 .األمانة
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 أف المعمميف يقصدوف مف وراء عمميـ أواًل قبؿ كؿ شيء إرضاء اهلل .  -
 إيماف المعمميف العميؽ بسمو مينة التعميـ وأنيا مينة األنبياء . -
مػػف أسػػباب االنتمػػاء, حيػػث يػػوفر العمػػؿ داخػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ  اً كمػػا يعتبػػر العامػػؿ االقتصػػادي سػػبب -

مسػتوى مػف الػػدخؿ الجيػد بعػػد تقمػص فػرص العمػػؿ بسػبب إغػػبلؽ االحػتبلؿ المعػابر والعمػػؿ داخػؿ الخػػط 
 األخضر .

ـ يػػوفر المركػػز االجتمػػاعي ومػػا لػػو مػػف احتػػراـ فػػي المجتمػػع  و ىػػذه مػػف العوامػػؿ التػػي كمػػا أف التعمػػي -
 تحقؽ االنتماء. 

 .وىي درجة عالية %(75.9يميو مجاؿ االتصاؿ والتواصؿ ) .2
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

 ىمية سيولة ووضوح التعميمات في عممية تحقيؽ األىداؼ المطموبة ألمدى إدراؾ اإلدارات المدرسية  -
 .وىي درجة عالية %(74.3أتي مجاؿ التكنولوجيا المستخدمة بوزف نسبي )ي .3

 ويعز الباحث ذلؾ إلى 0
التقدـ التكنولوجي اليائؿ الذي حدث في ىذا القرف فإف جميع مناحي الحياة قد تأثرت بو وواكبػت ىػذا  -

إحػداث عمميػػات التطػور, وكػاف التعمػيـ مػف المجػاالت التػي تػأثرت بيػػذا التطػور والػذي يعتبػر ىػو أسػاس 
 التحديث في كؿ شيء .

 وىي درجة عالية. %(73.8مجاؿ القرارات الفعالة ) في المرتبة الرابعة ويمي .4
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

مميػػػات اإلداريػػػة وأف ىػػػؤالء المػػػدريف عنػػػدما يػػػػتـ أف مػػػديري المػػػدارس لػػػدييـ قػػػدرات وكفػػػاءات فػػػػي الع -
لػػدييـ القػػدرة العاليػػة عمػػى تتػػوفر لػػذلؾ مػػى ىػػذا العمػػؿ محػػددة ولجػػاف خاصػػة عىـ يػػتـ وفػػؽ معػػايير انتقػػاؤ 

 اتخاذ قرارات فعالة ورشيدة لمواجية المشكبلت التي تواجييـ.
  وىي درجة متوسطة %(65.7وأخيرًا يأتي مجاؿ واقع العمؿ بوزف نسبي ) .5

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0
لزيػادة الػروتيف فػي العمػؿ الػذي زيادة ضغوط العمؿ والمسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ المعمميف ,وكذلؾ  -

 يعاني منو المعمـ في عممو .
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 والجداول التالية توضح مظاىر مجاالت استبانة المناخ التنظيمي عمى التوالي:

 (21جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 
 الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ القرارات الفعالة

المتوسط  مجال القرارات الفعالةفقرات  م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 75.1 0.918 3.75 تشجع اإلدارة المعممين عمى تقديم المعمومات حول المشكمة. 5

 2 75.0 0.798 3.75 تحدد اإلدارة المشكمة بشكل دقيق. 2

 3 74.5 0.954 3.73 المشكمة.تحترم اإلدارة آراء المعممين حول حمول  88

 4 74.4 0.868 3.72 تحدد اإلدارة األسباب الحقيقية لممشكمة. 4

 5 74.4 0.877 3.72 تضع اإلدارة خطة لتنفيذ القرارات المتوافق عمييا. 8

 6 74.2 0.815 3.71 تحمل اإلدارة المشكمة بصورة موضوعية. 3

 7 72.4 0.862 3.62 أنسبيا.تقيم اإلدارة البدائل المطروحة الختيار  7

 8 72.2 0.865 3.61 تتخذ اإلدارة المدرسية إجراءات وقائية قبل حدوث المشكمة. 8

 9 72.1 0.914 3.61 توفر اإلدارة اإلمكانات الالزمة لتنفيذ القرار المتخذ. 9

 12 71.4 0.878 3.57 تضع اإلدارة مجموعة من البدائل المختمفة لمواجية المشكمة. 6

 11 68.9 1.031 3.45 تتقبل اإلدارة نقد القرارات التي تتخذىا. 88

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ القػػرارات الفعالػػة مػػف اسػػتبانة المنػػاخ التنظيمػػي مػػف وجيػػة 
  %(75.8 – 68.9نظر المعمميف تراوحت بيف )

 جاءت أعمى الفقرات كما يمي0قد و 
" فػي أعمػػى المعممــين عمـى تقـديم المعمومــات حـول المشـكمة تشـجع اإلدارة" (50)جػاءت الفقػرة رقػـ  -8

 ,  وىي درجة عالية %(75.8مراتب القرارات الفعالة بوزف نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

مجرديف مف المعرفة بؿ يمكف  وأف اإلدارة المدرسية لدييا قناعة عالية بأف المعمميف إنما ىـ أفراد ليس -
 أف يساىموا مف خبلؿ آرائيـ في إيجاد حموؿ مثالية لممشكمة . 

 وىي درجة عالية.%( 75.8" بوزف نسبي ) " تحدد اإلدارة المشكمة بشكل دقيق (20)ثـ الفقرة رقـ  -2
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

 لتي تواجو سير العممية التعميمة .خبرة اإلدارة المدرسية العالية في مواجية التحديات والمشكبلت ا -
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حتى تتمكف اإلدارة مف الحصوؿ عمى معمومات حوؿ المشكمة الحقيقة والتعرؼ عمى أسبابيا والعوامؿ  -
 المؤثرة بيا والبدء في الحؿ الصحيح لممشكمة .

 حتى ال يتشتت جيد اإلدارة وعدـ اتخاذ قرارات ال تصب في الحؿ األساسي لممشكمة .  -
 في مجاؿ القرارات الفعالة كما يمي0 يفتفقر دنى في حيف كانت أ

%( 68.9" في أدنػى المراتػب بػوزف نسػبي )تتقبل اإلدارة نقد القرارات التي تتخذىا" (88)الفقرة رقـ  -8
 . ةوسطمتدرجة الال مفت قريبة , وبالرغـ مف أنيا جاءت بدرجة عالية إال أنيا كانوىي درجة عالية 

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
اإلدارة المدرسػية تعتبػر نفسػيا ىػي السػمطة الحقيقػة فػي المدرسػة وأي نقػد فػي قراراتيػا تعتبػره تػػدخبل أف  -

 في صبلحياتيا .
" بػػوزف نسػػبي تضــع اإلدارة مجموعــة مــن البــدائل المختمفــة لمواجيــة المشــكمة"  (6)ثػػـ الفقػػرة رقػػـ  -2
 , وىي درجة عالية %(78.4)
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى0 

مشػػػكبلت كثيػػػرة تواجػػػو اإلدارة المدرسػػػية فػػػي ظػػػؿ الظػػػروؼ السياسػػػية واالقتصػػػادية  _ بػػػالرغـ مػػػف وجػػػود
الصػػعبة إال أف اإلدارة تضػػع مجموعػػة مػػف البػػدائؿ والحمػػوؿ المختمفػػة إليمػػاف اإلدارة بػػأف ىػػذه المشػػكبلت 

 ثؤثر عمى سير العممية التعميمية بصورة سمبية.
المدرسػػية مػف السػػيطرة عمػػى الموقػػؼ فػػي ظػػؿ حػػدوث أي إف وجػود بػػدائؿ وحمػػوؿ مختمفػػة تمكػػف اإلدارة -

 تغيرات وطوارئ.
 (22جدوؿ )

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 
 الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ االتصاؿ والتواصؿ

المتوسط  فقرات مجال االتصال والتواصل م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 81.5 0.865 4.08 تتيح اإلدارة المدرسية التواصل بسيولة مع المعممين. 8

 2 81.4 0.894 4.07 يتحدث المدير بمصطمحات واضحة ومفيومة. 7

 3 80.1 0.825 4.00 تعطي اإلدارة التعميمات بشكل واضح. 4

 4 77.9 0.920 3.90 تنم إيماءات المدير عن المعاني التي يقصدىا. 8

 5 76.4 0.932 3.82 تستخدم اإلدارة وسائل متنوعة في عممية االتصال بالمعممين. 2

 6 73.3 0.885 3.66 توفر اإلدارة نظام لالتصال تنتقل فيو المعمومات بسيولة. 3

 7 72.5 0.946 3.62 تستخدم اإلدارة قنوات اتصال مفتوحة مع جميع االتجاىات المجتمعية. 5

 8 64.3 1.084 3.21 أوقاتًا لمتواصل مع المعممين يوميًا.تخصص اإلدارة  6
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يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف مظػاىر مجػاؿ االتصػاؿ والتواصػؿ مػف المنػاخ التنظيمػي مػف وجيػة نظػر 

 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي88.50 – 64.3المعمميف تراوحت بيف )
" في أعمى مراتب بسيولة مع المعممين " تتيح اإلدارة المدرسية التواصل (80)جاءت الفقرة رقـ  -8

 وىي درجة عالية.%( 88.5االتصاؿ والتواصؿ بوزف نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

 .رغبة مديري المدارس الجادة في االىتماـ بسير العممية التعميمية بصورة جيدة  -
%( , 88.4" بوزف نسبي ) يتحدث المدير بمصطمحات واضحة ومفيومة"  (70)ثـ الفقرة رقـ  -2
 .ىي درجة عاليةو 

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
ف  يمخوؼ اإلدارة المدرسية مف أف عدـ وضوح المصطمحات يؤدي إلى تبايف في الفيـ بيف المعم -

 وبذلؾ يختمؼ المعمموف في سموكياتيـ وبذلؾ تفقد اإلدارة السموؾ المتوقع لجميع المعمميف .
 في مجاؿ االتصاؿ والتواصؿ كما يمي0 يفتفقر  في حيف كانت أدنى

درجة وىي %( , 64.3" )تخصص اإلدارة أوقاتًا لمتواصل مع المعممين يومياً "  (6) الفقرة رقـ -8
 متوسطة.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
 ضغوط العمؿ وأعباؤه الواقعة عمى اإلدارة المدرسية .  -
 وليس في وقت زمني محدد .أف اإلدارة المدرسية تتواصؿ مع المعمميف في كؿ األوقات  -
" بوزف تستخدم اإلدارة قنوات اتصال مفتوحة مع جميع االتجاىات المجتمعية"  (5)ثـ الفقرة رقـ  -2

 وىي درجة عالية.%( 72.5نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

مما يتطمب مف ىذه اإلدارة الرجوع  تتبع نظاـ تعميمي ممثؿ بوزارة التربية والتعميـ,أف اإلدارة المدرسية 
 أي اتصاالت مع جيات مجتمعية ذات توجيات معينة. إجراءبأخذ اإلذف عند 
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 (23جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ واقع 

 العمؿ

 فقرات مجال واقع العمل م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 84.3 1.099 4.21 تطمب اإلدارة من المعممين ميام تتعارض مع قيميم. 7
 2 76.0 0.839 3.80 تقوم اإلدارة بضبط العمل من خالل قوانين واضحة. 4
 3 73.8 1.052 3.69 تكمف اإلدارة المعممين بميام غير محددة. 6
 4 66.0 1.131 3.30 توزيع العمل والتكميفات عمى المعممين.تتحيز اإلدارة في  2
 5 64.7 1.163 3.24 تفتقر وظيفة التعميم إلى وضوح األىداف في نظر المعممين 11
 6 63.8 1.098 3.19 يستمتع المعممون بأوقات الراحة التي تمنحيم إياه اإلدارة. 9
 7 63.1 1.000 3.16 توفر اإلدارة اإلمكانات المادية المطموبة لمعمل. 3
 8 62.2 0.989 3.11 تطمب اإلدارة من المعممين إنجاز األعمال في وقت ضيق. 5
 9 61.3 1.033 3.06 تكمف اإلدارة المدرسية المعممين أعمااًل تفوق طاقتيم. 1
 12 57.3 1.237 2.87 يضطر المعممون لنقل العمل إلى البيت النجازه في الوقت المطموب. 8
 11 50.6 1.150 2.53 المعممون من الممل بسبب روتين العمل المدرسي. يعاني 12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ واقع العمؿ مف المنػاخ التنظيمػي مػف وجيػة نظػر المعممػيف 
 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي84.30 – 58.6تراوحت بيف )

" فػي أعمػى مراتػب تتعـارض مـع قـيميم اً ميامـاإلدارة مـن المعممـين  " تطمب (70)جاءت الفقرة رقػـ  -8
 .جداً  عالية درجةوىي %( وىي فقرة عكسية التصحيح , 84.3مجاؿ واقع العمؿ بوزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0
أف قيـ المعمـ والمدير عمى حد سواء ىي قيـ مستمدة مف الديف اإلسبلمي فػبل يمكػف لػئلدارة المدرسػية  -

 تخالؼ الديف اإلسبلمي .  أف تطمب أعماالً 
كما أف المعمـ إذا قاـ بأعماؿ تتناقض مع قيمو فإف ىذا سيوجد لديو شعورًا بالذنب, وتصيبو حالة مف  -

 القمؽ الدائـ وتأنيب الضمير, مما ينعكس سمبًا عمى أدائو.
 %(76.8" بػوزف نسػبي )"تقـوم اإلدارة بضـبط العمـل مـن خـالل قـوانين واضـحة (40)ثـ الفقػرة رقػـ  -2

 وىي درجة عالية.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 حرص اإلدارة بأال يحدث أي تسيب داخؿ العمؿ يؤدي إلى ضعؼ أداء المؤسسة التعميمة .  -
 حقوقو داخؿ العمؿ .  واجبات التي تقع عمى عاتقو وماال حتى يعرؼ كؿ معمـ ما -
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 كما يمي0 يففقراتفي حيف كانت أدنى 
ـــاني " (880) الفقػػػرة رقػػػـ -8 ـــل المدرســـييع ـــن الممـــل بســـبب روتـــين العم ـــون م بػػػوزف نسػػػبي " المعمم
  وىذه درجة متدنية.%( 58.6)

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0
حيػث ىنػاؾ كثيػر مػف األعمػاؿ يجػب عمػى المعمػـ  , أف ىناؾ في الحقيقة روتػيف فػي العمػؿ المدرسػي -

 .فعميا كؿ يوـ مثؿ طابور الصباح والمناوبات اليومية والتحضير 
" بػػوزف "يضــطر المعممـون لنقــل العمــل إلـى البيــت النجــازه فــي الوقـت المطمــوب (80)قػرة رقػػـ ثػـ الف -2

 .متوسطة درجة ه%( , وىذ57.3نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 وأصبح لدى المعمـ وقت فراغ كاؼٍ  توظيؼ العقود والبطاالت قد خفؼ العبء الدراسي عمى المعمـ -
 توظيؼ التكنولوجيا مثؿ إدخاؿ البيانات والدرجات عبر الحاسب اآللي أدى إلى تقميؿ الوقت والجيد  -

 (24جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 

 الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ الوالء واالنتماء التنظيمي

المتوسط  فقرات مجال الوالء واالنتماء التنظيمي م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 92.7 0.671 4.64 أحافظ عمى ممتمكات المدرسة. 12
 2 88.2 0.676 4.41 أبذل كل ما بوسعي لتحقيق الميام الموكمة إلي. 1
 3 87.3 0.757 4.37 أنتمي لممدرسة التي أعمل بيا. 3
 4 85.0 0.700 4.25 أتبنى أىداف المدرسة ورسالتيا. 2
 5 84.5 0.923 4.23 أحب مينة التعميم. 11
 6 84.2 0.937 4.21 أشعر بالفخر ألنني أعمل في ىذه المدرسة. 7
 7 82.8 0.844 4.14 أوازن بين مصمحة المدرسة ومصمحتي الشخصية. 4
 8 82.7 0.923 4.14 تمثل المدرسة جزءًا كبيرًا من حياتي. 8

 9 82.1 1.053 4.11 ىذه المدرسة.أتمنى البقاء في  6

 12 76.9 0.986 3.84 أتقبل األعمال اإلضافية دون أي تذمر. 5

 11 58.1 1.482 2.90 أترك وظيفتي لو توفر وظيفة بمواصفات أفضل. 9

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ الػػوالء واالنتمػػاء مػػف اسػػتبانة المنػػاخ التنظيمػػي مػػف وجيػػة 
 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي92.70 – 58.8بيف )نظر المعمميف 
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بػػوزف  أحـافظ عمــى ممتمكــات المدرســة " فـي أعمــى مراتــب الـوالء واالنتمــاء"  88جػاءت الفقػرة رقػػـ  -8
 جدًا. عالية درجةوىذه %( , 92.7نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
 المدرسة أمانو بيف أيدييـ وىـ مسئولوف عف ىذه األمانة أماـ اهلل. إيماف المعمميف بأف كؿ ما في -
 إيماف المعمميف بأف المدرسة صرح تعميمي لكافة أبناء الشعب, وأنيا رمز مف رموز التقدـ والحضارة. -
 إيماف المعمـ بأف أي خمؿ في ىذه الممتمكات أو نقص إنما يؤثر بالسمب عمى سير العممية التعميمية. -
%( , 88.2" بػوزف نسػبي ) " أبذل كل ما بوسـعي لتحقيـق الميـام الموكمـة إلـي (80)ـ الفقرة رقـ ث -2

 .جداً  عاليةدرجة وىي 
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 فميتقنو . مف عمؿ منكـ عمبلً  0مف مبدأ الديف اإلسبلمي انطبلقاً  -
 مدى شعور المعمميف باألمانة الموكمة إلييـ في تربية ىذا الجيؿ . -
 بأف ىناؾ أمانو في عنؽ المعمـ سيحاسب عمييا إف قصر فييا .  -

 كما يمي0 يفتفي حيف كانت أدنى فقر 
وىػي  %(58.8" بػوزف نسػبي )أتـرك وظيفتـي لـو تـوفر وظيفـة بمواصـفات أفضـل"  (90)الفقرة رقـ  -8

 .درجة متوسطة
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

فػػالمعمـ يعمػػـ أف الحصػػوؿ عمػػى وظيفػػة مػػا كوظيفػػة  فػػي محافظػػات غػػزة, االقتصػػاديضػػعؼ الحػػراؾ  _
 المعمـ في ىذا الوقت يعد أمرًا جيدًا في ظؿ عدـ توافر بدائؿ عمؿ أو وظائؼ أخرى.

