
Alex. J. Agric. Sci.                                                                               Vol. 61, No. 6, pp. 909-972, 2016 (Arabic) 

 909 

 األدوار القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممين

 دراسة ميدانية بريف محافظة المنوفية

 فرحات عبد السيد محمد
 جامعة المنكفية –كمية الزراعة  –قسـ اإلرشاد الزراعي كالمجتمع الريفي 

 08/00/0206 :ولتاريخ القب                                02/02/0206 تاريخ التسميم:

 الممخص
لممعمميف, كتحديػد العكامػؿ المرتبطػة  يفيىذه الدراسة بصفة رئيسية كصؼ كتحميؿ العالقة بيف األدكار القيادية لمديرم المدارس كالرضا الكظ استيدفت

معمػـ , مػف هربػع قػرم بمحافظػة المنكفيػة,  476كالمؤثرة عمي درجة الرضا الكظيفي لممعمميف . كلتحقيػؽ هىػداؼ الدراسػة تػـ ارتيػار عينػة عشػكائية قكاميػا 
راسػة منيػا هسػاليب كاستردـ االستبياف بالمقابمة الشرصية لجمع البيانات. كقد استردـ العديد مف األساليب اإلحصائية لتحميػؿ البيانػات كاسػتجالت نتػائد الد

ممقارنػػات البعديػػة, كقيمػػة احصػػات ايتػػا تربيػػع, كمعػػامالت االرتبػػػاط , اإلحصػػػات الكصػػفي, كارتبػػػار تتت, كتحميػػؿ التبػػايف هحػػادم االتجػػاه, كارتبػػار شػػيفيو ل
 ”.Step-wise“ الصاعد متدرجككػذلؾ التحميؿ االرتباطي االنحدارم المتعدد ال

طة مػف الرضػا %( لدييـ درجة متكسػ75هسفرت نتائد الدراسة عف األدات المتكسط لمديرم المدارس لألدكار القيادية, كهف غالبية المعمميف )حكالي  كقد
يػة المرتمفػة الكظيفي, كما كشفت نتائد االرتبارات اإلحصائية عف كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجة هدات مػديرم المػدارس لػألدكار القياد

احصات ايتػا تربيػع الػي هف  ىنػاؾ ت  كقيمة Step- wiseكدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف. كما هظيرت نتائد التحميؿ االنحدارم المتعدد المتدرج الصاعد ت
ىػػي بالترتيػػػبر ممارسػػات المكجػػو التربػػػكم, كالرضػػا األسػػػرم  عممػػيفسػػبع متريػػرات مسػػػتقمة قػػد هسػػيمت فػػػي تفسػػير التبػػايف فػػػي درجػػة الرضػػا الػػػكظيفي لمم

ة في مجاؿ الشئكف اإلداريػة كالمتابعػة, ك الحالػة لممعمميف, كالربرة الكظيفية لممعمميف, كمستكم تدريب المعمميف, كدرجة هدات مدير المدرسة لألدكار القيادي
% مػف التبػايف الحػادث فػي درجػة الرضػا 98الزكاجية لممعمميف, كدرجة تكافر السمات القيادية لدم مدير المدرسة, حيث استطاعت ىذه المتريرات تفسػير 

 الكظيفي لممعمميف.

 المعممين. –المدارس  مديري –الرضا الوظيفي  –الكممات المفتاحية: األدوار القيادية 

 المقدمة
يعػػػػػػد التعمػػػػػػيـ الركيػػػػػػزة األساسػػػػػػية لتحقيػػػػػػؽ التنميػػػػػػة الشػػػػػػاممة 
كالمسػػتدامة , حيػػث يسػػتيدؼ تنميػػة المػػكارد البشػػرية كالتػػي تمثػػؿ 

فاإلنسػػػاف  .كعمػػػاد عمميػػػة التنميػػػة فػػػي المجتمػػػع الرايػػػة كالكسػػػيمة
, لػػػػذلؾ ال يمكػػػػف التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ كغايتيمػػػػا معػػػػان  ىػػػػك مكضػػػػكع

دكف  ,رطيط لتنمية شػاممة, اقتصػاديان كاجتماعيػان كثقافيػان تصكر ت
, مػػف منطمػػؽ التسػػميـ بػػيف التنميػػة الشػػاممة تنميػػة كتطػػكير التعمػػيـ

 -قبميػػػا كمعيػػػا -تضػػـػ التعمػػػيـ لػػػيس فقػػػط لردمػػػة ضػػػركرية بػػػؿ
, كهيضػػا مػػف إلحػػداث ىػػذه التنميػػة كاسػػتثمار هساسػػي كضػػركرم

كػػؼت كف تعمػػيـ منطمػػؽ التسػػميـ بينػػو ال تحقيػػؽ لتنميػػة مطػػردة د
 (.64ر  4004, كمتجدد)حجى
مف التعميـ في الدكؿ المتقدمة قد ترطى  األساسيكاليدؼ 

مجرد اتقاف الميارات المينية هك تنمية بعض استعدادات 

ة, كقدرات هفراد المجتمع هك حتى االىتماـ بالتنشئة السياسي
, لكف هصبح اليدؼ األساسي منو كالتيكيد عمى اليكية القكمية

ؽ هقصى اشباع لحاجات األفراد كتنمية قدراتيـ بحيث تحقي
هف يككف ليـ دكر فعاؿ في  -كمكاطنيف -يستطيعكف فيما بعد

, كمف ثـ فيك يعمؿ عمى اعداد هفراد يصممكف المجتمع
البرامد المتعددة كيستردمكف المكارد المرتمفة كيسمككف كافة 

 (.4007, )سالمةمف التقدـ لكطنيـ السبؿ لتحقيؽ المزيد
االقتصادية ليا هبعادىا االجتماعية ك  التعميميةكالسياسات 

, فيي اجتماعية باعتبار التعميـ نظاـ كالتربكية كالتعميمية
, جتمع كيتيثر بو كبظركفو كتطمعاتواجتماعي يؤثر في الم

كىى تربكية كتعميمية ألنيا تطبؽ في مجاؿ التربية كالتعميـ 
, كتسعى الى المرتمفةشرية كالمادية كمدرالتو بإمكاناتو الب

ررجاتو في ظؿ تحسيف مدرالتو اصالح عممياتو كتجكيد م
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(, لذلؾ تعتبر السياسة التعميمية مرحمة 4007هيضا)حجى, 
كسطى مف مرحمة سابقة يضع فييا المجتمع فمسفتو التي 

في المستقبؿ في صكرة مجتمع يتطمع هف يراىا مشرصة 
استراتيجيات رطط ك , كبيف منشكد, كفى صكرة مكاطف ميمكؿ

, تحدد البدائؿ المرتمفة كالرطكات المتعددة في مرحمة تالية
تجاه التي ينبري هف تترذ مف هجؿ عممية تحريؾ الكاقع في اال

مف  ان (, كليذا تعد سياسة التعميـ جزت8;;0المنشكد )عمى, 
كمككف مف  -السياسات العامة لمدكلة كتربط السياسة التعميمية

لمدكلة)حجى,  باألدات السياسي -مككنات السياسة العامة
4006) . 