وىػي درجػػة %( 76.9" بػوزف نسػػبي )أتقبــل األعمـال اإلضــافية دون أي تــذمر"  (50)ثػـ الفقػرة رقػػـ  -2
 عالية. ويعزو الباحث ذلؾ إلى0

العمػػػؿ والحيػػػاة الممقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ المعممػػػيف إال أف طبيعػػػة العبلقػػػات اإلنسػػػانية بػػػالرغـ مػػػف ضػػػغوط  _ 
االيجابيػػة السػػائدة بػػيف المعممػػيف يجعميػػـ يتجػػاوزوف ىػػذه الضػػغوط ويسػػاعدوف بعضػػيـ الػػبعض حتػػى ال 

 يتعرض أي منيـ لممساءلة القانونية.
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 (25جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 

 ستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ التكنولوجيا المستخدمةال

 فقرات مجال التكنولوجيا المستخدمة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 85.1 0.968 4.25 يوجد لدى المدرسة موقع إلكتروني. 7
 2 84.5 0.980 4.23 المدرسة اإللكتروني.يحصل الطمبة عمى درجاتيم في االختبار عبر موقع  8
 3 77.1 0.938 3.85 تشجع اإلدارة عمى توظيف الوسائل التكنولوجية. 2
 4 72.3 1.019 3.62 توفر اإلدارة المدرسية الوسائل التكنولوجية الحديثة. 1
 5 71.6 0.986 3.58 ترتبط اإلدارة باإلدارات المدرسية األخرى عبر الشبكة العنكبوتية. 6

تعقد اإلدارة الدورات التدريبية لتنمية قدرات المعممين في توظيف الوسائل  5
 6 70.9 1.048 3.55 التكنولوجية.

توفر اإلدارة التكنولوجيا الالزمة لتحويل األنشطة التعميمية من تقميدية إلى  4
 7 68.2 1.065 3.41 إلكترونية.

عبر صفحات التواصل  تتواصل اإلدارة مع أولياء األمور والمعممين 3
 8 64.6 1.237 3.23 االجتماعي.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ التكنولوجيا المستخدمة مف استبانة المناخ التنظيمي مف 
 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي85.80 – 64.6وجية نظر المعمميف بيف )

في أعمى مراتب التكنولوجيا المستخدمة   "يوجد لدى المدرسة موقع إلكتروني" (7)جاءت الفقرة رقـ  -8
 .جداً عالية بدرجة وىي %( , 85.8بوزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
حيث تـ  ,اعتماد مديرية التربية والتعميـ عمى البريد االلكتروني في التواصؿ مع اإلدارات المدرسية - 

ربط جميع المدارس بالشبكة لعنكبوتيو مما يجعؿ مديري ومديرات المدارس ممتزموف  باستخداـ خدمة 
 البريد اإللكتروني  وذلؾ لما يتمتع بو البريد اإللكتروني مف سرعة في إرساؿ الممفات . 

" بوزف لكترونييحصل الطمبة عمى درجاتيم في االختبار عبر موقع المدرسة اإل " (8)ثـ الفقرة رقـ  -
 . جداً  عاليةدرجة وىي %( , 84.5نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0
 تطبيؽ اإلدارات المدرسية لعممية اإلدارة االلكترونية والتي ألزمتيـ بيا الوزارة .  -
 إلزاـ الطمبة عمى التعامؿ مع الحاسب اآللي الذي أصبح متطمبا أساسيا مف متطمبات العصر . -
 والجيد عمى المعمميف .اختصار الوقت  -
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 كما يمي0 يفتفي حيف كانت أدنى فقر 
" في تتواصل اإلدارة مع أولياء األمور والمعممين عبر صفحات التواصل االجتماعي" (3)الفقرة رقـ  -8

 متوسطة.درجة  ه%( , وىذ64.6المراتب بوزف نسبي )أدنى 
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 التواصؿ ألولياء األمور, وعدـ امتبلكيـ لمميارات المطموبة .عدـ وجود ثقافة التواصؿ عبر صفحات  -
"توفر اإلدارة التكنولوجيا البلزمة لتحويؿ األنشطة التعميمية مف تقميدية إلى  (40)ثـ الفقرة رقـ  -

  وىي درجة عالية ولكنيا أقرب إلى المتوسطة %(68.2إلكترونية" بوزف نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ 0 -
 المستحدثات التكنولوجية . ارتفاع أسعارإلى  -
 قمة مراكز مصادر التعمـ في كؿ منطقة تعميمية . -
 صعوبة صيانة المستحدثات التكنولوجية . -
 نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى: . ]3[

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟
الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسط 

 أفراد العينة عمى استبانة الرضا الوظيفي بمجاالتو ودرجتو الكمية, والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0
 (26جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف 
 النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة الرضا الوظيفي

عدد  االستبانةمجاالت 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
% 

 الترتيب

 2 75.4 7.137 33.95 9 نمط القيادة
 1 82.9 5.321 37.31 9 العالقات اإلنسانية

 3 71.0 8.503 39.05 11 التدريب
 4 44.5 7.867 20.03 9 الرواتب والترقيات

  68.6 21.496 130.34 38 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

وذلؾ  ,عاليةجية نظر المعمميف جاء بدرجة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الرضا الوظيفي مف و 
 %( 68.6وفقاً لممحؾ المعتمد لمدراسة بوزف نسبي )

 0ويعزو الباحث ذلؾ إلى
أف أغمػب المعممػػيف يػػدركوف أىميػػة رسػػالة التعمػػيـ التػي يحممونيػػا ولػػذلؾ فيػػـ يشػػعروف بالسػػعادة عنػػدما  -

يقومػوف بػػأداء ميػػاميـ التدريسػػية عمػػى أكمػػؿ وجػػو ويحققػوف انجػػازًا مػػع طبلبيػػـ , كمػػا أنػػو عنػػدما تفػػوض 
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يف مناقشػػػػة مػػػػبحريػػػػة التعبيػػػػر عػػػػف الػػػػرأي وتتػػػػيح لممعم سػػػػمحوت صػػػػبلحياتيا لممعممػػػػيف اإلدارة جػػػػزء مػػػػف
مشػػكبلتيـ, وعنػػدما تكػػوف ىنػػاؾ عبلقػػات وديػػة بػػيف اإلدارة والمعممػػيف , والمعممػػيف وبعضػػيـ الػػبعض , 
 والمعممػػيف وأوليػػاء األمػػور , كمػػا أنػػو عنػػدما تقػػوـ اإلدارة المدرسػػية برفػػع كفػػاءة وميػػارات المعممػػيف وفقػػاً 

قاء بمستواه المعرفي , كؿ ىذا يؤثر عمى أف اإلدارة تسعى إلى االرتياجاتيـ التدريبية وشعور المعمـ الحت
مشاعر وأحاسػيس المعممػيف نحػو العمػؿ ويجعميػـ يمتمكػوف مشػاعر ايجابيػة تػؤثر عمػى أدائيػـ ودافعيػتيـ 

 (,2882) ( الروقػػي2882) الدايػػةو  (,2882) نحػػو العمػػؿ .وتتفػػؽ النتيجػػة السػػابقة مػػع دراسػػة الحميػػدي
 (,2887اهلل ) حرزو (, 2889الزغبي)و (, 2882باني)السحو (, 2882وقد اختمفت مع دراسة أبو رحمة)

(, حيػث 2883شػبير) كمػا اختمفػت مػع دراسػة كػؿ مػف حيث كاف مستوى الرضا الوظيفي فييا متوسػطًا,
فػػي المجتمعػػات  تبػػايفف سػػبب االخػػتبلؼ يعػػود إلػػي الكػػاف مسػػتوى الرضػػا فييػػا متػػدنيًا, ويػػرى الباحػػث بػػأ

 ظروؼ ,والزمف.التي تمت عمييا الدراسة,وكذلؾ اختبلؼ ال
 وترتبت مجاالت استبانة الرضا الوظيفي كما يمي0

وىػي درجػة %( 82.9جاء مجاؿ العبلقات اإلنسانية في أعمى مراتب الرضا الوظيفي بوزف نسػبي ) -8
 ,.عالية

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
 ,اإلسػبلمي الحنيػؼ الػديفا مف قوة العبلقات االجتماعية بيف المعمميف واحتراـ بعضيـ البعض انطبلقً  -

بػػػدورىا إلػػػى التحمػػػي  ترشػػػد لكػػػريـ والسػػػنة النبويػػػة التػػػيالمسػػػتمدة مػػػف القػػػرآف ا مبػػػادئالومػػػا تحتمػػػو عمينػػػا 
يمانيـ بأف العبلقات اإلنسانية السميمة فػي  باألخبلؽ الكريمة والتعامؿ مع اآلخريف بالمعاممة الحسنو , وا 

 عمى العممية التربوية. نعكس إيجاباً تالبعض  اإلدارة والمعمميف وبعضيـالمدرسة بيف المعمميف و 
لتحقيػػؽ األىػػداؼ  المػػدارس عمػػى تعزيػػز العبلقػػات اإلنسػػانية بيػػنيـ وبػػيف المعممػػيف سػػعياً  وص مػػدير حػػر  -

 ةس المعممػيف ومعػاممتيـ معاممػة حسػنكما أف زرع الثقػة فػي نفػو  ا,التعميمية التي تسعى المدرسة لتحقيقي
 أثرىا عمى أدائيـ . يولد لدييـ الرضا وبالتالي ينعكس

 .وىي درجة عالية%( ,75.4ثـ نمط القيادة بوزف نسبي ) -2
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

تػػػأثروا كبػػػاقي عناصػػػر العمميػػػة التربويػػػة باالتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي  أف أغمػػػب مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة -
زيػػادة الدافعيػػة عنػػد  إيجػػاد أجػػواء ديمقراطيػػة داخػػؿ العمػػؿ لمػػا لػػو مػػف دور فػػي االدارة والتػػي تػػدعوا إلػػى

 المعمميف وانعكاس ذلؾ عمى أدائيـ .
  وىي درجة عالية.%( ,78.8يمييا في المرتبة الثالثة مجاؿ التدريب بوزف نسبي ) -3

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
اىتماـ اإلدارات المدرسية بالعمؿ عمى رفع مستوي وكفاءة المعممػيف وتزويػدىـ بالميػارات والمعمومػات  -

 تمكنيـ مف القياـ بأدوارىـ عمى أكمؿ وجو .التي 
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 .الدورات والبرامج التدريبيةشعور المعمميف بأىمية  -
 شعور المعمميف باالستفادة مف الدورات والبرامج التدريبية .  -
 .وىذه درجة متدنية %(44.5وأخيرًا جاء مجاؿ الرواتب والترقيات بوزف نسبي ) -4

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
ء المعيشػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزه وعػػػدـ انتظػػػاـ صػػػرؼ الرواتػػػب لػػػدى المػػػوظفيف, كػػػذلؾ شػػػعور زيػػػادة غػػػبل -

المعمميف بأف نظاـ األجور يخضع لقوانيف غير عادلة وأف الرواتب ال تتناسب مع مستويات المعيشة وال 
  .تتناسب مع الزمبلء في الوزارات األخرى

 في عمى التوالي:والجداول التالية توضح مظاىر مجاالت استبانة الرضا الوظي
 (27جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 
 الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ نمط القيادة

المتوسط  فقرات مجال نمط القيادة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
% 

 الترتيب

 1 80.7 0.878 4.04 األنشطة المدرسية المختمفة.تسمح اإلدارة بمشاركة المعممين في تنفيذ  4
 2 77.6 0.946 3.88 تعمل اإلدارة عمى بث الثقة بقدرات المعممين. 2
 3 77.3 1.021 3.87 تقدر اإلدارة جيود المعممين وعطائيم. 6
 4 76.3 0.941 3.82 توفر اإلدارة المدرسية فرص التعبير عن الرأي بحرية داخل المدرسة. 1
 5 76.2 0.996 3.81 تمارس اإلدارة األسموب الديمقراطي في حل الخالفات بين المعممين. 5
 6 74.6 0.946 3.73 تنسق اإلدارة جيود المعممين بمنيجية عممية. 7
 7 72.9 1.009 3.64 تعدل اإلدارة في معاممتيا مع المعممين. 9
 8 72.5 1.016 3.63 تقوم اإلدارة بمناقشة مشكالت المعممين. 3
 9 70.8 1.105 3.54 تشرك اإلدارة المعممين في وضع الخطة المدرسية. 8

يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ نمػػط القيػػادة مػػف اسػػتبانة الرضػػا الػػوظيفي مػػف وجيػػة نظػػر 
 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي88.70 – 78.8المعمميف تراوحت بيف )

" في بمشاركة المعممين في تنفيذ األنشطة المدرسية المختمفة "تسمح اإلدارة (4)جاءت الفقرة رقـ  -8
 عالية. درجة وىي %( 88.7أعمى مراتب نمط القيادة بوزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
ممارستيا ومنيا الكشفية ومنيا الصػحية ومنيػا الرياضػية, بتقوـ المدرسة  التي كثرة األنشطة المدرسية -

, وكثيػر العنصػر المنفػذ ليػذه األنشػطة التػي تػرد مػف اإلدارة المدرسػية أو المديريػةحيث يعتبر المعمـ ىو 
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المدرسػػة يقمػػؿ مػػف الشػػعور  فػػيلمعممػػيف, وتضػػفي جػػوًا مػػف المتعػػة نفػػوس ا إلػػىمػػف ىػػذه األنشػػطة محببػػة 
 بالرتابة والممؿ .

وىػي %( ,77.6)" بػوزف نسػبي "تعمـل اإلدارة عمـى بـث الثقـة بقـدرات المعممـين (20) ثـ الفقػرة رقػـ -2
 .درجة عالية

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
, يـودورىػػا فػػي رفػػع معنويػػاتالتػػي يقػػـو بيػػا المعممػػيف ألىميػػة الثقػػة بػػالنفس وباألعمػػاؿ  يفر يإدراؾ المػػد -

 كمما زادت ثقتيـ بنفسيـ كمما زاد عطائيـ .  أنو حيث
إلحسػػاس بػػأىميتيـ وبأىميػػة تمكػػف الثقػػة بػػالنفس مػػف التعبيػػر عػػف أفكػػار جديػػدة وخبلقػػو وتولػػد لػػدييـ ا -

 دورىـ في المدرسة .
 كما يمي0 يفتفي حيف كانت أدنى فقر 

وىػي %(,78.8" بػوزف نسػبي )" تشرك اإلدارة المعممين في وضع الخطة المدرسية (80)الفقرة رقـ  -8
 درجة عالية

 0ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
فػػي وضػػع الخطػػة المدرسػػية إال أنيػػا  _ أف اإلدارة المدرسػػية تسػػتعيف أحيانػػًا بػػالمعمميف مػػف ذوي الخبػػرات

أي اإلدارة المدرسية تعتمد غالبًا عمى ذاتيا كمدير ونائبػو فػي وضػع الخطػة كػونيـ مطمعػيف عمػى خطػط 
 مسبقة أكثر مف غيرىـ .

وىػي درجػة %( 72.5بػوزف نسػبي ) " تقوم اإلدارة بمناقشـة مشـكالت المعممـين" (30)ثـ الفقرة رقـ  -2
 عالية.

 ى0ويعزو الباحث ذلؾ إل
أنو عمى الرغـ مف إيماف اإلدارة المدرسية بأنو إذا كػاف ىنػاؾ أي مشػاكؿ يشػعر بيػا المعمػـ فػي عممػو  -

فػػإف ىػػػذا سػػػيؤثر عمػػػى عطائػػػو وأدائػػػو داخػػػؿ المدرسػػػة, إال أف الكثيػػػر مػػػف ىػػػذه المشػػػكبلت تعجػػػز اإلدارة 
 وعائبلتيـ. المدرسية عف حميا ومثاؿ ذلؾ الصعوبات االقتصادية التي يعاني منيا المعمموف 
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 (28جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 

 الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ العبلقات اإلنسانية

 فقرات مجال العالقات اإلنسانية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 87.6 0.724 4.38 غير الرسمية.يسود المرح لقاءات المعممين  4
 2 85.5 0.853 4.28 يشارك المعممون بعضيم البعض في مناسبتيم االجتماعية. 3
 3 84.1 0.776 4.21 تتميز عالقات العمل بروح إنسانية. 9
 4 83.5 0.880 4.18 يسود بين اإلدارة المدرسية والمعممين جو من االحترام المتبادل. 1
 5 82.6 0.934 4.13 عمى أسرار المعممين.تحافظ اإلدارة  2
 6 81.8 0.794 4.09 يستفيد المعممون من خبرات بعضيم البعض. 6
 7 81.8 0.771 4.09 يتقبل المعممون اعتذاري عند الخطأ إذا حدث في حقيم. 8
 8 80.8 0.851 4.04 يبادر المعممون لتقديم المساعدة الممكنة لزميميم النجاز عممو. 7
 9 78.5 0.776 3.92 عالقات طيبة بين المعممين وأولياء األمور. تسود 5

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ العبلقػػات اإلنسػػانية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف تتػػراوح بػػيف 
 %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي87.60 – 78.5)
ات فػػي أعمػى مراتػػب العبلقػػ " يســود المــرح لقــاءات المعممــين غيــر الرســمية" (4)جػاءت الفقػػرة رقػـ  -8

  وىي درجة عالية جدًا.%( 87.6اإلنسانية بوزف نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

في المقاءات غير الرسػمية ال يكػوف ىنػاؾ ضػوابط وقػوانيف تحكػـ ىػذه المقػاءات واألحاديػث التػي تػدور  -
 حوليا ومف الممكف أف يتطرقوا إلى مواضيع خارج نطاؽ العمؿ . 