لمتعميـ يكاجو العديد مف التحديات التي  المستقبميكالتكجو 
تعكس نبض العصر كتطمعاتو, كالتي اذا لـ يتـ كضعيا في 
االعتبار لفشؿ النظاـ التعميمي في ميمتو )الدىشاف, 

(. حيث هفرزت العكلمة كالثكرة العممية كالتكنكلكجية 8;;0
, كالتي هلقت بظالليا ف التحديات العالمية المعاصرةد مالعدي

كتيثيرىا عمى النظـ التعميمية مثؿ المعرفة اإلنسانية المتريرة 
كالمتجددة , كالالمركزية التي تعطى المدارس استقالليتيا 
كتحمؿ مسئكلياتيا مف رالؿ التقكيـ الذاتي ألدائيا, كتكفير 

رس مف األدكات المكارد الالزمة لتدبير احتياجات المدا
كالكسائؿ كاآلالت مف رالؿ الشراكة المجتمعية, كالمعمكمات 

 Europen)التي تتدفؽ برزارة عبر الشبكات االلكتركنية 

Commission, 2001). 
النظاـ التعميمي بكؿ عناصره كمستكياتو  يعانىكفى مصر 

هماـ مف بعض المشاكؿ كالتحديات كالتي تمثؿ عائقان حقيقيان 
, مثؿ انرفاض هعداد المعمميف نسبة تعميمة كتطكرىاالعممية ال

, كتدىكر الثقة بيف الطالب كعدـ كضكح معايير تكزيعيـالى 
المجتمع كالمنظكمة التعميمية نتيجة لضعؼ جكدة ردمات 

عميـ التربية كالتعميـ المقدمة في المدارس كضعؼ الصمة مف الت
, كضعؼ فاعمية ككفاتة كمتطمبات الحياة كسكؽ العمؿ

التدريب الحالي لممعمميف لعدـ كجكد رطة سنكية لمتدريبات 
عمى المستكيات المرتمفة كالترصصات المرتمفة مما هدل الى 

كر البنية التحتية , كتدىؼ الكفاتة المينية لبعض المعمميفضع
 (.4008, التنمية المستدامة )استراتيجيةلمعظـ المدارس

رسية كاعية يتطمب كجكد ادارة مد التحدياتكمكاجية ىذه 
كمتميزة يتكلى مسئكليتيا مدرات عمى درجة عالية مف الكفاتة 
كالفعالية, كلدييـ ميارات القيادة الرشيدة لتحقيؽ هىداؼ التعميـ 
في مدارسيـ في شتى مياديف كمجاالت العمؿ المدرسي 

( حيث 4008بمستكل راؽ مف الجكدة)الدسكقي كمحمد, 
ك العنصر المحرؾ لكؿ يشير عممات اإلدارة الى هف المدير ى

عمؿ, فكفاتة كهدات المدير ىي التي تحدد نجاح هم 
( كفى ىذا  Rob Dixanنقال عف  4000عمؿ)هسمات عمى, 

الشيف يرل ليكنارد ىكايت هف المدير ىك الشرص الذم ينظـ 
كيكجو كينسؽ كيراقب نشاط اآلرريف دارؿ المنظمة, بقصد 

عف كؿ ما  (, بصفتو المسئكؿ4004تحقيؽ معيف)مصطفى, 
يتعمؽ بالييئة التدريسية كالطالب كالمقررات كاالمتحانات 

 (.4000كغيرىا)ماجدة حسف, 
اإلدارية جزتان ميمان مف ثقافة التنظيـ  المعتقداتكتمثؿ 

المدرسي التي تعتمد في جانب كبير منيا عمى ما لدل مديرم 
المدارس مف فمسفة في اإلدارة كهساليب كطرؽ العمؿ كالتي 

ي تحقيؽ عائدات التنظيـ المتمثمة في اإلنتاجية الجيدة, تؤثر ف
الرضا الكظيفي(, كالمستكل كالرضا عمى المستكل الفردم )

 Adler, 2002, 4008)الركح المعنكية( ) تكماسيممك , الجمعي
  -باعتبارىـ قادة تربكييف -(. لذلؾ يؤثر مديرك المدارس

دارم عمى بسمككيـ الذم يصدر كفؽ معتقداتيـ عف العمؿ اإل
اآلرريف مف رالؿ العمؿ عمى تحسيف بيئة العمؿ التي تدعـ 
النمك الذاتي لألفراد, كتعاكنيـ عمى االبتكار, كبنات الفريؽ 
كتسيـ في حؿ المشكالت دارؿ التنظيـ, كىذا في جانب كبير 
منو يسيـ في تحقيؽ اإلنتاجية الجيدة متمثمة في المستكل 

لمعامميف, كفاعمية في األدات التحصيمي المرتفع, كرضا كظيفي 
(Waskiewicz, 2016). 

ى الى يعتبر هحد األىداؼ التي تسع الكظيفيكالرضا 
, حيث يؤدل بدكرة الى تحقيؽ تحقيقيا المنظمات المعاصرة

مستكيات عالية مف األدات لمعامميف بيذه المنظمات )ادريس 
(, كنظرا لالرتباط الكثيؽ بيف درجة الرضا 4004كالمرسى, 

فقد هدركت المنظمات  كظيفي كمستكل األدات كاإلنتاجيةال
درجة رضا العامميف , كسعت جاىدة نحك زيادة هىمية ذلؾ
)العامميف( هف المكارد البشرية (, باعتبار4009, بيا)الباحسيف
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مف هىـ المدرالت الحيكية التي تمعب دكران ىامان في التيثير 
د تحقيؽ ية كىى بصدعمى المنظمات اإلنتاجية هك الردم

كفى ىذا  (.:400, , دعات محمد4008, هىدافيا )نافع
( هف الرضا الكظيفي يعتبر مف 4006)ميرل الظفير  الشيف

هبرز المكضكعات التي حظيت باىتماـ باحثي اإلدارة رالؿ 
العقكد الماضية, كذلؾ لصمتو المباشرة بالعنصر اإلنساني 

 في همكالذم يعتبر محكر العممية اإلنتاجية هك الردمية 
 . منظمة

يمثؿ هىمية كبيرة سكات  الكظيفيفشعكر العامميف بالرضا 
فتكمف هىمية تحقيقو فير , ممجتمع هك لممنظمة هك لمفرد نفسول
)العامؿ(ر تقميؿ الشعكر باالغتراب بالنسبة لمفرد -0

, زيادة اإلصابة هثنات العمؿاالجتماعي, الحد مف معدالت 
, كتحقيؽ ائو عف العمؿية لمعامؿ نتيجة لرضالركح المعنك 

ر بالنسبة لممنظمة -4الكظيفي لمعماؿ, االستقرار كاألمف 
لممنظمة, زيادة يؤدل الى زيادة درجة كالت كانتمات األفراد 

, , تحقيؽ الكفاتة كانرفاض معدالت التمؼ كاإلىالؾاإلنتاجية
سبة لممجتمعر يؤدل بالن -5, كانرفاض معدالت دكراف العمؿ

, زيادة الناتد القكمي, االسترداـ بطالةالى ترفيض نسبة ال
األمثؿ لممكارد كنتيجة لزيادة درجة الكفاتة كالفاعمية, انرفاض 
معدالت ترؾ العمؿ مما يؤدل الى االستقرار األسرل 