 غير الرسمية ال يكوف ألي فرد صفة السمطة والرقابة . في المقاءات -
" بػػوزف نسػػبي  " يشــارك المعممــون بعضــيم الــبعض فــي مناســبتيم االجتماعيــة (30)ثػػـ الفقػػرة رقػػـ -2
 جدًا.عالية درجة وىي %( , 85.5)

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
عػف اآلخػريف ونتيجػة تفاعػؿ  أف يعػيش بمعػزؿ أف اإلنساف بطبيعتو كائف حي اجتمػاعي فيػو ال يمكػف -

المعممػػيف مػػع بعضػػيـ الػػبعض ومكػػوثيـ فتػػرة طويمػػة مػػع بعضػػيـ داخػػؿ العمػػؿ فػػإف ذلػػؾ يػػنعكس عمػػى 
عبلقتيـ داخؿ العمؿ فبعػد أف كػانوا زمػبلء أثنػاء العمػؿ أصػبحوا أصػدقاء وتحولػت العبلقػات مػف الزمالػة 

 إلى الصداقة . 
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 إلنسانية كما يمي0في مجاؿ العبلقات ا يفتفي حيف كانت أدنى فقر 
أدنى المراتب بوزف نسبي " في " تسود عالقات طيبة بين المعممين وأولياء األمور (50)الفقرة رقـ  -8
 0ويعزو الباحث ذلؾ إلى وىي درجة عالية.%( 78.5)
ت مع المعمميف , فولي األمر يضع عمى بناء عبلقا أف المعمميف ال يجدوف مف أولياء األمور إقباالً  -
 يتابعو بزيارة خبلؿ العاـ الدراسي يكوف غالبًا مضطرًا إلييا وليس مبادرًا بيا. عندماالمدرسة و بنو في إ
" بوزف نسبي " يبادر المعممون لتقديم المساعدة الممكنة لزميميم النجاز عممو (70)ثـ الفقرة رقـ -2
 ويعزو الباحثذلؾ إلى0  ,وىي درجة عالية %(88.8)

, مف خبلؿ كميات التربية والعمؿ الميداني ـ في المينة مؤىموف لمعمؿ فيياىءَ ف أف زمبلياعتقاد المعمم
 منيـ فقط.  يالذا يقوموف بتقديـ المساعدة لزمبلئيـ عندما يطمبون

 (29جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ التدريب

المتوسط  فقرات مجال التدريب م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 75.0 0.835 3.75 تحدد البرامج التدريبية وفقًا لبرنامج زمني محدد. 2
 2 74.7 0.848 3.73 يتم التخطيط لمبرامج التدريبية بشكل جيد. 1
 3 72.7 0.935 3.63 تساعد البرامج التدريبية عمى تطوير ميارات المعممين. 5
 4 71.9 0.971 3.60 تواكب البرامج التدريبية المتوفرة التطورات العممية والتربوية. 6
 5 71.6 0.995 3.58 تستعين اإلدارة بمدربين ذوي كفاءة عالية. 8
 6 71.3 0.986 3.56 تؤدي البرامج التدريبية إلى تغيير ايجابي في سموك المعممين. 4
 7 71.3 0.957 3.56 اإلمكانات الالزمة لمعممية التدريبية.توفر اإلدارة جميع  7
 8 71.0 0.949 3.55 تتبع اإلدارة أساليب متنوعة في عممية التدريب. 9
 9 70.2 0.984 3.51 يتم تحديد البرامج التدريبية وفقًا الحتياجات المعممين. 3
 12 67.6 1.002 3.38 تتابع اإلدارة أثر التدريب بعد انتيائو. 12
 11 63.6 1.125 3.18 يشارك المعممون في تحديد نوعية البرامج التدريبية الالزمة. 11

 – 63.6يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف مظػػػػاىر مجػػػػاؿ التػػػػدريب مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المعممػػػػيف بػػػػيف )
  %(, وجاءت أعمى الفقرات كما يمي75.80

" في أعمى مراتب التػدريب زمني محدد تحدد البرامج التدريبية وفقًا لبرنامج" (20)جاءت الفقرة رقـ  -8
 عالية .درجة وىي %( , 75.8بوزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
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تحػػدد فيػػو متػػى يبػػدأ البرنػػامج  اً زمنيػػ اً أف لكػػؿ شػػيء بدايػػة ونيايػػة وأنػػو يجػػب أف تضػػع اإلدارة برنامجػػ -
 ومتى

رحمػػة مػػف مراحػػؿ ىػػذا م ينتيػػي ومػػا ىػػي الميػػارات والمعػػارؼ التػػي يحػػب أف يكتسػػبيا المعممػػوف فػػي كػػؿ
قصػػر مػػدة ىػػذا البرنػػامج بنػػاًء عمػػى صػػعوبة ونػػوع الموضػػوعات والميػػارات التػػي تطػػوؿ و تالبرنػػامج حيػػث 

 يجب أف يكتسبيا المعمموف .  
 إيماف اإلدارة المدرسية بأىمية الوقت في العمؿ.  -
وىي درجػة %( 74.7)" بوزف نسبي يتم التخطيط لمبرامج التدريبية بشكل جيد"  (80)ثـ الفقرة رقـ  -2

 عالية.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

  كونيـ مشرفيف ذوي خبرة تعميمية طويمة. كفاءات عالية ويف عمى عممية التخطيط لمبرامج ذو أف القائم -
 يتـ التخطيط بشكؿ جيد حتى يحقؽ البرنامج التدريبي األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا . -

 كما يمي0 يفتفي حيف كانت أدنى فقر 
" فػي أدنػى المراتػب " يشارك المعممون في تحديد نوعية البرامج التدريبيـة الالزمـة (88)الفقرة رقػـ  -8

 .درجة متوسطة ي وى%( , 63.6بوزف نسبي )
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

تخضع لتقدير خبراء التعميـ الذيف ييدفوف مف وراء البرامج  أف تحديد نوعية البرامج التدريبية  -
التدريبية تطوير كفايات مينية معينة يجد ىؤالء الخبراء والمشرفيف أنيا كفايات أساسية لعممية التدريس 

  مثؿ التخطيط لمدرس وكفاية إنتاج الوسائط التعميمية وتوظيفيا أثناء الموقؼ الصفي ...إلص.
و جانب تنفيذي واإلدارة تعتبر جانب تخطيطي , وبذلؾ فإف اإلدارة ىي التي تحدد كما أف المعمـ ى -

 ي يتمكف مف القياـ بالمياـ الموكمة إليو .ية التي يجب أف يمتمكيا المعمـ حالمتطمبات األساس
وىي درجة %( , 67.6" بوزف نسبي )" تتابع اإلدارة أثر التدريب بعد انتيائو (880)ثـ الفقرة رقـ -2
 وسطة.مت

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
أف الضغوط في العمؿ الواقعة عمى اإلدارات المدرسية تجعميا غير قادرة عمى القياـ بدورىا عمى  -

 أكمؿ وجو في مجاؿ متابعة التدريب. 
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 (32جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 

 الرواتب والترقياتالستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ 

 فقرات مجال الرواتب والترقيات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب %

 1 56.1 1.343 2.80 يعكس اختالف األجر اختالفًا حقيقيًا في أداء المعممين. 2
 2 50.2 1.198 2.51 معايير الترقية في العمل واضحة. 8
 3 47.2 1.179 2.36 أتقاضاه مع األداء والجيد الذي أبذلو.يتناسب األجر الذي  1
 4 45.1 1.172 2.25 يخضع نظام األجور لقواعد وقوانين عادلة. 3
 5 43.3 1.158 2.17 يتناسب نظام الترقيات مع طموحات المعممين. 9
 6 42.6 1.106 2.13 يتناسب الراتب مع المؤىالت العممية التي أحمميا. 7
 7 42.4 1.136 2.12 الراتب عمى إشباع حاجاتي المادية واالجتماعية.يساعد  6
 8 37.7 1.121 1.89 يضاىي الراتب رواتب الزمالء في المؤسسات األخرى بنفس المؤىل. 5
 9 36.0 1.083 1.80 يتوافق الراتب مع مستوى غالء المعيشة. 4

مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف تتػػراوح بػػيف يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ الرواتػػب والترقيػػات 
وبالنظر إلى ىذا المجاؿ يجػد الباحػث اف جميػع فقراتػو متدنيػة عمػى النحػو التػالي%0(,56.8 – 36.8)
" فػي أعمػى مراتػب "يعكـس اخـتالف األجـر اختالفـًا حقيقيـًا فـي أداء المعممـين(:2)الفقرة رقػـ حصمت-8 

 .بدرجة متوسطة وىي %( ,56.8ب والترقيات بوزف نسبي )مجاؿ الروات
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 أف ىذا المعيار وىو معيار األداء في األجور غير مطبؽ لدى السمطة الوطنية . -
 وىي درجة متدنية.%( , 58.2"" بوزف نسبي ) (80)ثـ الفقرة رقـ  -2

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
 . تدخؿ النواحي الحزبية في عمميات الترقية وخاصة بعد حدوث االنقساـ -

 كما يمي0 يفتفي حيف كانت أدنى فقر 
وىػي درجػة %( , 36.8" بػوزف نسػبي )"يتوافق الراتـب مـع مسـتوى غـالء المعيشـة (40)الفقرة رقـ  -8

 متدنية جداً 
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 

 تدني مستوى الرواتب لممعمميف . -
 الغبلء الفادح في قطاع غزه بسبب وجود الحصار الخانؽ في قطاع غزة .  -
 عدـ وجود مصادر دخؿ أخرى لممعمميف .  -
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" بوزف نسػبي " يضاىي الراتب رواتب الزمالء في المؤسسات األخرى بنفس المؤىل 5ثـ الفقرة رقـ  -2
 .وىي درجة متدنية%( ,37.7)

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
أف المعمػػـ فػػػي وكالػػة الغػػػوث يصػػػؿ راتبػػو إلػػػى ضػػػعؼ زميمػػو بالحكومػػػة كمػػػا أف رواتػػب المعممػػػيف فػػػي  -

 والدوالر محدد قيمتو في الوكالة بأعمى مف السوؽ . ,الوكالة مربوطة بالدوالر
 كما أف عبلوة الخدمة السنوية وعبلوة الزوجة واألبناء في الوكالة تزيد كثيرا عف الحكومة . -
 . نتائج السؤال الثالث الذي ينص عمى:4

المنـاخ التنظيمـي تعـزى  واقـعمتوسطات تقديرات المعممين ل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية, بين
 لمتغيرات الدراسة )الجنس, سنوات الخدمة, المؤىل العممي, المنطقة التعميمية(؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية0
المنـاخ التنظيمـي  واقـعن متوسـطي تقـديرات المعممـين لىل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـي 1.3

 نس )ذكور, إناث( لدى أفراد العينة؟تعزى لمج
( ومتوسػط درجػات اإلنػاث 289لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متوسط درجات الػذكور )ف= 

( عمػػػػػى اسػػػػػتبانة المنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي موضػػػػػوع الدراسػػػػػة باسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار )ت( لمفػػػػػروؽ بػػػػػيف 288)ف= 
ختبػػػار اإلحصػػػائي البػػػارامتري بسػػػبب متوسػػػطات درجػػػات عينتػػػيف مسػػػتقمتيف, واسػػػتخدـ الباحػػػث ىػػػذا اال

 اعتداليػػة توزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػوعتي التطبيػػؽ, إضػػافة إلػػى أف عػػدد أفػػراد العينػػة يزيػػد عػػف
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0   (0288 2885ثبلثيف فردًا )عبلـ, 
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 (31جدول )
 التنظيمي تعزى لمجنس )ذكور إناث(اختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسطي تقديرات المعمميف لممناخ 

المتوسط  المتغير االستبانة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعياري

 القرارات الفعالة
 7.596 39.83 المعممين

 غير دالة إحصائياً  1.284
 7.394 40.63 المعممات

 االتصال والتواصل
 5.986 29.66 المعممين

 2.21دالة عند  3.000
 5.327 31.07 المعممات

 واقع العمل
 6.699 35.60 المعممين

 2.25دالة عند  2.028
 6.652 36.73 المعممات

 الوالء واالنتماء التنظيمي
 6.722 43.94 المعممين

 2.21دالة عند  4.914
 5.892 46.52 المعممات

 التكنولوجيا المستخدمة
 6.079 27.86 المعممين

 2.21دالة عند  8.144
 4.847 31.59 المعممات

 الدرجة الكمية لممناخ التنظيمي
 25.821 176.88 المعممين

 2.21دالة عند  4.703
 23.458 186.54 المعممات

 2.58= 2.21, عند مستوى داللة 1.96= 2.25( عند مستوى داللة 575قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 
, بػيف (8.85)يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مػف 

متوسط تقديرات المعمميف ومتوسط تقػديرات المعممػات عمػى مجػاالت االتصػاؿ والتواصػؿ, وواقػع العمػؿ, 
لتنظيمػي, وكانػت الفػروؽ والوالء واالنتماء التنظيمي, والتكنولوجيا المستخدمة وفي الدرجة الكمية لممناخ ا

 لصالح المعممات.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0
في تطبيؽ النظـ والقوانيف , وكػذلؾ التنػافس الشػديد بػيف مػدارس البنػات  والتزاماً  أف المرأة أكثر انضباطاً 
دارس إلى الجودة في األداء والتميػز , حيػث كػؿ ىػذه األشػياء تػؤثر باإليجػاب م, وكذلؾ سعي مديرات ال

 لجو العاـ داخؿ المدرسة .عمى ا
التػي  والحياتيػة الصػعبة أما بالنسبة لمػدارس الػذكور فنجػد أف المعممػيف منشػغموف فػي الظػروؼ السياسػية

تحيط بيـ. كذلؾ انعكاس االختبلفات الحزبية عمى المدارس , كؿ ىػذا يػؤثر عمػى طبيعػة المنػاخ السػائد 
(, أحمػد 2889سػميـ ) (2882العػدواف ) ئج دراسػةمع نتػا النتيجة السابقة وتختمؼ داخؿ العمؿ بالسمب 

 ( حيث لـ توجد فروؽ في المناخ  التنظيمي لصالح الجنس.2887(, الحجار والعاجز)2888)
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خ التنظيمـي المنـا واقـعمتوسـطات تقـديرات المعممـين ل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين 2.3
 سنوات( لدى أفراد العينة؟ 12سنوات, أكثر من  12 -5, سنوات 5أقل من تعزى لسنوات الخدمة )

 88سػػنوات, أكثػػر مػػف  88  6فأقػػؿ,  5تػػـ إجػػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لفحػػص أثػػر سػػنوات الخدمػػة )
سنوات( عمى المناخ التنظيمي لدى أفراد العينة, والجدوؿ التالي يبيف قيمة اختبار )ؼ( ومستوى الداللػة 

 لمفروؽ بيف المتوسطات 0
 (32) جدول

 يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف 
 متوسطات تقديرات المعمميف لممناخ التنظيمي تعزى لسنوات الخدمة

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 القرارات الفعالة
 42.552 2 85.104 بين المجموعات

غير دالة  0.756
 إحصائياً 

 56.298 574 32,315.239 داخل المجموعات
  576 32,400.343 المجموع

 االتصال والتواصل
 6.753 2 13.505 بين المجموعات

0.207 
غير دالة 
 32.652 574 18,742.065 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 18,755.570 المجموع

 واقع العمل
 103.937 2 207.874 بين المجموعات

2.330 
غير دالة 
 44.603 574 25,602.136 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 25,810.010 المجموع

الوالء واالنتماء 
 التنظيمي

 16.496 2 32.993 بين المجموعات
0.396 

غير دالة 
 41.653 574 23,908.810 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 23,941.802 المجموع

التكنولوجيا 
 المستخدمة

 24.051 2 48.102 بين المجموعات
0.714 

غير دالة 
 33.701 574 19,344.415 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 19,392.516 المجموع

الدرجة الكمية لممناخ 
 التنظيمي

 104.308 2 208.617 بين المجموعات
0.165 

غير دالة 
 632.742 574 363,193.706 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 363,402.322 المجموع
 4.61= 2.21, وعند مستوى داللة 3.22= 2.25( عند مستوى داللة 574, 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت المناخ التنظيمي 
 لممناخ التنظيمي تبعًا لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.والدرجة الكمية 

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 
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أف الحكـ عمى طبيعة المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية ال يحتاج إلى سنوات طويمة مف الخدمة,  -
 فتولمعر  حيث أف المناخ التنظيمي يتـ الحكـ عميو خبلؿ األشير األولى وال نحتاج إلى وقت طويؿ

(, 2888والشيري )( 2888الخريصي)(, 2882العدواف ) مع دراسةوتتفؽ النتيجة السابقة النتيجة و 
حيث أظيرت نتائجيا فروؽ في  (,2889سميـ) (,2882ختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة السممي )او 

 متغيرات سنوات الخبرة .
المنـاخ التنظيمـي  واقـعمتوسـطات تقـديرات المعممـين ل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين 3.3

 تعزى لممؤىل العممي )بكالوريوس, دراسات عميا( لدى أفراد العينة؟
( ومتوسػط درجػات حممػة 466تمت المقارنة بيف متوسط درجػات المعممػيف مػف حممػة البكػالوريوس )ف= 

دراسػػػة باسػػػتخداـ اختبػػػار )ت( ( عمػػػى اسػػػتبانة المنػػػاخ التنظيمػػػي موضػػػوع ال888الدراسػػػات العميػػػا )ف= 
 لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف, والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0

 اختبار )ت( لمفروق بين متوسطي تقديرات المعممين لممناخ التنظيمي تعزى لممؤىل العممي )بكالوريوس دراسات عميا(

المتوسط  المتغير االستبانة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة )ت(قيمة  المعياري

 القرارات الفعالة
 7.605 40.13 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.653
 7.059 40.65 دراسات عميا

 االتصال والتواصل
 5.733 30.35 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.141
 5.619 30.43 دراسات عميا

 واقع العمل
 6.649 36.06 بكالوريوس

 إحصائياً غير دالة  0.711
 6.894 36.57 دراسات عميا

 الوالء واالنتماء التنظيمي
 6.505 45.49 بكالوريوس

 2.25دالة عند  1.977
 6.108 44.14 دراسات عميا

 التكنولوجيا المستخدمة
 5.797 29.79 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.616
 5.839 29.41 دراسات عميا

 التنظيميالدرجة الكمية لممناخ 
 25.460 181.82 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.232
 23.733 181.21 دراسات عميا

 2.58= 2.21, عند مستوى داللة 1.96= 2.25( عند مستوى داللة 575قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 
 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو0 

  بػػػيف متوسػػػط تقػػػديرات حممػػػة 8.85توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف ,
البكػػالوريوس ومتوسػػط تقػػديرات حممػػة الدراسػػات العميػػا عمػػى مجػػاؿ الػػوالء واالنتمػػاء التنظيمػػي مػػف المنػػاخ 

 التنظيمي, وكانت الفروؽ لصالح حممة درجات البكالوريوس لدى المعمميف. 
 إلى 0  ويعزو الباحث ذلؾ
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أف المعممػيف مػػف حممػػة الدراسػػات العميػػا يكػػوف لػدييـ الطمػػوح بػػأف يعممػػوا فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية أو  -
يتقمػدوا مناصػب إداريػػة رفيعػة المسػتوى ولػػذلؾ يكػوف لػدييـ االنتمػػاء لممدرسػة أقػؿ مػػف حممػة البكػػالوريوس 

 الذي ال يوجد لدييـ عمؿ إال في التعميـ المدرسي .
 ذات داللة إحصائية, بيف متوسػط تقػديرات حممػة البكػالوريوس ومتوسػط  اً نتائج فروقفي حيف لـ تجد ال

 تقديرات حممة الدراسات العميا عمى معظـ مجاالت المناخ التنظيمي ودرجتو الكمية لدى المعمميف.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0

يشػػوف نفػػس الظػػروؼ أف جميػػع المعممػػيف يخضػػعوف, لػػنفس المػػوائح والقػػوانيف التػػي تحكػػـ العمػػؿ, ويع -
ونفػػس أجػػواء العمػػؿ, عمػػى اخػػتبلؼ مػػؤىبلتيـ العمميػػة حيػػث ال يوجػػد امتيػػازات فػػي العمػػؿ لمػػف يحممػػوف 

 الشيادات العميا, فمذلؾ تكوف نظرتيـ واحدة .
السػػػػممي  وتختمػػػػؼ مػػػػع دراسػػػػة (,2888الخريصػػػػي) (,2882.وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة السػػػػممي)

فػروؽ بػيف وجيػات نظػر معممػي المػدارس حػوؿ المنػاخ التنظيمػي  دوجو  التي أظيرت نتائجيا (,2882)
 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي .

المنـاخ التنظيمـي  واقـعمتوسـطات تقـديرات المعممـين ل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين 4.3
شــرق  -خــانيونس  -الوســطى  -غــرب غــزة  -شــرق غــزة  -تعــزى لممنطقــة التعميميــة )شــمال غــزة 

 رفح( لدى أفراد العينة؟ -خانيونس 
 –لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ إجػػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لفحػػص أثػػر المنطقػػة التعميميػػة )شػػماؿ غػػزة

فػػػي  رفػػػح( عمػػػى المنػػػاخ التنظيمػػػي -ؽ خػػػانيونسشػػػر  –خػػػانيونس –الوسػػػطى –شػػػرؽ غػػػزة -غػػػرب غػػػزة
 الحكومية في محافظات غزة مف وجية نظر المعمميف, والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0 المدارس
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 (34جدول )
 يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف 

 التعميميةمتوسطات تقديرات المعمميف لممناخ التنظيمي تعزى لمتغير المنطقة 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 درجات
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 القرارات الفعالة
 55.076 6 330.459 بين المجموعات

غير دالة  0.979
 إحصائياً 

 56.263 570 32,069.885 داخل المجموعات
  576 32,400.343 المجموع

 االتصال والتواصل
 16.963 6 101.780 بين المجموعات

غير دالة  0.518
 إحصائياً 

 32.726 570 18,653.790 داخل المجموعات
  576 18,755.570 المجموع

 واقع العمل
 111.361 6 668.169 بين المجموعات

 44.108 570 25,141.841 داخل المجموعات 2.25دالة عند  2.525
  576 25,810.010 المجموع

الوالء واالنتماء 
 التنظيمي

 75.727 6 454.364 بين المجموعات
غير دالة  1.838

 إحصائياً 
 41.206 570 23,487.439 داخل المجموعات

  576 23,941.802 المجموع

التكنولوجيا 
 المستخدمة

 101.687 6 610.121 بين المجموعات
 32.952 570 18,782.395 داخل المجموعات 2.21دالة عند  3.086

  576 19,392.516 المجموع

الدرجة الكمية لممناخ 
 التنظيمي

 761.826 6 4,570.956 بين المجموعات
1.210 

غير دالة 
 629.529 570 358,831.367 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 363,402.322 المجموع
 2.82= 2.21, وعند مستوى داللة  2.12= 2.25( عند مستوى داللة 572, 6قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=

يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أنػػػػو ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي مجػػػػاالت القػػػػرارات الفعالػػػػة, 
واالتصػػاؿ والتواصػػؿ, والػػوالء واالنتمػػاء التنظيمػػي والدرجػػة الكميػػة لممنػػاخ التنظيمػػي تبعػػًا لمتغيػػر المنطقػػة 

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0 ألفراد العينة.التعميمية 
ال تكاد تنفصؿ عف بعضيا البعض  تقع في بقعة جغرافية صغيرة جداً  التعميـ مديرياتأف جميع  -

وكذلؾ قرب جميع المدارس مف مراكز الوزارة حيث تصؿ التعميمات والتوجييات إلى المؤسسة التعميمية 
كما يعزى ذلؾ إلى التقدـ التكنولوجي حيث اإلنترنت واالتصاالت مما يجعؿ التعميمات تصؿ  ,بسيولة

 ينديوال (2883) مع دراسة العدوافالنتيجة السابقة إلى المدارس البعيدة عف المراكز بسرعة .وتختمؼ 
(2888) 
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واقع العمؿ , في مجاالت 8.85في حيف تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أقؿ مف 
 والتكنولوجيا المستخدمة مف المناخ التنظيمي تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة.

والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجاالت ذات الداللة مف استبانة 
 المناخ التنظيمي0

 (35جدول )
 يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

 المعمميف لممناخ التنظيمي تبعًا لممنطقة التعميمية

المتوسط  العدد البيان المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 واقع العمل

 7.414 37.05 93 شمال غزة
 7.352 34.69 71 شرق غزة
 6.393 35.14 115 غرب غزة
 6.399 36.13 98 الوسطى
 6.341 36.38 73 خان يونس

 6.249 35.87 61 شرق خان يونس
 6.118 38.33 66 رفح

 التكنولوجيا المستخدمة

 4.887 28.71 93 شمال غزة
 5.611 31.17 71 شرق غزة
 5.361 28.65 115 غرب غزة
 6.277 30.87 98 الوسطى
 6.296 30.42 73 خان يونس

 6.850 28.67 61 شرق خان يونس
 4.984 29.92 66 رفح
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التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المعممػػيف  ؿوالجػػدو 
 لمجاالت استبانة المناخ التنظيمي ذات الداللة تبعًا لممنطقة التعميمية0

 (36جدول )
 بيف متوسطاتنتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ 

 أفراد العينة عمى مجاالت المناخ التنظيمي ذات الداللة تبعًا لممنطقة التعميمية

شرق خان  خان يونس الوسطى غرب غزة شرق غزة شمال غزة البيان المتغير
 يونس

 واقع العمل

      2.36 شرق غزة
     0.45 1.91 غرب غزة
    0.99 1.44 0.92 الوسطى
   0.25 1.24 1.69 0.67 خان يونس

  0.51 0.26 0.73 1.18 1.18 شرق خان يونس
 2.46 1.95 2.20 3.19 3.64 1.28 رفح

التكنولوجيا 
 المستخدمة

      2.46 شرق غزة
     2.52 0.06 غرب غزة
    2.22 0.30 2.16 الوسطى
   0.44 1.77 0.74 1.71 خان يونس

  1.75 2.20 0.02 2.50 0.04 شرق خان يونس

 1.25 0.50 0.94 1.27 1.24 1.21 رفح

 
يتبػػيف مػػف الجػػدوليف السػػابقيف أف اختبػػار شػػيفيو لػػـ يكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػروؽ فػػي مجػػاالت واقػػع العمػػؿ 

 والتكنولوجيا المستخدمة تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية وىذا يعني أف الداللة ضعيفة بيف المجموعات.
 ينص عمى:. نتائج السؤال الرابع الذي 5

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية, بين متوسطات تقديرات المعممين لمستوى الرضا الوظيفي تعزى 
 لمتغيرات الدراسة )الجنس, سنوات الخدمة, المؤىل العممي, المنطقة التعميمية(؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية0
تقـديرات المعممـين لمسـتوى الرضـا الـوظيفي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي  1.4

 تعزى لمجنس )ذكور إناث( لدى أفراد العينة؟
( ومتوسػط درجػات اإلنػاث 289لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متوسط درجات الػذكور )ف= 

( عمى استبانة الرضا الوظيفي موضوع الدراسة باستخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسطات 288)ف= 
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جػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف, واسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامتري بسػػبب اعتداليػػة توزيػػع در 
 الدرجات في كؿ مف مجموعتي التطبيؽ, إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردًا 

  (0288 2885)عبلـ, 
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0

 (37جدول )
 إناث( -ي تقديرات المعمميف لمرضا الوظيفي تعزى لمجنس )ذكوراختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسط

 المتغير االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعياري

 نمط القيادة
 7.043 33.39 المعممين

 غير دالة إحصائياً  1.894
 7.198 34.51 المعممات

 العالقات اإلنسانية
 5.466 36.61 المعممين

 2.21دالة عند  3.212
 5.083 38.02 المعممات

 التدريب
 8.463 37.25 المعممين

 2.21دالة عند  5.212
 8.166 40.85 المعممات

 الرواتب والترقيات
 8.002 20.09 المعممين

 غير دالة إحصائياً  0.185
 7.743 19.97 المعممات

 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي
 21.450 127.34 المعممين

 2.21دالة عند  3.395
 21.152 133.36 المعممات

 2.58= 2.21, عند مستوى داللة 1.96= 2.25( عند مستوى داللة 575قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 
 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو0

, بيف متوسط تقديرات المعممػيف ومتوسػط (8.88)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
تقػػػديرات المعممػػػات عمػػػى مجػػػاالت العبلقػػػات اإلنسػػػانية, والتػػػدريب , والدرجػػػة الكميػػػة لمرضػػػا الػػػوظيفي , 

 وكانت الفروؽ لصالح المعممات. 
 لى 0 إولصالح المعممات  اإلنسانيةويعزو الباحث وجود فروؽ في مجاؿ العبلقات 

فإنيػا تسػعى إلػى إقامػة عبلقػات حميمػة بينيػا وبػيف المعممػات حتػى ية اإلجتماعطبيعة شخصية المرأة  -
وتكػػوف قػػادرة عمػػى تسػػيير المدرسػػة بصػػورة  ,تكػػوف قػػادرة عمػػى إدارة الخبلفػػات والصػػعوبات التػػي تواجييػػا

 ر عمى تحمؿ المسئوليات والنتائج ثفييا الشدة والحـز وىو أكفتختمؼ  صحيحة , أما المدير فشخصيتو
  .نظرة غير موضوعية وسمبية إلى مف يبني عبلقة مع اإلدارةنظرة المعمميف  -

 كما ويعزو الباحث وجود الفروؽ في مجاؿ التدريب ولصالح المعممات إلى 0 
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لي جانب العممية التدريسية التي يقومػوف بيػا, إلى التدريب كعبء إضافي إكوف أف المعمميف ينظروف -
 اآلخريف, ـاىف الفني وبالتالي إثبات نفسيف أماأما المعممات فيقبمف عف التدريب لتحسيف مستو 

 حيث أف روح التنافس أعمى بيف اإلناث منو بيف الذكور.  
 كما ويعزو الباحث وجود الفروؽ في الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي لصالح المعممات الى0 -
بالدرجة األولى عف إعالة أطفاليػا واإلنفػاؽ عمييػا بػؿ  طبيعة المعممة العاممة كونيا غير مسئولة مادياً  -

أف المعممػة تشػعر بتقػديرىا لػذاتيا كونيػا مػؤثرة فػي  إلى وىذا باإلضافة ,يمتـز باإلنفاؽ عمى األسرة الزوج
كمػا وتشػعر بتقػدير المجتمػع ليػا ممػا يعػزز مػف روحيػا  فمف الطالبات تفتخر بي خرج أجياالً المجتمع وت

 ف رضاىا .المعنوية ويزيد م
( واتفقػػػػػت جزئيػػػػػًا مػػػػػع دراسػػػػػة 2888(,خميػػػػػؿ وشػػػػػرير)2882وتتفػػػػػؽ ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة الدايػػػػػة)

وتختمػؼ مػع دراسػة  ( حيث وجدت فروؽ في الجنس ولكػف كانػت الفػروؽ لصػالح الػذكور,2888فممباف)
 , (2882محمد) (,2882السحباني) (,2882أبو رحمة)

ة, بػػػيف متوسػػػط تقػػػديرات المعممػػػيف ومتوسػػػط تقػػػديرات فػػػي حػػػيف ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائي -
 المعممات عمى مجالي نمط القيادة, والرواتب والترقيات لدى أفراد العينة.

 لى0إمجاؿ نمط القيادة تعزى لمجنس  يعدـ وجود فروؽ فويعزو الباحث 
در عمػى تطػوير عمى اختبلؼ جنسيـ بأف نمط القيادة التشاوري و الديمقراطي ىو القا يريفإيماف المد -

 المدرسة وتحقيؽ أىدافيا .
 عمى اختبلؼ جنسيـ يخضعوف لمعايير محددة عند اختيارىـ .  يريفجميع المد -
عنػػد تعييػػنيـ يخضػػعوف لػػدورات تدريبيػػة موحػػدة سػػواء ذكػػور أو إنػػاث فػػي كيفيػػة فػػف التعامػػؿ  يروفالمػػد -

 متشابية . يريفالمدوقيادة المرؤوسيف مما يجعؿ سموؾ أغمب 
 و الباحث عدـ وجود فروؽ في مجاؿ الرواتب والترقيات تعزى لمجنس الى0ويعز 
أف نظاـ األجور والترقيات المطبؽ في وزارة التربية والتعميـ ىو نظاـ موحد لجميع العػامميف بػاختبلؼ  -

 جنسيـ .
رضـا الـوظيفي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين لمسـتوى ال 2.4

ــراد  12ســنوات, أكثــر مــن  12 -5, ســنوات  5) أقــل مــن تعــزى لســنوات الخدمــة  ســنوات( لــدى أف
 العينة؟

سػػنوات,  88  -5, سػػنوات 5مػػف  أقػػؿ حػػادي لفحػػص أثػػر سػػنوات الخدمػػة )تػػـ إجػػراء تحميػػؿ التبػػايف األ
سػػنوات( عمػػى الرضػػا الػػوظيفي لػػدى أفػػراد العينػػة, والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف قيمػػة اختبػػار )ؼ(  88أكثػػر مػػف 

 ومستوى الداللة لمفروؽ بيف المتوسطات0
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 (38جدول )
 يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف 

 متوسطات تقديرات المعمميف لمرضا الوظيفي تعزى لسنوات الخدمة

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 درجات
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 نمط القيادة
 16.239 2 32.478 بين المجموعات

غير دالة  0.318
 إحصائياً 

 51.053 574 29,304.163 داخل المجموعات
  576 29,336.641 المجموع

 العالقات اإلنسانية
 0.201 2 0.403 بين المجموعات

غير دالة  0.007
 إحصائياً 

 28.411 574 16,307.819 داخل المجموعات
  576 16,308.222 المجموع

 التدريب
 63.095 2 126.190 بين المجموعات

غير دالة  0.872
 إحصائياً 

 72.327 574 41,515.546 داخل المجموعات
  576 41,641.737 المجموع

 والترقياتالرواتب 
 46.914 2 93.828 بين المجموعات

غير دالة  0.757
 إحصائياً 

 61.942 574 35,554.546 داخل المجموعات
  576 35,648.374 المجموع

الدرجة الكمية لمرضا 
 الوظيفي

 13.543 2 27.086 بين المجموعات
0.029 

غير دالة 
 463.622 574 266,119.281 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 266,146.367 المجموع
 4.61= 2.21, وعند مستوى داللة 3.22= 2.25( عند مستوى داللة 574, 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=       

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الرضا الوظيفي 
لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة. وىذا يعني أف سنوات الخدمة والدرجة الكمية لمرضا الوظيفي تبعًا 

 لممعمـ ال تؤثر بشكؿ عاـ عمى الرضا الوظيفي .
 ويعزو الباحث ذلؾ الي 0

يتأثر بمتغيرات أخرى ذات صمة مثؿ طبيعة العبلقات السائدة بيف قمة اليـر  قد الرضا الوظيفي -
التحفيزية والمادية أما سنوات الخدمة سواء كانت قصيرة أـ بالعوامؿ المعنوية أو المدرسي وقاعدتو, 

كوف المعمـ الفمسطيني يتأثر بالمتغيرات التي تمعب دورًا  يطويمة فيي ليس ليا تأثير عمى الرضا الوظيف
 أكبر في تحسيف وضعو اإلقتصادي والمعنوي.

 (,2882اني)السػػػػػػحبو  (,2882) رحمػػػػػػة أبػػػػػػوو ( 2882وتتفػػػػػػؽ ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػع دراسػػػػػػة الحميػػػػػػدي )
والتػػػػي .((,2889(, الحػػػػارثي)2888(, شػػػػقير)2888الػػػػببلدي) ؼ مػػػػع دراسػػػػةمػػػػوتخت ,(2882محمػػػػد)و 

 الوظيفي تبعًا لسنوات الخدمة. أظيرت نتائجيا وجود فروؽ في مستوى الرضا
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ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين لمسـتوى الرضـا الـوظيفي  3.4
 العممي )بكالوريوس, دراسات عميا( لدى أفراد العينة؟تعزى لممؤىل 

( ومتوسػط درجػات حممػة 466تمت المقارنة بيف متوسط درجػات المعممػيف مػف حممػة البكػالوريوس )ف= 
( عمػػػػى اسػػػػتبانة الرضػػػػا الػػػػوظيفي موضػػػػوع الدراسػػػػة باسػػػػتخداـ اختبػػػػار )ت( 888الدراسػػػػات العميػػػػا )ف= 

 متيف, والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستق
 (39جدول )

 اختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسطي تقديرات
 دراسات عميا( -المعمميف لمرضا الوظيفي تعزى لممؤىؿ العممي )بكالوريوس 

 المتغير االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعياري

 نمط القيادة
 7.366 33.82 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.938
 6.075 34.52 دراسات عميا

 العالقات اإلنسانية
 5.339 37.36 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.453
 5.265 37.11 دراسات عميا

 التدريب
 8.562 39.01 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.221
 8.284 39.21 دراسات عميا

 الرواتب والترقيات
 7.838 20.09 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.331
 8.020 19.81 دراسات عميا

 الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي
 21.720 130.27 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  0.166
 20.617 130.65 دراسات عميا

 2.58= 2.21, عند مستوى داللة 1.96= 2.25( عند مستوى داللة 575قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 
يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أنػػػػو ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية, بػػػػيف متوسػػػػط تقػػػػديرات حممػػػػة 
البكالوريوس ومتوسط تقديرات حممة الدراسات العميػا مػف المعممػيف عمػى جميػع مجػاالت الرضػا الػوظيفي 

 والدرجة الكمية لمرضا الوظيفي.
أف المعمـ قبؿ أف يكوف معمما يتوجو إلى كمية التربية فيو يعمػـ بأنػو سػيكوف  - 0ويعزو الباحث ذلؾ إلى

 بالرغـ مف معرفتو المسبقة بسمبياتيا وايجابياتيا . اً معمم
نػدرة الفػػرص البديمػة أمػػاـ أصػحاب المػػؤىبلت العميػػا بسػبب األوضػػاع االقتصػادية والسياسػػية , وأف مػػا  -

حػػػو عمميػػػـ ىػػػي ذاتيػػػا عنػػػد مػػػف يحمػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير يشػػػعر بػػػو المعممػػػوف مػػػف مشػػػاعر ايجابيػػػة ن
 والبكالوريوس , فالجميع يعمؿ ضمف قوانيف وواجبات وحقوؽ واحدة .
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خػر إال مػف حيػث األداء آما أف المدير ال يميز بيف معمـ و ال تمنح الشيادة العممية أفضمية لممعمـ , ك -
 فقط .

 (السػػػحبانيو  (2882الروقػػػي) (,2882دي)الحميػػػ (,2882أبػػػو رحمػػػة) وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة
  (,2889) الغامديو  ,(2888) الببلديو  ,(2882وتختمؼ مع دراسة الداية)

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين لمسـتوى الرضـا الـوظيفي  4.4
شـرق  - خـان يـونس -الوسـطى  -غـرب غـزة  -شـرق غـزة  -تعزى لممنطقة التعميمية )شمال غزة 

 رفح( لدى أفراد العينة؟ -خان يونس 
 –لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ إجػػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لفحػػص أثػػر المنطقػػة التعميميػػة )شػػماؿ غػػزة

فػي رفػح( عمػى الرضػا الػوظيفي   -شػرؽ خػاف يػونس  –خػاف يػونس –الوسطى –غرب غزة -شرؽ غزة 
 لمعمميف, والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ0الحكومية في محافظات غزة مف وجية نظر االمدارس 

 (42جدول )
 يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف 

 متوسطات تقديرات المعمميف لمرضا الوظيفي تعزى لمتغير المنطقة التعميمية

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 القيادةنمط 
 84.859 6 509.154 بين المجموعات

غير دالة  1.678
 50.575 570 28,827.487 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 29,336.641 المجموع

 العالقات اإلنسانية
 65.765 6 394.589 بين المجموعات

 27.919 570 15,913.633 داخل المجموعات 2.25دالة عند  2.356
  576 16,308.222 المجموع

 التدريب
 56.534 6 339.202 بين المجموعات

غير دالة  0.780
 72.461 570 41,302.534 داخل المجموعات إحصائياً 

  576 41,641.737 المجموع

 الرواتب والترقيات
 149.172 6 895.032 بين المجموعات

 60.971 570 34,753.342 داخل المجموعات 2.25دالة عند  2.447
  576 35,648.374 المجموع

الدرجة الكمية لمرضا 
 الوظيفي

 527.163 6 3,162.979 بين المجموعات
غير دالة  1.143

 461.374 570 262,983.388 داخل المجموعات إحصائياً 
  576 266,146.367 المجموع

 2.82= 2.21, وعند مستوى داللة  2.12= 2.25( عند مستوى داللة 572, 6قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=
 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو0 
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  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت نمط القيادة, والتدريب, والدرجة الكمية لمرضا
 الوظيفي تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة.

 لى0إغير المنطقة التعميمية ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ في مجاؿ نمط القيادة تعزى لمت
يؤمنوف بأف النمط الديمقراطي القائـ عمى اإلبداع ى اختبلؼ مناطقيـ التعميمية عم يريفأف جميع المد -

 والمشاركة ىو القادر عمى تطوير المدرسة وأداء المعمميف .
 ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ في مجاؿ التدريب تعزى لمتغير المنطقة التعميمية الى 0

أف جميع المعمميف يشعروف بمدى االستفادة التي تقدميا الدورات التدريبية ليـ , وبمدى مساىمتيا  -
 في رفع مستوى كفاءة المعمـ .

 لى0إتعزى لمتغير المنطقة التعميمية  ويعزو الباحث الى وجود فروؽ في الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي
ي تمثػػػؿ وحػػػدة جغرافيػػػة ية فػػػي محافظػػػات غػػػزة  التػػػتشػػػابو الظػػػروؼ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػ -

 .محدودة 
ف بػػنفس التعميمػػات , وظػػروؼ البيئػػة الماديػػة و ثانويػػة يقومػػوف بػػنفس الميػػاـ ومكمفػػالمػػدارس ال ومعممػػ -

والعبلقػػات داخػػؿ العمػػؿ متشػػابية فيمػػا بيػػنيـ , حيػػث ينفػػذوف نفػػس التعميمػػات ويتصػػرفوف وفػػؽ ضػػوابط 
اإلضػػافة إلػػى التشػػابو الكبيػػر فػػي خصػػائص معممػػي المرحمػػة الثانويػػػة موحػػدة تحػػددىا الجيػػة المسػػئولة ب

 وخاصة في مجاؿ التدريب والمؤىؿ العممي .
وتختمػػػػػػػؼ مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة              (2882السػػػػػػػحباني)و  (,2882وتتفػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة أبػػػػػػػو رحمػػػػػػػة)

 (2887حرز اهلل)
 فػي مجػاالت العبلقػات (8.85) في حيف تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أقؿ مف ,

 اإلنسانية, والرواتب والترقيات مف الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

والجػدوؿ التػػالي يوضػػح المتوسػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لممجػاالت ذات الداللػػة مػػف اسػػتبانة 
 الرضا الوظيفي0

 (41جدول )
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين لمرضا الوظيفي تبعًا لممنطقة التعميمية    

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد البيان المتغير

 العالقات اإلنسانية

 5.106 38.03 93 شمال غزة
 5.322 37.90 71 شرق غزة
 4.936 36.10 115 غرب غزة
 4.656 36.62 98 الوسطى
 5.750 38.18 73 خان يونس

 6.122 37.02 61 شرق خان يونس
 5.577 38.14 66 رفح

 الرواتب والترقيات

 8.805 21.48 93 شمال غزة
 8.814 20.77 71 شرق غزة
 8.700 21.16 115 غرب غزة
 7.075 18.95 98 الوسطى
 7.844 20.05 73 خان يونس

 5.878 18.98 61 شرق خانيونس
 5.811 17.79 66 رفح
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التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المعممػػيف لمجػػاالت 
 استبانة الرضا الوظيفي ذات الداللة تبعًا لممنطقة التعميمية0

 (42جدول )
 متوسطاتنتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف 

 أفراد العينة عمى مجاالت الرضا الوظيفي ذات الداللة تبعًا لممنطقة التعميمية

شرق خان  خان يونس الوسطى غرب غزة شرق غزة شمال غزة البيان المتغير
 يونس

العالقات 
 اإلنسانية

      0.13 شرق غزة
     1.81 1.94 غرب غزة
    0.53 1.28 1.41 الوسطى
   1.56 2.08 0.28 0.15 خان يونس

  1.16 0.39 0.92 0.89 1.02 شرق خان يونس
 1.12 0.04 1.51 2.04 0.23 0.10 رفح

الرواتب 
 والترقيات

      0.71 شرق غزة
     0.38 0.33 غرب غزة
    2.21 1.83 2.53 الوسطى
   1.11 1.10 0.72 1.43 خان يونس

  1.07 0.03 2.17 1.79 2.50 شرق خان يونس
 1.20 2.27 1.16 3.37 2.99 3.70 رفح

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف اختبار شيفيو لـ يكشؼ عف اتجاه الفروؽ في مجاالت العبلقات 
والرواتب والترقيات تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية, وىذا يعني أف الداللة ضعيفة بيف  ,اإلنسانية

 المجموعات .

 ينص عمى:. نتائج السؤال الخامس الذي 5
 ىل توجد عالقة دالة إحصائيًا بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي من وجية نظر المعممين؟ 

لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ, تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مػػف المنػػاخ التنظيمػػي بأبعػػاده 
 ذلؾ0والجدوؿ التالي يبيف  ودرجتو الكمية, والرضا الوظيفي بأبعاده ودرجتو الكمية, 
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 (43جدول )
 يبيف معامؿ االرتباط بيف المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي مف وجية نظر المعمميف

 المناخ التنظيمي

 الرضا الوظيفي

العالقات  نمط القيادة
الرواتب  التدريب اإلنسانية

 والترقيات
الدرجة الكمية 
 لمرضا الوظيفي

 ** 0.640 ** 0.159 ** 0.564 ** 0.514 ** 0.698 القرارات الفعالة

 ** 0.684 ** 0.166 ** 0.562 ** 0.588 ** 0.769 االتصال والتواصل
 ** 0.408 0.021 ** 0.346 ** 0.403 ** 0.540 واقع العمل

 ** 0.518 0.025 ** 0.455 ** 0.610 ** 0.592 الوالء واالنتماء التنظيمي
 ** 0.589 * 0.098 ** 0.578 ** 0.506 ** 0.600 التكنولوجيا المستخدمة
 الدرجة الكمية لممناخ 

 ** 0.724 * 0.096 ** 0.639 ** 0.668 ** 0.818 التنظيمي

* ≤ 2.25    **≤ 2.21 
 2.115= 2.21, وعند مستوى داللة 2.288= 2.25( عند مستوى داللة 575قيمة )ر( الجدولية عند )د.ح= 

 يبيف الجدوؿ السابؽ0
  ( , بيف الدرجة الكمية لممناخ 8.85( , و )8.88إحصائيًا عند مستوى )وجود عبلقة موجبة دالة

 التنظيمي والرضا الوظيفي بمجاالتو ودرجتو الكمية.
  بيف الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي (8.88)وجود عبلقة دالة إحصائيًا عند مستوى ,

 بمجاالتو ودرجتو الكمية.
( , بيف معظـ مجاالت الرضا الوظيفي 8.85(, و )8.88مستوى ) وجود عبلقة دالة إحصائيًا عند
 .ومعظـ مجاالت المناخ التنظيمي

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية ذات  8.724( أف معامؿ االرتباط يساوي  44ويبيف الجدوؿ رقـ )
ظيفي لدى داللة إحصائية بيف واقع المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية الحكومية ودرجة الرضا الو 

بمعنى أنو كمما زادت ايجابية المناخ التنظيمي  (α ≤ 0.05المعمميف عند مستوى داللة إحصائية )
كمما زاد الرضا الوظيفي لدى المعمميف , وىذه النتيجة تؤكد عمى أىمية وجود مناخ تنظيمي مناسب 

وتمنح المعمميف الثقة , وتؤمف تتوافر فيو أساليب إدارية مناسبة تتبنى قيـ العدالة والمعاممة اإلنسانية 
بأىمية المعمميف في صنع القرارات والمشاركة في وضع األىداؼ وخطط العمؿ , وكذلؾ ال بد أف 
يتضمف ىذا المناخ أنظمة اتصاالت تسمح بسيولة ومرونة االتصاالت وانسيابيا في كؿ االتجاىات , 

ـ مع طبيعة األعماؿ التي يزاوليا المعمموف تتوافر وسائؿ التكنولوجيا الحديثة التي تتبلء أفكما يجب 
 بما يتناسب مع متطمبات بيئة المدرسة في القرف الواحد والعشريف .
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  النتيجة السابقة إلى0 عزو الباحثوي
يتشكؿ المناخ التنظيمي داخؿ المؤسسة مف خصائص األفراد العامميف فييا وخصائص البيئة وعميو  -

 وظيفي مرتفع سيتجو المناخ التنظيمي إلى اإليجابية والعكس صحيح .إذا تحمى ىؤالء المعمموف برضا 
تؤثر العناصر المختمفة لممناخ في اتجاىات وقيـ وسموؾ المعمميف وأدائيـ , وذلؾ مف خبلؿ0  توافر  -

الييكؿ التنظيمي المرف الذي يضمف لممعمميف فرص التأقمـ مع المتغيرات والمستجدات ,  ويعترؼ 
سمية كظاىرة إنسانية يجب التعامؿ معيا , حيث مف شأف ىذه اليياكؿ التنظيمية إيجاد بالتنظيمات الر 

 بأف ىناؾ قيود ال مبرر ليا. ومناخ ايجابي ال يشعر المعمموف في
توافر النمط القيادي القائـ عمى التشاور والمشاركة واحتراـ االعتبارات الذاتية والشخصية لممعمميف  - 

الثقة المتبادلة والمصارحة وتحمؿ المسئولية في انجاز العمؿ , وىذا يزيد مف لو دور بارز في تعزيز 
 درجة الرضا الوظيفي لدى المعمميف .

توافر االتصاالت الناجحة والفعالة داخؿ المدرسة تضمف مساحة أكبر مف الفيـ المشترؾ بيف  - 
 يفي لدى المعمميف .العامميف والتعاوف البناء والمثمر مما ينعكس إيجابا عمى الرضا الوظ

توافر التكنولوجيا0 حيث المدرسة التي تقوـ بتوفير األجيزة التكنولوجية الحديثة في عممية اإلدارة   
ويشعر المعمـ أنو يواكب  ,يدفع المعمـ إلى اإلبداع واالبتكار وبذؿ مزيد مف العطاء ممالتعميـ , وعممية ا

 عؿ المعمـ يشعر بدرجة مف الرضا الوظيفي.التطورات والمستحدثات في ىذا العصر , وىذا يج
تتيح مشاركة المعمميف في اتخاذ القرارات الفرص إلبداء الرأي , حيث يشعر المعمـ بمدى أىميتو في  -

  .وئحيث ىذا يؤثر عمى نفسيتو وأداالمدرسة ومعرفتو بكامؿ ظروؼ العمؿ , 
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 التوصيات 
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التحمي بالمرونة في التعامؿ مع القوانيف واألنظمة بما يضمف تطبيقيا والتقيد بيا مع مراعاة الجانب  -4

 اإلنساني لممعمميف .
 البعد النسبي عف الروتيف بما يحقؽ انطبلقة العامميف وتخطي قيود العمؿ .  -5
 ات التعميـ بعمؿ مركز لمصادر التعميـ في كؿ مديرية .أف تقوـ مديري -6
 أف يتـ اشراؾ المعمميف في تحديد الميارات والخبرات التي تحتوييا البرامج التعميمية_ 7
بػػار أف التػػدريب ىػػو المحػػور باعت يفإلعػػداد وتػػدريب المعممػػيف والمػػدر  ضػػرورة وجػػود مػػدخؿ عممػػي  -8

 لمتنمية اإلدارية . الرئيس
 .دارة المدرسية أثر التدريب بعد االنتياءاإل أف تتابع_9

 قيػػػات والحػػػوافز الماديػػػة لممعممػػػيفتقػػػـو الػػػوزارة بمراجعػػػة القػػػوانيف واألنظمػػػة الخاصػػػة بػػػاألجور والتر  -88
عطائيا بشكؿ كامؿ .   العمؿ عمى زيادة رواتب المعمميف وعدة التأخر في تسميميا وا 

 .المعمميف مزيدًا مف االستقبللية والتحدي والمسئولية دارة المدرسيةأف تمنح اإل -88
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 السموؾ القيادي لمدير المدرسة والرضا الوظيفي لممعمميف في" 0( 2888, أحمد ) أبو كريـ .7

 ,(3)الجزء ,(34), العدد_ جامعة عين شمس التربية مجمة كمية, "محافظة جرش باألردف
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, دار النشر 6, طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(0 2888أبو عبلـ, رجاء ) .8
 لمجامعات, القاىرة, مصر.

االحصائية االستداللية في تحميل بيانات البحوث  األساليب(0 2885بو عبلـ صبلح الديف ) أ .9
 ", دار الفكر العربي, القاىرة, مصر.والتربوية واالجتماعية "البارا مترية والالبارامتريةالنفسية 

ضا الوظيفي الضغوط المينية وعبلقتيا بالر " 0( 2888, ياسر ) أبو مصطفى, نظمي واألشقر .88
, (89)المجمد ) سمسمة الدراسات اإلنسانية (, مجمة الجامعة اإلسالمية, "لدى المعمـ الفمسطيني
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  .مصر ة العارؼ الحديثة, اإلسكندرية,, مكتبالتعميمية تحديث اإلدارة 0( 2888, أحمد ) أحمد .88
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كمية ,رسالة ماجستيروالتعميـ في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجية نظر المعمميف والمعممات فييا , 
 , فمسطيف .جامعة النجاح الوطنية ,التربية
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,  االتجاىات العالمية المعاصرةاإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء  0( 2889, أحمد ) إسماعيؿ.83
 , مصر .ر العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع, كفر الشيصدا
محددات الرضا الوظيفي لدى العامميف في القطاعيف الحكومي " 0(2888إسماعيؿ, صابر). 84

-283, ص (87) ,,العددالمجمة العممية لكمية التجارة فرع جامعة األزىر لمبنات ,"والخاص بمصر
274 
, دار الصفاء تكنولوجيا التعميم النظرية والممارسة :( 2888وعمياف, ربحي )  اشتيوي, فوزي. 85

 لمنشر والتوزيع, عماف, األردف .
, الجامعة االسبلمية, 4, طالبحث التربوي وعناصره, مناىحو وادواتو(0 2882. األغا, احساف )86
 غزة.
عينة مف مديري مدارس التعميـ العاـ الرضا الوظيفي لدى " 0( 2883, عبد الصمد ) غبرياأل .87

 مجمة دراسات الخميج والجزيرة, "لعربية السعودية , دراسة ميدانيةبالمنطقة الشرقية مف المممكة ا
 . 897- 869ص , (889), العددالعربية

ـ الثانوي دور المناخ التنظيمي في فاعمية إدارة التغيير بمدارس التعمي 0( 2889إماـ , ناىد )  .88
 جامعة عيف شمس البنات , مصر . كمية التربية, ,رسالة ماجستير, تصوير مقترح (العاـ ) 

ربية المتحدة لمتسويؽ , الشركة العالسموك التنظيمي0 ( 2888)  وآخروف , بشيربشراال .89
 , مصر . والتوريدات

, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية 0( 2886, أحمد ) بطاح .28
 , األردف .عماف

 , مؤسسة الرسالة لمنشر, بيروت, لبناف.المسند (28880بؿ, أحمد )إبف حم .28
مدينة مكة المكرمة مف الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة ب0 ( 2888, صالح ) ببلديال .22

 , المممكة العربية السعودية .جامعة أـ القرى ,كمية التربية ,رسالة ماجستير, وجية نظرىـ
 
الرضا الوظيفي لدى معممي التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في " 0( 2887عيسى ) , بميافال .23

 ,(38), العددمجمة كمية التربية _ جامعة عين شمس, "ة الكويتالمرحمة االبتدائية بدول
 . 823_  48ص 

 , الجامعةرسالة دكتوراه, وأثرىا في رفع الكفاية اإلنتاجيةالقيادة التربوية  0( 2888, طمعة ) بنتف .24
 , لندف . األمريكية

لمدارس الخاصة الرضا الوظيفي لدى معممي ا" 0(2888, امتياز ) الجعنيني بني سبلمة, منى و .25
 .455- 237ص , (2), العدد(27), المجمدمجمة دراسات, "في محافظة الزرقاء
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, , دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع اإلدارة التعميمية والمدرسية 0( 2888, فاروؽ ) بوىيال .26
 القاىرة , مصر .