فع مستكيات كالتماسؾ االجتماعي, زيادة ثركة المجتمع كر 
نقال عف 4006, المعيشة دارؿ المجتمع)سمر شيخ السكؽ

 كعبد الكىاب(. الماـز كحسف
( هف هىـ األسباب الداعية 4000)نعسانى كيضيؼ

لالىتماـ بالرضا الكظيفي تتمثؿ فير ارتفاع درجة الرضا 
الكظيفي كالتي تؤدل الى ارتفاع مستكل الطمكح لدل 
المكظفيف في المؤسسات المرتمفة, كما تؤدل الى انرفاض 
 نسبة غياب المكظفيف عف العمؿ, كتقمؿ مف درجة تعرضيـ
لحكادث العمؿ, كما تؤدل الى زيادة اإلنتاج, كارتفاع درجة 
رضاىـ عف كقت فراغيـ كراصة مع عائالتيـ, ككذلؾ ارتفاع 

كفى ىذا الشيف تربط  درجة رضاىـ عف الحياة بصفة عامة,
( بيف Stenine & Truxilloنقال عف  4006)ياسميف عيسى

ت الرضا عف الحياة مف رالؿ مساىمة الكظيفة في ترؾ كق
لمفرد لالستمتاع الشرصي كاألسرل, كارتيار الكظيفة التي 

 Parasurman (1992) تضع الفرد في مكانو يفضميا. لذلؾ هكد 

et al.  عمى هف كجكد صراع بيف األسرة كالعمؿ يؤدل الى
انرفاض درجة الرضا الكظيفي نتيجة لتقصير الفرد تجاه 

الى شعكر عائمتو, كانرفاض درجة الرضا العائمي, مما يؤدل 
الفرد بضركط الحياة. كما سبؽ يؤكد عمى العالقة بيف الرضا 
الكظيفي كالرضا العاـ عف الحياة, لذلؾ اذا استطعنا تحسيف 
مستكل الرضا لدل األفراد العامميف فإننا نحسف بالتالي مف 
مستكل رضاىـ العاـ عف الحياة كمستكل تكافقيـ النفسي 

العديد مف  تهكضح(. كما 7;;0كاالجتماعي)محمد, 
الدراسات بيف عدـ الرضا الكظيفي لو آثاره السمبية ليس فقط 
نما هيضان عمى المنطقة التي يعمؿ بيا, فعمى  عمى الفرد كا 
المستكل التنظيمي كجد هف الرضا الكظيفي المنرفض قد 
ترافؽ مع انرفاض في هدات العمؿ كزيادة الرياب, كانرفاض 

ؿ, كتدىكر الركح االنتمات, كزيادة معدالت ترؾ العم
, هما عمى المستكل (Mathieu & Hamel, 1989)المعنكية

الفردم فنجد هف الرضا الكظيفي المنرفض قد تكافؽ مع 
ع المشكالت النفسية مستكيات مرتفعة مف اإلجياد كتنك 

 . (Johns, 2003)كالفسيكلكجية
عمى ما سبؽ, كنظران ألىمية األدكار القيادية  كتيسيسان 

 -س في احداث الفاعمية التنظيمية لممدرسةلمديرم المدار 
راصة اذا كانت شاممة لمرتمؼ المجاالت اإلدارية كالفنية 

كما يمكف هف ينعكس عمى  -كاالجتماعية كاإلنسانية بالمدرسة
عائدات التنظيـ المدرسي كالتي مف بينيا شعكر المعمميف 
بالرضا كالتكافؽ دارؿ العمؿ بالتنظيـ المدرسي, حيث ترجع 

رات االىتماـ بالرضا الكظيفي لممعمميف لمعديد مف مبر 
األسباب منيا هف فيـ السمكؾ اإلنساني ليس لممكقؼ هك الشئ 
نما مف هجؿ معرفة كيفية ادراؾ المعمميف ليذا الشئ,  ذاتو, كا 
حيث يؤثر ذلؾ عمى اتجاىاتيـ ىذا مف ناحية, كمف ناحية 

تمكف  هررل, فإف معرفة اتجاىات المعمميف نحك العمؿ سكؼ
مف التنبؤ بسمككيـ في المستقبؿ, كذلؾ تساعد اإلدارة في 
الترطيط لنظاـ سميـ كمناسب ككاقعي لمحكافز المقدمة 
لممعمميف تتفؽ مع اتجاىاتيـ كتحقؽ ليـ القدر الكافي مف 
اإلشباع كشعكرىـ بالعدالة كالذم بدكره يؤدل الى تكافقيـ مع 

 مينة التدريس.
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هف بعضيا هىتـ بيدكار  تبيفيالسابقة  الدراساتكبفحص 
, كاىتـ البعض المدارس كذلؾ في اطار كصفى ليا مديرم

اآلرر باألنماط القيادية لمديرم المدارس كعالقتيا بالرضا 
في حدكد عمـ  -, في حيف ال تكجد دراساتالكظيفي لممعمميف

, كفحص المدارس تناكلت األدكار القيادية لمديرم -الباحث
 .الكظيفي لممعمميفكار كالرضا العالقة بيف ىذه األد

الحالية عف الدراسػات التػي تناكلػت هدكار  الدراساتكترتمؼ 
مػػػػديرم المػػػػدارس فػػػػي ككنيػػػػا تسػػػػتيدؼ التعػػػػرؼ عمػػػػى األدكار 
القياديػػػة لمػػػديرم المػػػدارس فػػػي العديػػػد مػػػف المجػػػاالت اإلداريػػػة 

ككػػذلؾ التعػػرؼ  -فػػي اطػػار كصػػفى ليػػا -كالفنيػػة كاالجتماعيػػة
باإلضػػافة   -مػػف كجيػة نظػر المعممػيف -ارعمػى هىـػ تمػؾ األدك 

الػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى العالقػػػػة بػػػػيف درجػػػػة هدات مػػػػديرم المػػػػدارس 
لػػػػألدكار القياديػػػػة كالرضػػػػا الػػػػكظيفي لممعممػػػػيف كالػػػػذم يمكػػػػف هف 
تػػػػؤثر فيػػػػو تمػػػػؾ األدكار, كىػػػػذا مػػػػا لػػػـػ تتعػػػػرض لػػػػو الدراسػػػػػات 

 السابقة, كعمى كجو الرصكص الدراسات العربية.
دد مشكمة الدراسة في محاكلتيا كفي ضكت ما تقدـ, تتح

اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالير ما العالقة بيف درجة هدات 
مديرم المدارس الريفية بمحافظة المنكفية لألدكار القيادية 
كدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف بتمؾ المدارس؟ مف رالؿ 

 اإلجابة عف األسئمة الفرعية التاليةر
مدارس الريفية بمحافظة المنكفية ما مستكم هدات مديرم ال -0

 لألدكار القيادية مف كجية نظر المعمميف بتمؾ المدارس؟ 
الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في  مستكمما  -4

 محافظة المنكفية؟ 
ىؿ ىناؾ ارتالؼ في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -5

 بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية تعزم لممتريرات
المرحمة التعميمية, كنكع  المستقمة التي تناكلتيا الدراسةر