الرياض  العممي, النشردار  ,ترجمة المطيري خزاـ ,إدارة األفراد 0(2884ثومسوف, روزمري ) .27
 المممكة العربية السعودية.

, مكتبة الفبلح 2, طماإلدارة المدرسية الحديثة من منظور عمم النظ 0( 2886, زينب ) جبرال .28
 , األردف .لمنشر والتوزيع, عماف

لدى العامميف بشرطة  التحفيز ودوره في تحقيؽ الرضا الوظيفي 0( 2887 , عارؼ )جريدال .29
 ., المممكة العربية السعوديةمعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية, جارسالة ماجستير, منطقة الجوؼ

ترجمة رفاعي, رفاعي  ,إدارة السموك في المنظمات 0(2884) روبرت جيرالد وبروف, جرينبرج, .38
 واد , الم ,الرياض دار المريص لمنشر والتوزيع, إسماعيؿ, وبسيوني,

 , دار الحامد لمنشر والتوزيع, عماف, األردف .سموك تنظيمي 0( 2888شوقي )  .38
, عماف , دار وائؿ لمنشر2, ط منظمات األعمال والمفاىيم والوظائف0 (2888جودة وآخروف )  .32

 , األردف .
, دار الميندس اإلدارة التعميميةالنظرية والتطبيق في 0 (2884عمي ) عمي وعمي, جوىر, .33

 لمطباعة والنشر,دمياط, مصر.
المناخ التنظيمي وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس  0( 2889, عبد اهلل ) حارثيال .34

جامعة أـ القرى  ,كمية التربية,رسالة ماجستيرالثانوية الحكومية بمدينة الطائؼ مف وجية نظرىـ , 
 ودية ., المممكة العربية السع

  .نشر, غزة, فمسطيفلمس , مكتبة القد2, ط إدارة األعمال :( 2888, خميؿ ) حجاج .35
تقويـ أبعاد المناخ المدرسي في التعميـ الحكومي  0( 2887)  , فؤادزالعاج, رائد و حجاال .36
 مؤتمر اإلصالح المدرسي " المنعقد في الفترة  , لفمسطيني كمدخؿ لئلصبلح المدرسيا

 ., اإلمارات العربية المتحدة  19/4/2227 -87
,  إدارة بيئة التعميم والتعمم النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسة :( 2888, أحمد ) حجي .37

 , القاىرة , مصر ., دار الفكر العربي لمنشر2ط
المناخ التنظيمي السائد في كميات المعمميف بالمممكة العربية " 0( 2884, قاسـ ) حربيال .38

 , (86), العدد , مجمة التربية"لعمداء وأعضاء ىيئة التدريس فيياالسعودية مف وجية نظر ا
 . 325 – 247ص  
القرارات وعبلقتو مدى مشاركة معممي المدارس الثانوية في اتخاذ  0( 2887, أشرؼ ) حرز اهلل .39

 , غزة . الجامعة اإلسبلمية كمية التربية, ,رسالة ماجستير, برضاىـ الوظيفي
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إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودة  0( 2887, رافدة ) حريريال .48
 , دار الفكر لمنشر والتوزيع , عماف , األردف . الشاممة

, , دار الثقافة لمنشر والتوزيعإدارة التعبير في المؤسسات التربوية 0( 2888, رافدة ) حريريال .48
 عماف , األردف .

  .ر والتوزيع, عماف, األردف, دار حامد لمنشإدارة الموارد البشرية 0( 2882, محمد ) حريريال .42
 ) النظريات , العمميات اإلدارية , وظائف مبادئ اإلدارة الحديثة 0( 2886, حسيف )  حريـ .43

 , األردف ., دار الحامد لمنشر والتوزيع, عماف المنظمة (
, جماعات في منظمات األعمالالسموك التنظيمي سموك األفراد وال 0( 2884, حسيف ) حريـ .44

 , األردف .دار حامد لمنشر والتوزيع, عماف
, عماف , , دار الميسرة لمنشر والتوزيعاإلدارة التربوية0 (2887, محمد ) يالعجمحساف, حسف و  .45

 األردف .
, دار قباء لمنشر  إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين 0( 2888, أميف ) حسف .46

 والتوزيع , القاىرة , مصر .
, ر والتوزيع, اإلسكندرية, الدار الجامعية لمنشالسموك في المنظمات 0( 2888, راوية ) حسف .47

 مصر 
, الدار الجامعية لمنشر والتوزيع, السموك التنظيمي المعاصر 0( 2885, راوية ) حسف .48

 , مصر .اإلسكندرية
 , دار الكندي لمنشر والتوزيع , عماف , : أساسيات ونظريات القيادة 0( 2884, ماىر ) حسف .49
, السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية 0( 2888, محمد ) حمادات. 45

 دار حامد لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .

 ردف ., األف, عما, دار صفاء لمنشر والتوزيعالسموك التنظيمي 0( 2882, خضير ) حمود .58
طبيعة المناخ التنظيمي في المدارس اإلعدادية بمممكة البحريف ,  0( 2888حميدي , محمد ) ال .58

 , مممكة البحريف .الخميجية ةالجامع ,كمية التربية ,رسالة ماجستير
العدالة التنظيمية لدى مديريات المدارس الثانوية وعبلقتيا بالرضا  0( 2882, مناؿ ) حميديال .52

جامعة أـ  ,كمية التربية ,رسالة ماجستير, لممعممات بمحافظات جدةالوظيفي وااللتزاـ التنظيمي 
 ., المممكة العربية السعودية القرى

والرضا الوظيفي أثر فضيمة التقوى في األداء " 0(2882فيمي ) نضاؿ والفيداوي, ,حوامدةال .53
, الدراساتمجمة مؤتة لمبحوث و  ,"دراسة ميدانية التجاىات بعض الموظفيف الحكومييف

 .288 - 865ص ,(8)العدد ,(87)المجمد
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الرضا الوظيفي لدى العاممين في القطاع  0( 2885, إبراىيـ ) حيدر, عبد المحسف وبف طالبال .54
 وزيع ,المممكة العربية السعودية ., مكتبة الجامعة لمنشر والتالصحي في مدينة الرياض

اتجاىات المعمميف نحو المناخ التنظيمي وعبلقة خصائصيـ " 0( 2886عبد المحسف )  ,حيدرال .55
 ,(2), العدد(26), المجمدالمجمة العربية لإلدارة, "لشخصية والوظيفية بتمؾ االتجاىاتا
 . 83 – 48ص  
ي لمنشر , دار الكتاب الجامعوالمعموماتيةالتكنولوجيا التعميمية  0( 2888, محمد ) حيمةال .56

 . العيف االمارات العربية والتوزيع,
,  تكنولوجيا التعميم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة 0( 2889, محمد ) حيمةال .57

 , األردف .ر الميسرة لمنشر والتوزيع , عماف, دا2ط
داري في مدارس المناخ التنظيمي السائد وعبلقتو باإلبداع اإل 0( 2888) خريصي, تياني ال .58

, المممكة العربية جامعة أـ القرى ,كمية اآلداب والعموـ االدارية ,رسالة ماجستير, المرحمة الثانوية
 السعودية .

أثر األنماط القيادية لرؤساء األقساـ العممية عمى الوالء التنظيمي " 0( 2883, شاكر ) خشاليال .59
, (9), المجمد, المجمة األردنية لمعموم التطبيقية"ئة التدريس في الجامعات األردنيةضاء ىيألع

 . 858 – 824ص , 8العدد 
, محمدال .68 عمى تأثير مناخ الخدمة في االلتزاـ التنظيمي ) دراسة ميدانية " 0( 2888)  خشرـو

 , (3)العدد, (27), المجمد "لجامعة حمب ابعةالت العامميف في المعاىد التقنية
 . 899 – 869ص 

ر الميسرة لمنشر , دا 3, طإدارة الموارد البشرية 0( 2888, ياسيف ) خضير,حمود والخرشة .68
 , األردف .والتوزيع , عماف

 الرضا الوظيفي وعبلقتو ببعض المتغيرات" 0( 2888, عزيزة ) خميؿ, جواد و شرير .62
انية (, ) سمسمة الدراسات اإلنس اإلسالميةمجمة الجامعة ,  ") الديموغرافية ( لدى المعمميف 

 . 788_  683ص , (8), العدد(8)المجمد
, دار الفجر  اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر 0(2889)  , منيؿخميؿ .63

 ,عماف ,األردف.لمنشر والتوزيع 
لمرشديف المدرسييف الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة مف ا 0( 2888, حسف ) خيريال .64

, جامعة أـ القرى ,كمية التربية ,رسالة ماجستير, ـ العاـ بمحافظتي الميث والقنفذةبمراحؿ التعمي
 المممكة العربية السعودية .
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درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمعدالة  0( 2882)  داية, سناءال .65
, الجامعة اإلسبلمية كمية التربية, ,رسالة ماجستير, لممعمميفعبلقتيا بالرضا الوظيفي التنظيمية و 

 غزة .
 , األردف .ر الزىراف لمنشر والتوزيع, عماف, داإدارة األفراد :( 2883, عصاـ ) دباغال .66
إدارة الموارد البشرية في الفرن الحادي والعشرين  0( 2888, زىير ) درة, عبد اليادي والصباغ .67

 , األردف .لمنشر, عماف, دار وائؿ منحني نظمي
عماف  دار اليازوري لمنشر والتوزيع, ,إدارة التغيير والتطوير التنظيمي 0(2882أحمد ) دوديف, .68

 األردف
 , األردف ., دار الميسر لمنشر والتوزيع, عمافالسموك التنظيمي 0( 2888, زاىد ) ديري .69
, دار البداية ناشروف وموزعوف اإلدارة التربوية في القطاع المدرسي 0( 2888, راغب ) راغب .78

 ,عماف ,األردف.
, دار الصفا  إدارة الموارد البشرية تخصص نظم المعمومات اإلدارية 0( 2883ربابعة , عمى )  .78

 لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .
, مكتبة المجتمع لمنشر والتوزيع ,عماف,  المدير المدرسي الناجح( 0 2886ربيع , اليادي ) .72

 األردف.
, مكتبة التنظيمي في منظمات األعمال السموك(0 2888الرحاحمة, عبد الرازؽ و العزاـ, زكريا) .73

 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, عماف, االردف.
, دار الوفاء لدنيا الطباعة السموك التنظيمي في اإلدارة التربوية 0( 2884, محمد ) رسمي .74

 والنشر , اإلسكندرية , مصر .
األنماط القيادية لمديري المدارس وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدى  0( 2882 ) , عبد اهللروقيال .75

 ,جامعة أـ القرى  ,كمية التربية, رسالة ماجستيرمعممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة , 
 المممكة العربية السعودية .

الحكومي الرضا الوظيفي لدي مديري ومديرات مدارس التعميـ  0( 2882, نواؼ ) رويميال .76
, ممؾ سعودجامعة ال كمية التربية, ,رسالة ماجستير, دراسة ميدانية -بمنطقة الحدود الشمالية 
 .المممكة العربية السعودية 

 ترجمة فارس حممي, ,المدخل إلى عمم النفس الصناعي والتنظيمي 0( 8999, رونالد ) ريجو .77
 , فمسطيف.روؽ لمنشر والتوزيعدار الش

الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في األردف " 0( 2887, سميـ ) زبوف, محمد والزبوف .78
مجمة كمية التربية _ جامعة عين , "لمينة وعبلقة ذلؾ ببعض المتغيراتوعبلقتو باالستمرار با

 . 438 - 488ص , (8)الجزء ,(3), العددشمس
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المدارس  مستويات الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في" 0( 2889, محمد ) زغبيال .79
 ,(9)العدد ,(23)المجمد ,المجمة التربوية ,"الكويت بدولة الحكومية والخاصة

 . 267- 265ص  
, تفسير درجاتو وأساليب الرضا الوظيفي مفيومو, طرق قياسو 0( 2888زغبي , مرواف ) ال .88

 الميسرة لمنشر والتوزيع , عماف , األردف ., دار زيادتو في العمل
 ,عماف,األردف.المجتمع العربي لمنشر والتوزيع , مكتبةإدارة األفراد 0( 2883, ميدي ) زليؼ .88
مكتبة المجتمع  ,إدارة المنظمة نظريات وسموك 0(2888, عمي )العضايمةو  زليؼ, ميدي  .82

 العربي لمنشر والتوزيع, عماف األردف.
الرضا الوظيفي لمعاممين في المكتبات الجامعية بالمممكة العربية  0( 8997سالـ ) سالـ, ال .83

 . , مكتبة الفيد الوطنية لمنشر والتوزيع, الرياض,السعوديةالسعودية
 , األردف ., دار وائؿ لمنشر والتوزيع, دراسات في اإلدارة التربوية 0( 2884, رياض ) ستراؾ .84
كنت ستتعممو في  ما يوم واحد يماجستير إدارة أعمال ف MBA  0( 2888, ستيفف ) سترالسر .85

 رير لمنشر والطباعة .جمكتبة  ,6ط ,كميات األعمال الراقية لو كان لديك الوقت
 ءشركة توزيع الكيربا عبلقة المناخ التنظيمي بتمكيف العامميف في 0( 2888, وليد ) ستوـ .86

 , فمسطيف .األزىر, غزةجامعة  كمية اآلداب, ,ماجستير رسالة, بمحافظة غزة
قتيا تفويض السمطة لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبل 0( 2882, إبراىيـ ) سحبانيال .87

 الجامعة اإلسبلمية , غزة . ,كمية التربية ,رسالة ماجستير, بالرضا الوظيفي لدى معممييـ
 األردف ., دار الميسرة لمنشر والتوزيع , التطوير التنظيمي واإلداري 0( 2889سكارنة , ببلؿ ) ال .88
  .عماف, دار الفكر ,وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعميم 0( 2886, عبد الحافظ ) سبلمة .89
دارة الجانب اإلنساني 0( 2882, محمد ) سمطاف .98 , دار السموك اإلنساني في المنظمات فيم وا 

 , مصر .الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية
رس الحكومية القيادة اإلبداعية وعبلقتيا بالمناخ التنظيمي في المدا 0( 2882فيد ) , سمميال .98

  ., المممكة العربية السعوديةجامعة أـ القرى كمية التربية, ,, رسالة ماجستيرالمتوسطة بمدينة جدة
السموؾ القيادي وعبلقتو بالمناخ التنظيمي لدى مديري المدارس  0( 2889, أشرؼ ) سميـ .92

, جية نظر المعمميف والمعممات فيياالحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف و 
 , فمسطيف .جامعة النجاح الوطنية كمية التربية, ,رسالة ماجستير

دار الشروؽ لمنشر  ر الثالث,االصدا ,إدارة الموارد البشرية 0( 2885, مصطفى ) شاويش .93
 , األردف .والتوزيع, عماف

المعيقات المينية لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في  0( 2883, منير ) شبير .94
 الجامعة اإلسبلمية , غزة . كمية التربية, ,رسالة ماجستير, طاع غزة وعبلقتيا بالرضا الوظيفيق
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, دار الصفا لمنشر طر نظرية وتطبيقات عمميةأوظيفي الرضا ال 0( 2888, سالـ ) شرايدة .95
 , عماف , األردف .والتوزيع

المناخ التنظيمي في كميات بعض الجامعات السعودية وعبلقتو  0( 2884, سعيد ) شـرال .96
 , جامعة األزىر , القاىرة , مصر .  رسالة دكتوراهبالضغوط المينية ألعضاء ىيئة التدريس , 

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديرياتيا لمقيادة التشاركية  0( 2888, عبلء ) شقير .97
وعبلقتيا بالرضا الوظيفي في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظر المعمميف والمعممات 

 , فمسطيف .جامعة النجاح الوطنية كمية التربية, ,رسالة ماجستيرفييا , 
, دار الميسرة 2, طمع التركيز عمى إدارة األعمالمبادئ اإلدارة  0( 2888شماع , خميؿ ) ال .98

 , عماف , األردف .لمنشر والتوزيع
 كمية ,رسالة ماجستير, تنظيمي وعبلقتو باإلبداع اإلداريالمناخ ال 0( 2888)  شمري, فييدال .99

 , المممكة العربية السعودية .معة نايؼ العربية لمعمـو األمنية, الرياضجا التربية
المناخ التنظيمي وأساليب إدارة الصراع في المدارس الثانوية  0( 2888) شيري , سمطاف ال .888

 ,كمية التربية ,رسالة ماجستير, لمديريف والمعمماتبالطائؼ والعبلقة بينيما مف وجية نظر ا
 , المممكة العربية السعودية .جامعة أـ القرى

المناخ التنظيمي بمدارس التعميـ الثانوي الصناعي وعبلقتو  0( 2885, عبد الرحيـ ) صاويال .888
جامعة عيف  ,كمية الدراسات العميا, قسـ العموـ االجتماعية رسالة ماجستير ,بالرضا الوظيفي , 

 شمس لمبنات , جميورية مصر العربية .
 .مصر لمنشر والتوزيع, القاىرة ,, مؤسسة طيبة السموك التنظيمي 0( 2886, محمد ) صيرفيال .882
, دار حافظ لمنشر والتوزيع 4, طالسموك التنظيمي 0( 2883, طمؽ ) السواطو  طجـ, عبد اهلل ال .883

 , المممكة العربية السعودية .
, دار وائؿ لمنشر والتوزيع ,3, طاإلدارة التنظيمية مفاىيم وآفاق 0( 2886, ىاني ) طويؿال .884

 عماف , األردف .
, دار الميسر لمنشر والتوزيع, وفق منظور معاصر إدارة األعمال 0( _ أ2888, أنس ) عباس .885

 , األردف .عماف
, دار الميسر لمنشر والتوزيع , عماف , إدارة الموارد البشرية 0( _ ب2888, أنس ) عباس  .886

 األردف .
, دار وائؿ لمنشر والتوزيع ,  إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي 0( 2883, سييمة ) عباس  .887

 عماف , األردف .
, عماف , , دار وائؿ لمنشر3, طإدارة الموارد البشرية 0( 2887عمي , عمي ) عباس, سييمة و   .888

 األردف .
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مف وجية نظر المناخ المؤسسي في كمية التربية جامعة األزىر " 0( 2883, أسامة ) عبد العميـ  .889
 .75- 9ص , (6)د, العد(6), المجمد مجمة التربية  "دراسة ميدانية -أعضاء ىيئة التدريس 

,  اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو دليل لتحسين التدريس 0( 2886, جودت ) عبد اليادي  .888
 , األردف .دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف

السموك التنظيمي دراسة السموك األفراد والجماعات داخل  0( 2888, أحمد ) عبد الوىاب  .888
 , جميورية مصر العربية .قاىر, دار الوفاء لمطباعة والنشر, المنظمات األعمال

, دار حامد لمنشر والتوزيع, تطوير الفكر واألساليب في اإلدارة 0( 2885) ضرار, عتيبيال  .882
 , األردف.عماف

المناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء المعمميف بمراحؿ التعميـ  0( 2887, محمد ) عتيبيال  .883
 لمعمـو األمنية , المممكة العربية السعودية .جامعة نايؼ العربية رسالة ماجستير , العاـ , 

دار اليازوري  ,وفن العممية اإلدارية مبادئ وأصول وعمم 0(2887) وآخروف , صبحيعتيبيال .884
 عماف ,األردف. لمنشر والتوزيع,

, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, إدارة الصفوف وتنظيم بيئة التعميم 0( 2887, بشير ) عربيات  .885
 , األردف .عماف

 , األردف دار الراية لمنشر والتوزيع,  ,اتجاىات حديثة في إدارة التعبير 0( 2882, سيد ) عرفة .886
نات المناخ التنظيمي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف لمب 0( 2889, نورة ) عصيميال  .887

 السعودية ., جامعة الممؾ سعود كمية التربية ,رسالة ماجستير, كما تراه عضوات ىيئة التدريس
 , األردف ., دار البداية ناشروف وموزعوف إدارة المؤسسات الدولية 0( 2888, محمود ) عقمة  .888
 , دار زىراف لمنشر والتوزيع , عماف , األردف . اإلدارة المعاصرة 0( 2883, عمر ) عقيمي  .889
لمنشر  , دار زىرافاإلدارة المعاصرة التخطيط والتنظيم والرقابة 0( 2883عقيمي , عمر )   .828

 والتوزيع , عماف , األردف .
, دار اليازوري لمنشر والتوزيع, اإلدارة الحديثة نظريات ومفاىيم 0( 2888, بشير ) عبلؽال  .828

 , األردف .عماف
 , األردف ., دار اليازوري لمنشر والتوزيع, عمافالقيادة اإلدارية 0( 2888, بشير ) عبلؽال  .822
ربوييف في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشديف الت" 0( 2885, يحيى ) وندى عبلونة, معزوز .823

 55ص , (5), العددجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات مجمة, "محافظتي جنيف وقمقيمية
- 89 . 
, دار وائؿ عمم النفس اإلداري وتطبيقاتو في العمل 0( 2889, أحمد ) عمي, كريـ والدليمي  .824

 لمنشر, عماف , األردف .
  ., األردف, دار الصفار لمنشر والتوزيع, عمافةأسس اإلدارة المعاصر  0( 2887 , ربحي )عمياف .825
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, دار الشروؽ لمنشر العمميات اإلدارية في المؤسسات التربوية 0( 2887, صالح ) عميماتال .826
 والتوزيع , عماف , األردف .

المفرؽ النمط القيادي لمديري المدارس األساسية في محافظة " 0( 2882, ناصر ) عميمات .827
 ,(8), العدد(88), المجمدمجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية, "وعبلقتو بالمناخ التنظيمي

 .289-896ص  
عميم ىندسة المنيج من منظور تكنولوجيا الت 0( 2888, نجواف ) عمار, محمد والقباني .828

 , اإلسكندرية , مصر ., دار الجامعة لمنشر والتوزيعالعالقة –التطور  –المفيوم 
, ردار وائؿ لمنش 2ط, ,السموك التنظيمي في منظمات األعمال 0( 2882مياف , محمود ) عال .829

 , األردف .عماف
, , دار الراية لمنشر والتوزيعالتجديد التربوي والتعميم االلكتروني 0( 2888عنزي , فاطمة ) ال .838

 عماف , األردف .
ت رياض األطفاؿ لدى معمما الرضا الوظيفي" 0( 2883, سعدية ) اوي, إبراىيـ والشرقعويميال .838

 .48- 3ص الجزء األوؿ,  (58), العدد مجمة كمية التربية بالمنصورة, "بمحافظة الدىمقية
ظات غزة درجة االنتماء الميني لدى مديري المدارس الثانوية بمحاف 0( 2888, أسامة ) عياد .832

 , غزة . الجامعة اإلسبلمية كمية التربية, ,رسالة ماجستير, وعبلقتيا بالرضا الوظيفي
ار الشروؽ لمنشر والتوزيع , دسموك المنظمة سموك الفرد والجماعة 0( 2883, ماجدة ) عيطةال .833

 , األردف ., عماف
أخبلقيات العمؿ اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية وعبلقتيا  0( 2889, رحمة ) امديغال .834

 كمية ,رسالة ماجستير, بمنطقة الساحة التعميميةممعممات بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ل
 , المممكة العربية السعودية .جامعة أـ القرى ,التربية

, , مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع, القاىرةالتخطيط االستراتيجي لإلدارة :( 2888, منير ) غبلاير  .835
 مصر .

, دار اليازوري اإلدارةالوظائف اإلستراتيجية في  0( 2888, عباس ) غزاوي, نجـ وحوارال  .836
 , عماف , األردف .لمنشر والتوزيع

 ىرة , القا, دار غريب لمنشر والتوزيعالسموك القيادي وفعالية اإلدارة 0( 2882, طريؼ ) فرج  .837
 مصر 

, إثراء لمنشر السموك التنظيمي مفاىيم معاصرة 0( 2889)  وآخروفخضير  ,فريحاتال  .838
 , األردف .والتوزيع , عماف
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الرضا الوظيفي وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لدى المشرفيف التربوييف  0( 2888إيناس )  ,فممباف  .839
, كمية التربية ,رسالة ماجستير, مكرمةوالمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة ال

 جامعة أـ القرى , المممكة العربية السعودية .
, السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية 0( 2889, السيد ) فميو, فاروؽ وعبد المجيد  .848
 , األردف .دار الميسرة لمنشر والتوزيع, عماف, 2ط
الجدية في العمؿ وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس  0( 2886قاروط , صادؽ ) ال  .848

النجاح جامعة  كمية التربية, ,رسالة ماجستيرالحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية , 
 , فمسطيف .الوطنية

 اإلشراف التربوي عمى المعممين دليل لتحسين التدريس( 28880فيفر, ايزابيؿ ودنبلب, حيف )  .842
 , روائع مجدالني لمنشر والتوزيع, عماف, األردف.3, ترجمة محمد الديراني, ط

والتوزيع, , دار الفكر العربي لمنشر السموك التنظيمي واإلدارة 0( 2886, فؤاد ) قاضيال  .843
 القاىرة, مصر.

, , العبيكاف لمنشر والتوزيع, الرياض2, طإدارة الموارد البشرية 0( 2888, محمد ) قحطانيال  .844
 المممكة العربية السعودية .

مدى تأثير المناخ التنظيمي في منطقة سمفيت عمى األداء الوظيفي " 0(2882خالد) قرواني,ال  .845
 ,(2), المجمدجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجمة , "لمعامميف فييا مف وجية نظرىـ

 .56_88ص , (26)العدد
 السموك التنظيمي دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي في 0( 2886, محمد ) قريوتيال  .846

 , األردف .ماف, ع, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع3, ط المنظمات المختمفة
, دار وائؿ 4, طاإلدارة النظريات والعمميات والوظائفمبادئ  0( 2889, محمد ) قريوتيال  .847

 لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .
والجماعي في  دراسة السموك اإلنساني الفردي ,السموك التنظيمي0 ( 2888, محمد ) قريوتيال  .848

 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ,عماف, األردف. 2, طالمنظمات اإلدارية
 , الدوحة , قطر ., دار المشرؽ لمنشرلسموك التنظيميا 0( 8998, عامر ) كبيسىال  .849
, دمشؽ , , دار الرضا لمنشرالتطور التنظيمي وقضاياه المعاصرة 0( 2886, عامر ) كبيسيال  .858

 سوريا .
دور المناخ التنظيمي في الجامعة عمى التأثير االيجابي في " 0( 2888كبيسي , عبد الواحد ) ال  .858

 . 33 – 28ص  ,  (88), العدد  العربية في الدنمارك, مجمة األكاديمية  "المجتمع
 المكتبة االكاديمية, ,السموك التنظيمي بين النظرية والتطبيق 0( 2885, محسف ) كتبيال  .852

 القاىرة , مصر .
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اليازوري لمنشر  ,االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية0 ( 2888, طاىر ) كبللدةال  .853
 , األردف .والتوزيع, عماف

 ردف ., عماف ,  األ القيادة اإلدارية , دار الثقافة لمنشر والتوزيع 0( 2889, نواؼ ) كنعاف  .854
, ترجمة خالد العامودي, دار الفاروؽ لمنشر و تحقيق الرضا الوظيفي(0 2883كيبمر, كاي )  .855

 التوزيع, عماف, األردف.
, دار وائؿ 2, ط  حديثة التطوير التنظيمي أساسيات ومفاىيم 0( 2883, موسى ) موزيال  .856

 لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .
جامعية لمنشر , الدار ال8, ط السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات 0( 2882, أحمد ) ماىر  .857

 , مصر .والتوزيع, اإلسكندرية
درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعبلقتيا  0 ( 2888)  محمد, شذا  .858

بالرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية , 
 , فمسطيف . جامعة النجاح الوطنية ,كمية التربية ,رسالة ماجستير

مجمة  ,"اىيـ والدالالتفمصطمح الرضا الوظيفي دراسة في الم" 0(2888ميا ) محمد,  .859
 .894_879ص  ,(34)العدد االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات,

 , األردف ., دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمافإدارة المنظمات 0( 2888, عبلء ) محمود  .868
, غزة , , إبداع لمطباعة والنشرإدارة وتنمية الموارد البشرية 0( 2885, محمد ) مدىوفال  .868

 .فمسطيف 
, عالـ الكتب لمنشر والتوزيع , 0 أصوليا وتطبيقيا اإلدارة التعميمية 0( 2888, محمد ) مرسي  .862

 القاىرة , مصر .
, ـ الكتب لمنشر والتوزيع ,القاىرة, عالاإلدارة المدرسية الحديثة 0( 2888مرسي , محمد )   .863

 مصر .
التعميـ الجامعي  , دارالمنظمات السموك اإلنساني في 0( 2883وآخروف )  , عميمسمـ  .864

 , مصر .لمطباعة والنشر, اإلسكندرية
 , بنيا , مصر . إدارة السموك التنظيمي رؤية معاصرة 0( 2885, أحمد ) مصطفى  .865
  .مصر ,القاىرةالمدير الذكي : كيف يكون الذكاء في القيادة ,  0( 2887, أحمد ) مصطفى  .866
, دار الفرقاف وظائف , وتطبيقاتاإلدارة الحديثة مفاىيم ,  0( 2888, شاويش ) مصطفى  .867

 لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .
نشر , دار الشروؽ لم 3, ط إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد 0( 2885, شاويش )مصطفى  .868

 , عماف, األردف .والتوزيع
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, مكتبة النيضة المصرية لمنشر االدارة التربوية في الوطن العربي(0 2883مطاوع, إبراىيـ )  .869
 والتوزيع, القاىرة, مصر.

المناخ التنظيمي في الجامعات األردنية , دراسة مقارنة بيف " 0( 2888, زياد ) معشرال  .878
الجامعات الرسمية والخارجية لبعض أنماط المناخ التنظيمي السائد مف وجية نظر أعضاء ىيئة 

 . 325 – 899ص , (88), العدد(87), المجمد مجمة جامعة دمشق,  "التدريس
المدخل الميني إلدارة الموارد البشرية النموذجية المفيوم و  0( 2888, منصور ) ؽمعشو ال  .878

 , المممكة العربية السعودية ., معيد البحوثالرسالة وعالقات االستخدام
الرضا الوظيفي لدى معممي العموـ بالمرحمة الثانوية في المممكة " 0( 2886, أحمد ) معيميال  .872

(, المجمة العممية لجامعة الممك فيصل ) العموم اإلنسانية واإلدارية,  "العربية السعودية
 . 884- 857ص   ,(8), العدد(7)المجمد

, الميارات السموكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية 0( 2887, عبد الفتاح ) مغربيال  .873
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 (1ممحق رقم )

 في صورتيا األولية  الموضوع: تحكيم استبانو

 

 ........................................... .الدكتور0 األستاذ 

 بعد التحية, السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.

وعالقتـو بالرضـا بمحافظات غزة "المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية يقوـ الباحث بدراسة بعنواف0 
, لػػذا قػػاـ يػػةفػػي قسػػـ أصػػوؿ التربكمتطمػػب لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير  ".الــوظيفي لــدى المعممــين
( فقػرة 52فػي المػدارس الحكوميػة, وتشػمؿ عمػى )المنػاخ التنظيمػى  استبانة 0 ىماالباحث ببناء استبانتيف

( 88( فقػرة, واقػع العمػؿ)88( فقػرات, االتصػاؿ )88موزعة عمى خمسة مجاالت وىي0 لقرارات الفعالة )
لػػػدى معممػػػي الرضػػػا الػػػوظيفي  انةسػػػتبوا( فقػػػرات,  88( فقػػػرات, التكنولوجيػػػا)88فقػػػرة, الػػػوالء التنظيمػػػي)

( فقػػػػرة, 88( موزعػػػػة عمػػػػى أربعػػػػة مجػػػػاالت وىػػػػي0 نمػػػػط القيػػػػادة)42المػػػػدارس الحكوميػػػػة وتشػػػػمؿ عمػػػػى )
, حيث أنكـ تتميزوف ( فقرات88( فقرة, الرواتب والترقيات )88(فقرات, التدريب )88العبلقات اإلنسانية)

رائكـ عمى أبعاد وفقرات االستبانتيف مف آتكـر بمنح يرجو الباحث مف سيادتكـ ال .بالدراية والخبرة الكافية
أو تعديؿ أو حذؼ حيث مدى انتماء الفقرات ألبعادىا ومدى مناسبة الفقرات مف حيث الصياغة المغوية 

 ما ترونو مناسبًا. أو إضافة

 

 وتفضموا بقبول وافر االحترام

 / أحمد حمودة.الباحث
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 استبانو المناخ التنظيمي.

الحكومية والتي تتميز باالستقرار النسبي وتميزىػا عػف الثانوية  خصائص البيئة الداخمية لممدرسةتعريؼ المناخ التنظيمي0 
 غيرىا مف المدارس األخرى والتي تؤثر في سموؾ المعمميف حسب إدراكيـ ليا.

من حيث الصحة  من حيث االنتماء راتــــــــــــــــــقــالفٌ  
 المغوية

غير  منتمية ـــبعد األول :القرارات الفعالال م.
غير  صحيحة منتمية

 صحيحة
     يتخذ مدير مدرستي قرارات وقائية قبؿ حدوث المشكمة. 8
     دقيؽ. بشكؿ مدير مدرستي المشكمة يحدد 2
     بصورة موضوعية. المشكمة مدير مدرستي يحمؿ 3
     لممشكمة.ينجح مدير مدرستي بتحديد األسباب الحقيقية  4
     البلزمة. المعمومات عمى تقديـ المعمميف مدير مدرستي يشجع 5
     لمواجية المشكمة. المختمفة والبدائؿ الحموؿ مف مدرستي مجموعة مدير يضع 6
     يقيـ مدير مدرستي البدائؿ المطروحة الختيار أنسبيا. 7
     القرارات المتخذة. لتنفيذ مدرستي خطة مدير يضع 8
     القرار. لتنفيذ البلزمة مدرستي اإلمكانات مدير يوفر 9
     القرارات بنفسو. تنفيذ عممية مدير مدرستي يتابع 88

 البعد الثاني: االتصال.
     سيؿ. مدرستي بشكؿ مدير إلى أصؿ 8
     بالمعمميف. االتصاؿ عممية في متنوعة مدرستي وسائؿ مدير يستخدـ 2
     المدرسية بشكؿ واضح. التعميمات مدرستييعطي مدير  3
     يسمح نظاـ االتصاؿ المتوفر بسيولة انتقاؿ المعمومات. 4
     يسيؿ مدير مدرستي عممية االتصاؿ لتحقيؽ األىداؼ المدرسية. 5
     يعتمد مدير مدرستي وسائؿ حديثة في االتصاؿ بالمعمميف. 6
     يفيميا المعمموف.يتحدث مدير مدرستي بمصطمحات  7
     يأتي مدير مدرستي بتعبيرات وجو تعزز المعاني التي يريدىا. 8
     أجد صعوبة في فيـ تعميمات مدير مدرستي فيما يخص العممية التعميمية. 9

88 
المعموؿ بو داخؿ المدرسة باتصاؿ المعمميف في جميع  االتصاؿ نظاـ يسمح

 المستويات.
    

     قنوات االتصاؿ مفتوحة في جميع االتجاىات.أجد أف  88
 البعد الثالث: واقع العمل 

     تفتقر وظيفتي إلى وضوح األىداؼ. 8
     يطمب مدير مدرستي تجييز األعماؿ في وقت ضيؽ. 2
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     يكمفني مدير مدرستي بمياـ غير محددة. 3
     تضبط العمؿ قوانيف واضحة. 4
     البيت النجازه في الوقت المطموب. أضطر لنقؿ العمؿ إلى 5
     يطمب مدير مدرستي مياـ تتعارض مع القيـ. 6
     أجد صعوبة في متابعة الطمبة بسبب المياـ الموكمة. 7
     أستمتع بأوقات الراحة الذي تمنحني إياه إدارة المدرسة. 8
     يكمفني مدير مدرستي أعمااًل تفوؽ طاقتي. 9
     بالممؿ مف روتيف العمؿ المدرسي.أشعر  88
     يوفر مدير مدرستي اإلمكانات المادية المطموبة لمعمؿ. 88

 البعد الرابع: الوالء واالنتماء التنظيمي.
     المدرسة. أىداؼ لتحقيؽ بوسعي ما كؿ أبذؿ 8
     المدرسة. بأىداؼ أؤمف 2
     لمدرستي التي أعمؿ بيا. باالنتماء أشعر 3
     ومصمحتي الشخصية. المدرسة بيف مصمحة أوازف 4
     أتقبؿ األعماؿ اإلضافية دوف أي عائد. 5
     المدرسة. ىذه في أتمنى البقاء 6
     المدرسة. ىذه في أعمؿ ألنني بالفخر أشعر 7
     حياتي. في كبير جزء المدرسة تمثؿ 8
     أفضؿ. بمواصفات وظيفة توفرت لو وظيفتي أترؾ 9
     مدرستي. ممتمكات عمى أحافظ 88

 البعد الخامس: التكنولوجيا المستخدمة.
     الحديثة. التكنولوجية الوسائؿ مدرستي يوفر مدير 8
     التكنولوجية. الوسائؿ استخداـ عمى مدير مدرستي يشجع 2
     يتوفر لدى مدرستي موقع إلكتروني. 3
     التكنولوجية في المياـ التعميمية. المستحدثات استخداـ أستطيع 4
     األمور. أولياء مع لمتواصؿ االجتماعي التواصؿ صفحات مدير مدرستي يستخدـ 5

6 
تساعدني التكنولوجيا المتوفرة في المدرسة بتحويؿ بعض الدروس التقميدية إلى 

     دروس الكترونية.