المدرسة, كنكع المبحكث, كالحالة الزكاجية لممبحكث, كنكع 
التيىيؿ, كالترصص, كالمؤىؿ العممي, كالربرة الكظيفية, 
كالدرجة الكظيفية, كمستكم التدريب, كالسمات القيادية 

سرم, لممدير, كممارسات المكجو التربكم, كالرضا األ
 كالرضا المجتمعي؟

ىؿ ىناؾ ارتالؼ في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -6
بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية تعزم لمجكانب 

الراصة بدرجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في 
, )ب( المجاالت الرمس التاليةر )ه( الترطيط  كالتنظيـ

لتطكير كالجكدة, )د( , )ج( االشئكف اإلدارية كالمتابعة
النمك الميني لممعمميف, )ق( العالقات اإلنسانية 

 كاالجتماعية.
ىؿ تكجد عالقة بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -7

المرحمة  بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية ككؿ مفر
التعميمية, كنكع المدرسة, كنكع المبحكث, كالحالة الزكاجية 

ؿ, كالترصص, كالمؤىؿ العممي, لممبحكث, كنكع التيىي
كالربرة الكظيفية, كالدرجة الكظيفية, كمستكم التدريب, 
كالسمات القيادية لممدير, كممارسات المكجو التربكم, 

 كالرضا األسرم, كالرضا المجتمعي؟
ىؿ تكجد عالقة بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -8

ت مديرم بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية كدرجة هدا
المدارس لألدكار القيادية في المجاالت الرمس التاليةر )ه( 
الترطيط  كالتنظيـ, )ب( الشئكف اإلدارية كالمتابعة, )ج( 
التطكير كالجكدة, )د( النمك الميني لممعمميف, )ق( 

 العالقات اإلنسانية كاالجتماعية.
ما األىمية النسبية لممتريرات المستقمة المدركسة المؤثرة  -9

في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في 
 محافظة المنكفية؟ 

 أىداف الدراسة
يتمثؿ الررض العاـ ليذه الدراسة في استكشاؼ طبيعة 
العالقة بيف درجة هدات مديرم المدارس الريفية بمحافظة 
المنكفية لألدكار القيادية كدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف بتمؾ 

 الؿ األىداؼ الفرعية التاليةرالمدارس, مف ر
الكشؼ عف مستكم هدات مديرم المدارس الريفية بمحافظة  -0

المنكفية لألدكار القيادية مف كجية نظر المعمميف بتمؾ 
 المدارس.

التعرؼ عمي مستكم الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس  -4
 الريفية في محافظة المنكفية. 

الرضا الكظيفي لممعمميف ارتبار معنكية الفركؽ في درجة  -5
بالمدارس الريفية التي تعزم لممتريرات المرتمفة التي 

المرحمة التعميمية, نكع المدرسة, نكع  تناكلتيا الدراسةر
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المبحكث, الحالة الزكاجية لممبحكث, نكع التيىيؿ, 
الترصص, المؤىؿ العممي, الربرة الكظيفية, الدرجة 

قيادية لممدير, الكظيفية, مستكم التدريب, السمات ال
ممارسات المكجو التربكم, الرضا األسرم, كالرضا 

 المجتمعي.
ارتبار معنكية الفركؽ في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -6

بالمدارس الريفية التي تعزم لممتريرات المتعمقة بمستكم 
هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في المجاالت 

لتنظيـ, )ب( الشئكف الرمس التاليةر )ه( الترطيط  كا
اإلدارية كالمتابعة , )ج( التطكير كالجكدة, )د( النمك 

 الميني لممعمميف, )ق( العالقات اإلنسانية كاالجتماعية
فحص العالقة بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -7

المرحمة  بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية ككؿ مفر
حكث, كالحالة الزكاجية التعميمية, كنكع المدرسة, كنكع المب

لممبحكث, كنكع التيىيؿ, كالترصص, كالمؤىؿ العممي, 
كالربرة الكظيفية, كالدرجة الكظيفية, كمستكم التدريب, 
كالسمات القيادية لممدير, كممارسات المكجو التربكم, 

 كالرضا األسرم, كالرضا المجتمعي.
فحص العالقة بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  -8

ارس الريفية في محافظة المنكفية كدرجة هدات مديرم بالمد
المدارس لألدكار القيادية في المجاالت الرمس التاليةر )ه( 
الترطيط  كالتنظيـ, )ب( الشئكف اإلدارية كالمتابعة , )ج( 
التطكير كالجكدة, )د( النمك الميني لممعمميف, )ق( 

 العالقات اإلنسانية كاالجتماعية.
النسبية لممتريرات المستقمة المدركسة تحديد األىمية  -9

درجة الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس  المؤثرة في
 الريفية في محافظة المنكفية.

 
 النظري واالستعراض المرجعي اإلطار

 أساسية: مفاىيم أوالً 
 Leadershipالقيادة:   -0

لقد تعددت تعريفات القيادة, نتيجة لتعدد العممات كالباحثيف 
دكا لمبحث في مكضكع القيادة, فقد تناكليا عممات الذيف تص

االجتماع كعممات النفس كعممات اإلدارة كغيرىـ مف الباحثيف, 

فكؿ منيـ صاغ تعريؼ يتفؽ كيتماشى مع ترصصو, متيثران 
بنظرية هك مذىب معيف, كقد همكف التمييز بيف ثالثة اتجاىات 

 رئيسية في التعريؼ بالقيادة ر
يادة نوع من التأثير يمارسو شخص االتجاه األول: الق

ويتضمن السيطرة عمى اآلخرين بحزم ، أو أنيا السمطة 
ر كيرل هيضا ىذا االتجاه هف السمطة ىي التي  الرسمية

السمطة تعمؿ عمى ارضاع  تحقؽ لمقيادة هىدافيا , ألف
التابعيف إلدارة القائد ركفان مف العقاب الذم يقع عمييـ اذا 

ىذا يعنى هف القيادة ترتبط بيساليب ما رالفكا سمطتو , ك 
رشكاف ,  -0;;0ممارسة السمطة )جامع كآرركف , 

(, كيتماشى مع ىذا االتجاه تعريفات القيادة لكؿ 4008
,  Bass ,(1972)Hall ,(1972)Tannenbaum(1960)مفر 

(, القحطانى 4005( , هبف منظكر );9;0غيث )
(400:.) 

لتأثير في اآلخرين االتجاه الثاني: القيادة عبارة عن ا
لتحقيق غرض جماعي، ويعتمد التأثير عمى قدرة القائد 

قناع التابعين ر كيرل هنصار ىذا االتجاه عمى استمالة وا 
هف القيادة الحقيقية تستمد سمطتيا كبالتالي قدرتيا عمى 
التيثير في سمكؾ كمشاعر اآلرريف مف قبكليـ لمنفكذ 

مف القائد , كالسمطة عف رضا كليس عف قير هك اجبار 
لتحقيؽ غرض يرغبكنو جميعان , كيتكافؽ مع ىذا االتجاه 

 Pigorsنقال عف 0:;0تعريؼ كؿ مفر الصاكل كفيمى )
نقال عف تيد كالركلى(, سالمة  0;;0(, جامع كآرركف )
(, ىالؿ 9;;0(, السكراف )5;;0كهبك طاحكف )

(, ;;;0(, عكاشة كشفيؽ ) Gibbنقال عف  :;;0)
(, عبد الفتاح 4000, عشماكل )ه( 4000الكالنى )

(, فاتف 4000(, رشكاف )4000كزينب عبد الحميد )
نقال عف  4006(, كسمر شيخ السكؽ )4000الرزك )

Laub .) 
االتجاه الثالث : القيادة تتمثل في تحقيق أىداف الجماعة 

كيؤكد هنصار ىذا االتجاه عمى هف القيادة  )المنظمة(:
تيثيران عمى اآلرريف عممية يمارس مف رالليا شرص ما 

بررض ارشادىـ هك تنظيـ كتسييؿ األنشطة كالعالقات بيف 
مجمكعة مف األفراد في منظمة ما برية تحقيؽ هىداؼ 
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المنظمة بكفاتة عالية , كىذا يعنى هف القيادة تتمثؿ في 
تحقيؽ جميع الكظائؼ القيادية التي تستيدؼ تحقيؽ 

لقيادة عمى هىداؼ الجماعة )المنظمة(, حيث ينظر الى ا
هنيا مجمكعة مف الكظائؼ يقـك بيا األفراد, هم هنيا تعنى 
القياـ باألعماؿ التي تساعد عمى تحقيؽ هىداؼ الجماعة 
)المنظمة(, مما يؤكد عمى هف ميمة القائد الرئيسية ىي 
مساعدة الجماعة عمى هف تتعمـ كيؼ تفرز كتعمؿ لنفسيا 

تحديد بكفاتة هفضؿ, كيساعدىا عمى تنظيـ نفسيا ك 
هساليبيا في العـ , كارتيار هىدافيا, كاتراذىا القرارات 
المناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ, باعتباره المسئكؿ عف 
تنسيؽ مجيكدات كنشاطات هعضات الجماعة )المنظمة( 

/  0;;0جامع كآرركف,  -94;0التي يقكدىا )جكىر, 
السبيعى,  - 4006راكية حسف,  -4004عكاشة , 

شى مع ىذا االتجاه رؤية كؿ مفر ىػ(, كيتما 0650
(1971)Wissenberg ,(1977)Kohen المحبكب ,

(, ;;;0(, عكاشة كشفيؽ):;;0(, مرسى)8;;0)
, هسمات  Tsitlinنقال عف  :400(, عمى);;;0كنعاف)
(, 4005نقال عف فرج(, عبد الرحمف) 4000عمى)
(, سالمة 05ر 4000(, العيبانى)4000رشكاف)
 (.4005كآرركف)
تعريفات القيادة الواردة باالتجاىات الثالثة  وبمراجعة

 السابقة يتبين أنيا تتضمن جوانب رئيسية في القيادة، ىي:

( جكىر القيادة يتمثؿ في التيثير الذم يمارسو القائد في 0)
التابعيف, كىذا التيثير يككف نتاجان لممحاكالت التي يقـك بيا 

اعر القائد كتستيدؼ تنسيؽ جيكدىـ كتكجيو سمكؾ كمش
( لمقيادة دكر اجتماعي يتمثؿ في تحقيؽ هىداؼ 4التابعيف, )

الجماعة )المنظمة( مف رالؿ عمميات التفاعؿ االجتماعي 
( التيثير القيادم لمقائد 5كاالتصاؿ بيف القائد كالتابعيف, )

يتطمب عمميات تفاعؿ اجتماعي مستمرة مع التابعيف, لذلؾ 
قات تفاعؿ متكررة فإف القائد ىك مف تربطو بالتابعيف عال

يمارس مف رالليا تيثيران في اتجاىات كمشاعر كسمكؾ 
( التيثير القيادم يعتبر عممية مكقفية يحكميا 6التابعيف, )

طبيعة كمتطمبات المكقؼ مف ناحية, كمف ناحية هررل 
السمات كالميارات الكاجب تكافرىا في القائد كالضركرية 

س حكران عمى مف يشرؿ ( التيثير القيادم لي7لتحقيؽ اليدؼ, )
مكقعان قياديان رسميان, كلكف يمكف هف يمارس ممف ال يممككف 
سمطة رسمية, كاعتمادان عمى االحتراـ كالتقدير المكتسب دارؿ 

 الجماعة.
كصنفت القيادة عمى هساس هسمكب القائد كطريقتو في 
ممارسة عممية التيثير في مرؤكسيو, كما اذا كاف يركز كؿ 

( القيادة 0الى ثالثة هنماط رئيسية ىير ) – السمطات في يده
الديمقراطية, كالتي تعتمد عمى التشاكر المستمر بيف القائد 
كالجماعة, باإلضافة الى المركزية السمطة, كاعترافيا بقيمة 
التابعيف, كفييا تتسـ العالقة بيف القائد كهعضات الجماعة 

فكيض باعتمادىا عمى العالقات اإلنسانية, كالمشاركة, كت
( القيادة الدكتاتكرية كيطمؽ عمييا كذلؾ القيادة 4السمطة. )

االستبدادية هك األكتكقراطية, كالتي تتركز فييا السمطة كاتراذ 
القرارات في يد القائد بصكرة مباشرة كمطمقة دكف استشارة 
المرؤكسيف, كيمتنع القائد الدكتاتكرم عادة عف تفكيض هم مف 

ى لعدـ ثقتو فييـ كفي قدراتيـ, كىـ سمطاتو الى المستكل األدن
عمييـ الطاعة كتنفيذ هكامر القائد الدكتاتكرم, الى جانب 
االفتقار الى انتشار العالقات اإلنسانية, كانعداـ الثقة بيف القائد 
كالتابعيف, كفي ظؿ القيادة األكتكقراطية يسكد الجماعة نكعان 

كية كسكت مف اإلحباط كالقمؽ كالتكتر كانرفاض الركح المعن
التفاىـ نتيجة عدـ مشاركة المرؤكسيف ككبت مبادرتيـ كبالتالي 
تزداد سمبية المرؤكسيف, كعدـ رضائيـ عف القائد كالعمؿ 

( القيادة الحرة هك الفكضكية, كفي ىذا النمط مف 5بالمنظمة. )
القيادة تتصرؼ الجماعة معتمدة عمى نفسيا, فيي غير 

اميا عمى حرية العامؿ في مكجية, كتركز القيادة الحرة اىتم
صدار  هدات العمؿ كممارسة النشاط, كتحديد المياـ, كا 
نما  القرارات, بدكف تدرؿ مف القائد الرسمي المعيف في ذلؾ, كا 

(. كلقد هسفرت 4000يترؾ الجماعة لنفسيا كمية)رشكاف, 
تجارب اإلنسانية عبر العصكر عف هف هفضؿ هنماط القيادة, 

يث هف جماعية القيادة ليست عاصمان ىك النمط الديمقراطي, ح
نما ىي تيكيد لمديمقراطية عمى  مف جنكح الفرد فحسب, كا 