7 
التدريبية المعززة لقدرات المعمميف  في  الدورات المدرسية بإقامة تعتني اإلدارة

 التكنولوجية. الوسائؿ استخداـ
    

     يوجد متخصص فني لصيانة الوسائؿ التكنولوجية. 8
     ترتبط إدارة مدرستي باإلدارات المدرسية األخرى عبر الشبكة العنكبوتية. 9
     أوظؼ المستحدثات التكنولوجية في تحضير الدروس. 88
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 استبانة الرضا الوظيفي.
تعريؼ الرضا الوظيفي0 ىو حالة مف السرور واالرتياح يشعر بيا معممي المدارس الثانوية الحكومية نتيجة تحقيؽ 

 الحاجات التي يقدميا العمؿ ليـ في مجاؿ القيادة والعبلقات اإلنسانية, التدريب, الرواتب والترقيات.

     تالـــفــقــــــــــــــــــــــرا م.

 البعد األول: نمط القيادة
     يسمح مدير مدرستي بحرية الرأي. -8
     يعمؿ مدير مدرستي عمى بث الثقة بقدرات المعمميف. 2
     يفوض مدير مدرستي جزء مف صبلحياتو لممعمميف. 3

يشرؾ مدير مدرستي المعمميف في وضع الخطط وتنفيذ األنشطة المدرسية  4
 المختمفة.

    

     يحتكر مدير مدرستي جميع الصبلحيات لنفسو. 5
     يتيح مدير مدرستي لممعمميف مناقشة مشكبلتيـ. 6
     يتيح مدرستي فرص اإلبداع لممعمميف. 7
     تعجبني طريقة مدير مدرستي في تنسيؽ جيود المعمميف. 8
     يقدر مدير مدرستي جيد المعمميف. 9
     النزاعات بيف المعمميف التي يتبعيا مدير مدرستي.يعجبني طريقة حؿ  88
     يتعامؿ مدير مدرستي مع جميع المعمميف بقدر مف المساواة. 88

 

 البعد الثاني: العالقات اإلنسانية.
     يتبادؿ المعمموف فيما بينيـ مشاعر االحتراـ. 8
     تتميز عبلقات العمؿ بروح األسرة. 2
     بعضيـ البعض في مناسباتيـ االجتماعية.يشارؾ المعمموف  3
     يسود المرح لقاءات المعمميف الغير رسمية. 4
     أمتمؾ عبلقات طيبة مع أولياء األمور. 5
     يستفيد المعمموف مف خبرات بعضيـ البعض. 6
     أقدـ المساعدة الممكنة لزميمي إلنجاز عممو. 7
     زمبلئي.أتقبؿ االعتذار عف الخطأ مف  8
     يتقبؿ مدير مدرستي النقد البناء. 9
     يحافظ مدير مدرستي عمى أسرار المعمميف. 88

 البعد الثالث: التدريب.
     يتـ التخطيط لمبرامج التدريبية بشكؿ جيد. 8
     محدد. زمني لبرنامج وفقاً  التدريبية تحدد البرامج 2
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     لمعامميف. التدريبية لبلحتياجات وفقاً  التدريبية البرامج يتـ تحديد 3
     التدريبية. البرامج نوعية تحديد في المعمموف يشارؾ 4
     العامميف. ميارات تطوير عمى التدريبية البرامج تساعد 5
     التعميـ. حقؿ في التطورات المتوفرة  التدريبية تواكب البرامج 6
     التدريبية. لمعممية البلزمة اإلمكانات جميع المدرسة توفر 7
     كفائو عالية. ذوي بمدربيف مدرستي إدارة تستعيف 8
     التدريب. عممية في متنوعة أساليب المدرسية اإلدارة تتبع 9
     تؤدي البرامج التدريبية إلى تغيير ايجابي في سموؾ المعمميف. 88
     االنتياء مف البرامج التدريبية.تتابع إدارة مدرستي المعمـ المتدرب بعد  88

 

 البعد الرابع: الرواتب والترقيات.
     المبذوؿ. والجيد األداء أتقاضاه مع الذي األجر يتناسب 8
     الوظيفة. وأىمية صعوبة في حقيقيا اختبلفا األجر اختبلؼ يعكس 2
     األخرى. المؤسسات في الزمبلء رواتب مع راتبي يتناسب 3
     عمييا. متعارؼ وقواعد لقوانيف األجور نظاـ يخضع 4
     المعيشة.  غبلء مستوى مع الراتب يتناسب 5
     واالجتماعية. المادية حاجاتي إشباع عمى الراتب يساعدني 6
     أحمميا. التي العممية المؤىبلت مع راتبي يتناسب 7
     واضحة. العمؿ في الترقية معايير 8
     الكفاءة. أساس عمى العمؿ في الترقية َتمنح 9
     العامميف. طموحات مع الترقيات نظاـ يتناسب 88
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 (2ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية

   زةــــــر بغــــجامعة األزى

 

   عمادة الدراسات العميا

   ةـــــــــــــــربيـــة التـــكمي  

   التربيةقسم أصول   

 

 أخي المعمم/ أختي المعممة.
 تحية طيبة وبعد,,

عالقتو المدارس الحكومية بمحافظات غزة و  "المناخ التنظيمي فييقـو الباحث بدراسة بعنواف0 
 ,في قسـ أصوؿ التربيةكمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير  ."بالرضا الوظيفي لدى المعممين

وتأتي أداة الدراسة التي بيف يديؾ لجمع البيانات البلزمة لموصوؿ لنتائج الدراسة, وتتكوف ىذه األداة مف 
قسميف, القسـ األوؿ البيانات الشخصية, والقسـ الثاني يندرج ضمنو استبانتيف األولى تقيس المناخ 

 التنظيمي, والثانية تقيس الرضا الوظيفي لديؾ.
( أماـ اإلجابة التي تتفؽ مع رأيؾ √قراءة فقراتيا بتمعف ووضع عبلمة )لذا أرجو مف حضرتؾ 

 والواقع مف حولؾ, مع العمـ أف المعمومات التي ستدلي/ف بيا ألغراض البحث العممي فقط.

 الباحث: أحمد حمودة       

 : البيانات الشخصية.القسم األول

 أنثى.  ذكر  الجنس: .1

 سنوات. 12أكثر من   سنوات 12 – 5 سنوات 5من  أقل    : الخدمةسنوات  .2

 .دكتوراه   ماجستير  بكالوريوس    المؤىل العممي: .3

 المنطقة التعميمية: .4

 مديرية غرب غزة        مديرية شرق غزة        مديرية شمال غزة       

 مديرية شرق خان يونس        مديرية خان يونس        مديرية الوسطى       

   مديرية رفح       
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 القسم الثاني:
 استبانة المناخ التنظيمي. (أ

خصائص البيئة الداخمية لممدرسة الثانوية الحكومية والتي تتميز باالستقرار النسبي وتميزىا عف غيرىا المناخ التنظيمي: 
دراكيـ ليا, وتتثمؿ ىذه الخصائص ب0 القرارات الفعالة, مف المدارس األخرى, والتي تؤثر في سموؾ المعمميف حسب إ

 االتصاؿ, واقع العمؿ, الوالء واالنتماء التنظيمي, التكنولوجيا المستخدمة.
 مالحظة: يرجى منك االستجابة حسب الواقع الموجود وليس المأمول.

 م.
بدرجة  المناخ التنظيمي

كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 األول: القرارات الفعالة.المجال  قميمة جداً 

      تتخذ اإلدارة المدرسية إجراءات وقائية قبؿ حدوث المشكمة. .8
      تحدد اإلدارة المشكمة بشكؿ دقيؽ. .2
      تحمؿ اإلدارة المشكمة بصورة موضوعية. .3
      تحدد اإلدارة األسباب الحقيقية لممشكمة. .4
      تشجع اإلدارة المعمميف عمى تقديـ المعمومات حوؿ المشكمة. .5
      تضع اإلدارة مجموعة مف البدائؿ المختمفة لمواجية المشكمة. .6
      تقيـ اإلدارة البدائؿ المطروحة الختيار أنسبيا. .7
      تضع اإلدارة خطة لتنفيذ القرارات المتوافؽ عمييا. .8
      اإلمكانات البلزمة لتنفيذ القرار المتخذ. توفر اإلدارة .9
      تحتـر اإلدارة آراء المعمميف حوؿ حموؿ المشكمة. .88
      تتقبؿ اإلدارة نقد القرارات التي تتخذىا. .88

 الثاني: االتصال والتواصل مجالال
      تتيح اإلدارة المدرسية التواصؿ بسيولة مع المعمميف. .8
      اإلدارة وسائؿ متنوعة في عممية االتصاؿ بالمعمميف.تستخدـ  .2
      توفر اإلدارة نظاـ لبلتصاؿ تنتقؿ فيو المعمومات بسيولة. .3
      تعطي اإلدارة التعميمات بشكؿ واضح. .4
      تستخدـ اإلدارة قنوات اتصاؿ مفتوحة مع جميع االتجاىات المجتمعية. .5
      لمتواصؿ مع المعمميف يوميا تخصص اإلدارة أوقاتاً  .6
      يتحدث المدير بمصطمحات واضحة ومفيومة. .7

      تنـ إيماءات المدير عف المعاني التي يقصدىا. .8
 ئ

 

 الثالث: واقع العمل المجال م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

      المدرسية المعمميف أعمااًل تفوؽ طاقتيـ.تكمؼ اإلدارة  .8
      تتحيز اإلدارة في توزيع العمؿ والتكميفات عمى المعمميف. .2
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      توفر اإلدارة اإلمكانات المادية المطموبة لمعمؿ. .3
      تقـو اإلدارة بضبط العمؿ مف خبلؿ قوانيف واضحة. .4
      األعماؿ في وقت ضيؽ.تطمب اإلدارة مف المعمميف إنجاز  .5
      تكمؼ اإلدارة المعمميف بمياـ غير محددة. .6
      تطمب اإلدارة مف المعمميف مياـ تتعارض مع قيميـ. .7
      يضطر المعمموف لنقؿ العمؿ إلى البيت النجازه في الوقت المطموب. .8
      اإلدارة.يستمتع المعمموف بأوقات الراحة التي تمنحيـ إياه  .9
      يعاني المعمموف مف الممؿ بسبب روتيف العمؿ المدرسي. .88
      تفتقر وظيفة التعميـ إلى وضوح األىداؼ في نظر المعمميف .88

 الرابع: الوالء واالنتماء التنظيمي المجال
      أبذؿ كؿ ما بوسعي لتحقيؽ المياـ الموكمة إلي. .8
      ورسالتيا.أتبنى أىداؼ المدرسة  .2
      أنتمي لممدرسة التي أعمؿ بيا. .3
      أوازف بيف مصمحة المدرسة ومصمحتي الشخصية. .4
      أتقبؿ األعماؿ اإلضافية دوف أي تذمر. .5
      أتمنى البقاء في ىذه المدرسة. .6
      أشعر بالفخر ألنني أعمؿ في ىذه المدرسة. .7
      كبيرًا مف حياتي. تمثؿ المدرسة جزءاً  .8
      أترؾ وظيفتي لو توفر وظيفة بمواصفات أفضؿ. .9
      أحافظ عمى ممتمكات المدرسة. .88
      أحب مينة التعميـ. .88

 الخامس: التكنولوجيا المستخدمة المجال
      توفر اإلدارة المدرسية الوسائؿ التكنولوجية الحديثة. .8
      توظيؼ الوسائؿ التكنولوجية. تشجع اإلدارة عمى .2

تتواصؿ اإلدارة مع أولياء األمور والمعمميف عبر صفحات التواصؿ  .3
      االجتماعي.

توفر اإلدارة التكنولوجيا البلزمة لتحويؿ األنشطة التعميمية مف تقميدية إلى  .4
      إلكترونية.

5. 
المعمميف في توظيؼ الوسائؿ تعقد اإلدارة الدورات التدريبية لتنمية قدرات 

      التكنولوجية.

      ترتبط اإلدارة باإلدارات المدرسية األخرى عبر الشبكة العنكبوتية. .6
      يوجد لدى المدرسة موقع إلكتروني. .7
      يحصؿ الطمبة عمى درجاتيـ في االختبار عبر موقع المدرسة اإللكتروني. .8
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 الوظيفي.استبانة الرضا  (ب
حالة مف السرور واالرتياح يشعر بيا معممو المدارس الحكومية الثانوية نتيجة تعريف الرضا الوظيفي: 

تحقيؽ الحاجات التي يقدميا العمؿ ليـ في مجاؿ القيادة, والعبلقات اإلنسانية, التدريب, الرواتب 
 والترقيات.

 ع الموجود وليس المأمول.مالحظة: يرجى منك االستجابة حسب شعورك بالرضا عن الواق

 الرضا الوظيفي م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 األول: نمط القيادة المجال
      توفر اإلدارة المدرسية فرص التعبير عف الرأي بحرية داخؿ المدرسة. .8
      المعمميف.تعمؿ اإلدارة عمى بث الثقة بقدرات  .2
      تقـو اإلدارة بمناقشة مشكبلت المعمميف. .3
      تسمح اإلدارة بمشاركة المعمميف في تنفيذ األنشطة المدرسية المختمفة. .4
      تمارس اإلدارة األسموب الديمقراطي في حؿ الخبلفات بيف المعمميف. .5
      تقدر اإلدارة جيود المعمميف وعطائيـ. .6
      تنسؽ اإلدارة جيود المعمميف بمنيجية عممية. .7
      تشرؾ اإلدارة المعمميف في وضع الخطة المدرسية. .8
      تعدؿ اإلدارة في معاممتيا مع المعمميف. 9

 الثاني: العالقات اإلنسانية المجال
      يسود بيف اإلدارة المدرسية والمعمميف جو مف االحتراـ المتبادؿ. .8
      تحافظ اإلدارة عمى أسرار المعمميف. .2
      يشارؾ المعمموف بعضيـ البعض في مناسبتيـ االجتماعية. .3
      يسود المرح لقاءات المعمميف غير الرسمية. .4
      تسود عبلقات طيبة بيف المعمميف وأولياء األمور. .5
      يستفيد المعمموف مف خبرات بعضيـ البعض. .6
      يبادر المعمموف لتقديـ المساعدة الممكنة لزميميـ النجاز عممو. .7
      يتقبؿ المعمموف اعتذاري عند الخطأ إذا حدث في حقيـ. .8
      تتميز عبلقات العمؿ بروح إنسانية. .9

 الثالث: التدريب المجال
      يتـ التخطيط لمبرامج التدريبية بشكؿ جيد. .8
      التدريبية وفقًا لبرنامج زمني محدد.تحدد البرامج  .2
      يتـ تحديد البرامج التدريبية وفقًا الحتياجات المعمميف. .3
      تؤدي البرامج التدريبية إلى تغيير ايجابي في سموؾ المعمميف. .4
      تساعد البرامج التدريبية عمى تطوير ميارات المعمميف. .5
      التدريبية المتوفرة التطورات العممية والتربوية.تواكب البرامج  .6
      توفر اإلدارة جميع اإلمكانات البلزمة لمعممية التدريبية. .7
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      تستعيف اإلدارة بمدربيف ذوي كفاءة عالية. .8
      تتبع اإلدارة أساليب متنوعة في عممية التدريب. .9
      انتيائو.تتابع اإلدارة أثر التدريب بعد  .88
      يشارؾ المعمموف في تحديد نوعية البرامج التدريبية البلزمة. .88

 الرابع: الرواتب والترقيات المجال
      يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع األداء والجيد الذي أبذلو. .8
      يعكس اختبلؼ األجر اختبلفًا حقيقيًا في أداء المعمميف. .2
      األجور لقواعد وقوانيف عادلة.يخضع نظاـ  .3
      يتوافؽ الراتب مع مستوى غبلء المعيشة. .4
      يضاىي الراتب رواتب الزمبلء في المؤسسات األخرى بنفس المؤىؿ. .5
      يساعد الراتب عمى إشباع حاجاتي المادية واالجتماعية. .6
      أحمميا.يتناسب الراتب مع المؤىبلت العممية التي  .7
      معايير الترقية في العمؿ واضحة. .8
      يتناسب نظاـ الترقيات مع طموحات المعمميف. .9

  شاكرًا لك حسن تعاونك
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 (3ممحق رقم )

 المحكمين أسماء قائمة

 مكان العمل     التخصص     االسم            الرقم 
 جامعة القدس المفتوحة تربيةأصوؿ  د. أحمد غنيـ أبو الخير  .8
 الجامعة اإلسبلمية  أصوؿ تربية د. إياد الدجني  .2
 جامعة األقصى أصوؿ تربية د. حمدي معمر .3
 جامعة األقصى أصوؿ تربية د. رائد الحجار .4
 جامعة األقصى أصوؿ تربية د. رندة شرير .5
 المفتوحةجامعة القدس  أصوؿ تربية وعمـ نفس د. زياد الجرجاويأ .6
 وزارة التربية والتعميـ العالي أصوؿ تربية د. سمية النخالة .7
 جامعة األزىر  عمـ نفس د. عماد الكحموت .8
 الجامعة اإلسبلمية أصوؿ تربية د. فؤاد العاجز أ .9
 وزارة األوقاؼ أصوؿ تربية د. فريد النيرب .88
 األزىرجامعة  أصوؿ تربية  ىاشـ االغا خمؼ  دد. محم .88
 الجامعة اإلسبلمية أصوؿ تربية أبو دؼد. محمود  .82
 جامعة األقصى أصوؿ تربية د. محمود خمؼ اهلل  .83
 وزارة التربية والتعميـ العالي أصوؿ تربية د. محمود عساؼ .84
 جامعة األقصى أصوؿ تربية د. نافذ الجعب  .85
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 (4ممحق رقم )

 األزىر لوزارة التربية والتعميمكتاب تسييل ميمة من جامعة 

 
 

 



159 

 

 (5ممحق رقم )

 كتاب وزارة التربية والتعميم بتوصيف المجتمع
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 ( 6ممحق رقم )

 كتاب وزارة التربية والتعميم إلى المديريات المختمفة
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 (7ممحق رقم )

 كتاب المديريات المختمفة إلى المدارس
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