 (.;;;0هعمى المستكيات)العيسكم, 
كلمقيادة كظائؼ متعددة حددىا كؿ مف تكرتش ككريتشفيمدت 
بدات الرهم  كتتمرص فير اإلدارة كالتنفيذ كالترطيط كا 
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كضبط العالقات بيف كاالستشارة لمجماعة كتمثيميا لدل الرير, 
هعضائيا, كمنح الثكاب كفرض العقاب كالفصؿ في المنازعات 

 -;;;0التي تنشي بيف هعضات الجماعة)عكاشة كشفيؽ, 
(. كقد هشارت النظرية 4000رشكاف,  -4000عيسكم, 

( تحديد 0الكظيفية الى هف لمقائد كظائؼ, لعؿ هىميار )
ضو دارؿ ( ضبط الصراع كرف4هىداؼ الجماعة كتنفيذىا, )

( 6( رسـ سياسة الجماعة كتكزيع األدكار, )5الجماعة, )
ثرات ثقافتيا, ) ( الحفاظ عمى النظاـ 7تكجيو هفكار الجماعة كا 
( تحديد المثؿ األعمى 8مف رالؿ سياسة الثكاب كالعقاب, )
( الحفاظ عمى استمرار 9لنماذج السمكؾ الكاجب اتباعيا, )

ؿ االجتماعي دارؿ ( تيكيد التفاع:الجماعة كبناتىا, )
( الحفاظ ;الجماعة كتنسيؽ السياسات نحك تحقيؽ األىداؼ, )

 (4000عمى ركح الجماعة كمعنكياتيا )رشكاف, 
( الى هف :400( كثابت )4000كيشير كؿ مف الحربي)

كتساعدىـ في ادارة  –ىناؾ صفات تميز القادة عف غيرىـ 
بمستكل  ( هنو يتمتع0مف هىميار ) –المنظمة كتحقيؽ هىدافيا 

( 4مف الذكات هعمى مف مستكل ذكات تابعيو تمرؤكسيوت, )
( 7( طالقة المساف, )6( سداد في الرهم, )5سعة األفؽ, )

( النضد العقمي كالتحميؿ المنطقي 8حسف المنطؽ, )
( القدرة ;( رجاحة العقؿ, ):( قكة الشرصية, )9لألحداث, )

( 00( يقظة الضمير, )00عمى اإلمساؾ بزماـ األمكر, )
( الحماس 05( الثقة بالنفس, )04الجرهة االجتماعية, )

( القدرة عمى 07( الجاذبية الشرصية, )06كالطاقة العالية, )
( االقتناع 09( التعاطؼ مع اآلرريف, )08العمؿ في فريؽ, )
( التعرؼ ;0( فيـ العكامؿ البيئية, ):0بيىداؼ المنظمة, )

( الشركط 4000عمى مستكل المسئكلية, كيحدد عيسكم )
الكاجب تكافرىا في القائد الكؼت تالناجحت, كتتمثؿ في قدرتو 

دارة المناقشات, )0عمىر ) ( 5( حماية األقمية, )4( تنظيـ كا 
( التنبؤ 7( المعاممة الحسنة لألفراد, )6اتراذ القرارات, )

( اقامة عالقة 8بالمشكالت قبؿ كقكعيا كالعمؿ عمى تفادييا, )
( مشاركة :( التنظيـ االجتماعي, )9, )كدية مع هفراد الجماعة

( تيكيد الذات ;هعضات الجماعة في آماليـ كحاجاتيـ, )
( حؿ 04( ادارة الرير, )00( )00كتقدير الجماعة, )

( هف 06( االتزاف االنفعالي كضبط النفس, )05المشكالت, )

يككف لديو قدر كبير مف الكفاتة الفنية هك المينية الى جانب 
ت فإننا Krechماعية كالربرة, ككفقان لما ذكره تالكفاتة االجت

نستطيع هف نجمؿ ىذه الصفات في صفة كاحدة كىي النضد 
 الشرصي.

(, Sanfordنقالن عف  ;;;0كيميز كؿ مف العيسكم)
نقالن عف  4000( كعيسكم);;;0كعكاشة كشفيؽ)

Klineberg(كرشكاف )بيف قائد الجماعة 4000 )Leader  كفرد
 Headى الجماعة, كبيف الرئيس الرسمي لو قكة التيثير عم

الذم ليس لو تيثيران قكيان عمى الجماعة, كعمى ذلؾ فميس كؿ 
كبيف  Leadershipرئيس قائد, كمف كجكه التمييز بيف القيادة 

( الرئاسة تقـك نتيجة لنظاـ 0ما يمير ) Headshipالرئاسة 
رسمي, كليس نتيجة العتراؼ تمقائي مف هعضات الجماعة 

الرئيس في تحقيؽ هىدافيا, فالرئاسة تستمد القكة مف بقدرة 
( في الرئاسة يقـك الرئيس 4سمطة رارج الجماعة نفسيا, )

بتحديد هىداؼ الجماعة طبقان لمصالحو ىك هك لمصالح الجية 
( األعماؿ المشتركة هك األعماؿ 5التي منحتو السمطة, )

تقارب ( في الرئاسة ال يكجد 6الجماعية في الرئاسة قميمة, )
كبير بيف الرئيس كهعضات الجماعة, كيعتقد الرئيس هف تباعده 

( 7عف الجماعة يساعد عمى ارغاميا عمى طاعة هكامره, )
سمطة الرئيس مستمدة مف رارج الجماعة نفسيا كليست مف 
دارميا, كىي تقبؿ سمطة الرئيس ركفان مف العقاب, كلذلؾ 

ف نظاـ القيادة تميؿ النظـ اإلدارية الحديثة الى التقريب بي
كالرئاسة بحيث يصبح الرئيس قائدان. لذلؾ فإف البعض يرل 
الجمع بيف الرئاسة كالقيادة لالستفادة مف مزايا كؿ منيما, 
كالترمص مف المساكئ التي قد تنتد عنيما, كذلؾ عف طريؽ 
ايجاد ككادر تجمع بيف ىذه المزايا, كيترمصكف مف 

 (.4004العيكب)المميجي, 
( 0قة بيف القيادة كاإلدارة عمى النحك التالير )كيمكف التفر 

اإلدارة تعني ادارة األشيات كليس ادارة األفراد, فنحف ندير 
الشيت كال نقكده, هما القيادة فتعني قيادة األفراد كليس قيادة 

ىػ 0650األشيات, فنحف نقكد األفراد كليس األشيات )السبيعي, 
فيذ األمكر )األشيات( ( اإلدارة تعني تنOwens( .)4نقالن عف 

بالطريقة الصحيحة, هما القيادة فتعني تنفيذ األمكر)األشيات( 
المرسي  -:400الفقي,  -8;;0الصحيحة )دركر, 
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دريس,  ( لتحقيؽ الرايات كاألىداؼ المنشكدة 5(. )4000كا 
قناع اآلرريف بالكسائؿ السميمة مف  يعتمد القائد عمى استمالة كا 

يعتمد المدير عمى سمطتو  هجؿ تحقيؽ األىداؼ, بينما
كسيطرتو الكظيفية, لذلؾ تمقى تعميماتو كقراراتو في بعض 
األحياف نكعان مف التذمر كالمعارضة, في حيف يستطيع القائد 
مف رالؿ هسمكبو هف يحقؽ هىدافو بيسر كسيكلة )حريرم, 

( اإلدارة ىي فف جمع 6(. ):400الفقي,  -ىػ;060
ة تؤدم لمكصكؿ الى المصادر في اطار المنظمة بطريق

تحقيؽ هىداؼ المنظمة, هما القيادة فيي فف كحث المصادر 
البشرية في اطار المنظمة لمتركيز عمى هىدافيا, كمف ثـ 
تعتمد عمى القدرة عمى اقناع العامميف بالمنظمة بتعديؿ هىدافيـ 

ىػ نقالن 0650لتتكافؽ مع األىداؼ العامة لممنظمة )السبيعي, 
( المدير, يدير العمؿ المكمؼ Argyris and Cyert( .)7عف 

بو, كيسعى الى استمرار عجمة العمؿ, هما القائد يبدع كيجدد 
كيتميز في هم عمؿ يقـك بو, كينمي كيطكر كيبحث دائمان عف 

( اإلدارة تركز عمى 8(. ):400ما يفيد العمؿ )الفقي, 
األشيات كاليياكؿ التنظيمية كالنظـ كالسياسات, بينما تركز 

ادة عمى البشر حيث هف الفرؽ الحاسـ بيف المدير كالقائد القي
يكمف في هف المدير يقبؿ األمر الكاقع فيك يرطط كيعد 
المكازنات كيجدد المسئكليات كيييئ طاقة العمؿ ليراقب كيتابع 
كليتيكد مف هف ما تـ مطابقان لما كاف مرططان, بينما ينطمؽ 

ر لألفضؿ, فيك يككف القائد مف دراسة الكاقع باحثان عف التريي
رؤية مستقبمية نسبيان كيييئ الجيكد لالتصاؿ كاإلقناع, كيقكم 

/  4000دكافع الناس كيزيد مف حماسيـ )ايماف عبد الحميـ, 
 (.Lunenburgنقالن عف  4006سمر شيخ السكؽ, 

دريس ) ( هف المنظمات تحتاج الى 4000كيرل المرسي كا 
هف تحقؽ الفعالية  كؿ مف اإلدارة كالقيادة, اذا ما هرادت

لعممياتيا, فالقيادة ضركرية لتحقيؽ التريير, كما هف اإلدارة 
ضركرية لتحقيؽ نتائد المنظمة, كما هف اإلدارة في ارتباطيا 
مع القيادة يمكنيا مساعدة التنظيـ في تحقيؽ التكافؽ مع بيئتو. 

( عمى هف مصطمح 4004كفي ىذا الشيف يؤكد هبك بكر )
تستردـ لحسـ قضية ىؿ نحف في حاجة الى القيادة اإلدارية 

مديريف هـ قادة؟. كما هف المفاضمة بيف المدير كالقائد لـ تعد 
مالئمة راصة في بيئة األعماؿ المعاصرة رصكصان كنحف 

في حاجة لمصفات كالميارات القيادية لدل المدير عند 
 (.4005ممارستو لمكظائؼ اإلدارية )عيد, 

 Administrative leadershipالقيادة اإلدارية:  -

( القيادة اإلدارية بينيا الكسيمة :400يعرؼ القحطاني ) 
المناسبة التي يتمكف بكاسطتيا المدير مف بث ركح التآلؼ 
كالتعاكف المثمر بيف العامميف في المنظمة كالتيثير عمييـ 
كدفعيـ لتحقيؽ هىداؼ المنظمة بجيكدىـ المشتركة. كيعرفيا 

ميارات كسب ثقة كقبكؿ اآلرريف  ( بينيا4004هبك بكر )
قناعيـ لتكجيو الجيكد الى تحقيؽ  كالقدرة عمى التيثير عمييـ كا 
األىداؼ كذلؾ مف رالؿ تكفير مجمكعة مف الميارات لدل 
القائد اإلدارم كتمتعو بمجمكعة مف السمات كالصفات. كترل 

( هف القيادة اإلدارية تعد نكعان مف هنكاع 4000هسمات عمى )
العامة التي تستردـ األساليب اإلدارية لتحقيؽ األىداؼ  القيادة

( هف القيادة اإلدارية :400المنشكدة. بينما يرل القحطاني )
ترتمؼ عف القيادة بشكؿ عاـ, كذلؾ ألف القيادة تستمد قكتيا 
مف السمات كالصفات الشرصية التي يتمتع بيا القائد, بينما 

رسمية هكالن في ممارسة القيادة اإلدارية تعتمد عمى السمطة ال
نشاطيا ثـ عمى ما يتكافر لدييا مف السمات كالصفات 

( الى هف القيادة اإلدارية تعتبر 4005الشرصية. كيشير عيد )
نتاج كؿ مف رصائص القائد, رصائص المرؤكسيف, 

 كالمكقؼ, كالتفاعؿ, ثـ النتائد.
( تحكيؿ األىداؼ 0كتتمثؿ هىمية القيادة اإلدارية فير )

( تمكيف المنظمة مف ممارسة 4كعة مسبقان الى نتائد, )المكض
( زيادة فعالية كتيثير كينو العناصر 4الترطيط لممستقبؿ, )

( تمكيف المنظمة مف التعامؿ مع متريرات البيئة 4اإلنتاجية, )
الرارجية كالتي تؤثر بطريقة مباشرة هك غير مباشرة في تحقيؽ 

كدفعيـ نحك تحقيؽ ( تحفيز األفراد 4المنظمة ألىدافيا, )
( االىتماـ بالتطكير الدائـ 4هىدافيـ كهىداؼ المنظمة, )
( االىتماـ بالتطكير الدائـ 4لمعامميف كلشرصية القائد, )

( الدعـ المستمر لكؿ مف كظائؼ 4لميارات اتراذ القرار, )
( القدرة عمى االتصاؿ كالتنسيؽ 4المدير ككظائؼ المشركع, )
يضمف بدرجة ما عدـ تعارض مع القادة السياسييف بما 

مكانية تحقيؽ التنمية المستيدفة, ) ( امتالؾ الرؤية 4القرارات كا 
االستراتيجية التي تضفي معنى لحياة المنظمة مف رالؿ القادة 
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اإلدارييف الذيف ال غنى ألم مف المنظمات عنيـ )بدكر, 
عيد,  -;;;0كنعاف,  -:;;0/ ىالؿ,  45ر 8;;0
4005) 

بػػػػيف المػػػػدير القائػػػػد كالمػػػػدير اإلدارم  المترصصػػػػكفكيفػػػػرؽ 
مػػػػف حيػػػػث هسػػػػاليب العمػػػػؿ, كالسػػػػمات, كالقػػػػدرات ذات العالقػػػػة 

( 4004بميػػػػارات التػػػػيثير فػػػػي اآلرػػػػريف كمػػػػا هكردىػػػػا اليػػػػكارم )
تتسـػ هسػاليب اإلدارة لػدل المػدير القائػد ( 0) عمى النحك التػالير

بالمركنػػػػػة كالتجديػػػػػد كالرؤيػػػػػة الكاضػػػػػحة لممسػػػػػتقبؿ, بينمػػػػػا تتسػػػػـػ 
ليب اإلدارة لػػػدل المػػػدير اإلدارم بالنمطيػػػة كالتقميػػػد كالجمػػػكد هسػػػا

قػػت الحاضػػر دكف النظػػرة كالمحافظػػة عمػػى سػػير العمػػؿ فػػي الك 
يتميػػػػػز المػػػػػدير القائػػػػػد بالقػػػػػدرة عمػػػػػى اإلبػػػػػداع ( 4المسػػػػػتقبمية, )

م ىػػػذه القػػػدرات, كالتطػػػكير كالمبػػػادرة, بينمػػػا يفتقػػػر المػػػدير اإلدار 
ره فػي العػامميف معػو مػف رػالؿ يستمد المدير القائد قػكة تػيثي( 4)

, بينمػػػا يسػػػتمد  , كالمعاممػػػة الحسػػػنة ليػػـػ العالقػػػة التفاعميػػػة معيػػـػ
المػػػدير اإلدارم قػػػكة تػػػيثيره مػػػف رػػػالؿ السػػػمطات الرسػػػمية فقػػػط 

 لمتمثمة في الصالحيات المركلة لو.كا
لدل المديريف ميارات قيادية تتمرص  تتكافرلذلؾ يجب هف 

ت الفنيةر كتعني الفيـ الميارا( 0) في هربعة هنكاع ىير
المتعمؽ لمعمؿ في المنظمة كهىدافيا كطرقو كدكرتو كعالقاتو 

ه, كاإلمكانيات المطمكبة إلنجازه, كالمشكالت التي تحيط بتنفيذ
الميارات التنظيميةر حيث ينظر الى المنظمة بكصفيا ( 4)

كيانان متكامالن يتككف مف اجراتات متدارمة تعتمد عمى بعضيا 
عممية قة تيثر كفيـ هبعاد ىذه العالقة كالنتائد الالبعض, كعال

الميارات اإلنسانيةر كتضمف ( 5كاإلنسانية المترتبة عمييا, )
القدرة عمى االتصاؿ كفيـ العامميف بالمنظمة, كتفيـ مشكالتيـ 
كدكافعيـ كطمكحاتيـ كالتعرؼ عمى قدراتيـ كفحص الجكانب 

الميارات ( 6) لعالقاتيـ الرسمية كغير الرسمية,المرتمفة 
الفكريةر كتتعمؽ باالستعداد لقبكؿ فكرة التريير كالتطكر, 
كتشمؿ القدرة التحميمية كميارة قراتة المعمكمات كمقارنتيا, كفيـ 
مدلكالتيا كالرركج بنتائد يمكف االعتماد عمييا في تطكير 

 (.4000العمؿ بالمنظمة )ابراىيـ, 
ككف قائدان, مدير المدرسة يجب هف ي هفكمما سبؽ يتبيف 

كليس اداريان, حتى يؤدم دكره بكفاتة كفعالية, كمف ثـ تحقيؽ 
هىداؼ المدرسة, كىذا يتطمب تكافر العديد مف المقكمات سكات 

لدل القائد تالمديرت نفسو, هك باألنشطة التي يقـك بيا ذلؾ 
 القائد تالمديرت.

  القيادة اإلدارية التربوية )التعميمية(:  -3
Educational administrative leadership     

( الى هف القيادة اإلدارية التربكية 4000تشير هسمات عمي )
ال ترتمؼ عف غيرىا مف القيادات اإلدارية اال في طبيعة 
كمجاالت كهىداؼ عمميا, حيث هف القيادة اإلدارية التربكية 
تعمؿ في مجاؿ التربية كالتعميـ. كيرل كرايفسكي كليرنير 

"Kraeivski & Lirnar"  هف القيادة التربكية تتجمى مف رالؿ
تمؾ الممارسات اإلدارية كالتنظيمية كالفنية, التي يقـك بيا مدير 
المدرسة, بالتعاكف مع غيره, برية تحقيؽ هفضؿ النتائد 
المرجكة مف المدرسة, لمقياـ بدكرىا في تحقيؽ تنمية المجتمع 

دارية ( القيادة اإل4000(. كيعرؼ البدرم ):400)عمي, 
التربكية بينيا مجمكعة مف العمميات القيادية كالتنفيذية كالفنية 
التي تتـ عف طريؽ العمؿ اإلنساني الجماعي التعاكني 
الساعي عمى الدكاـ الى تكفير المناخ الفكرم كالنفسي كالمادم 
المناسب, الذم يحفز اليمـ كيبعث الرغبة في العمؿ الفردم 

جؿ تذليؿ الصعاب كتكييؼ كالجماعي النشط كالمنظـ مف ه
المشكالت المكجكدة, كتحقيؽ األىداؼ التربكية المحددة 

( 4000لممجتمع كالمؤسسات التعميمية. بينما يعرؼ عريفد )
القيادة التربكية بينيا تقيادة القكل العاممة في العممية التربكية 
كتكجيييا نحك األىداؼ التربكية, مف رالؿ تفاعؿ اجتماعي 

ات الجماعة كتماسكيا, كتحقيؽ التعاكف كرفع يحافظ عمى بن
مستكل األداتت. كتتجمى هىمية القيادة التربكية )التعميمية(, 
ككنيا المرتكز األساسي لتقدـ المؤسسات التعميمية, كمف دكنيا 
ال يمكف تحقيؽ هم تريير فعاؿ هك اصالح حقيقي فييا, ككف 

ررل, التي القيادة تعد هكثر هىمية مف الكظائؼ اإلدارية األ
تمارسيا اإلدارة التعميمية, عمى مستكياتيا المرتمفة, نظران 
ألىمية الدكر الذم تؤديو القيادة في تمؾ الكظائؼ )المرالفي 

 (.;;;0كمحسف, 
اإلدارة التربكية الى هف ىناؾ فرقان بيف  دارسككيذىب 

مفيـك اإلدارة التعميمية, كمفيـك القيادة التعميمية, فاإلدارة 
ية تعنى بتنفيذ الميمات اإلدارية كتيميف المستمزمات التعميم

المادية كالبشرية الضركرية لمعممية التعميمية, في حيف هف 
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القيادة التعميمية, عالكة عمى ما سبؽ ذكره, تقـك بيدكار 
اضافية مثؿر المشاركة في رسـ السياسة التعميمية كتنفيذىا, 

بحكث العممية ككضع الرطط كاالستراتيجيات كالمساىمة في ال
كاإلصالح الدكرم لممناىد كهساليب التدريس كالتقكيـ... الى 

 (.:400غير ذلؾ مف األدكار )عمي, 
التربكية العصرية بمجمكعة مف السمات  اإلدارةكتتميز 

ادارة استراتيجية, تسعى لتشكيؿ ( 0) كالمميزات ىير
ادارة ( 4, )المستقبؿ, كتستيدؼ الحفاظ عمى المؤسسة

, تسعى لرفع كفاتة المؤسسة مف رالؿ االطالع معمكماتية
ادارة ديناميكية ( 5ستفادة مف نظـ المعمكمات الجديدة, )كاال
عمى استيعاب التكنكلكجيا بمركنة تنظيمية كلدييا القدرة مؿ تع

تكار هساليب متطكرة ادارة األزمات بفاعمية, كاب( 6الحديثة, )
ضع التصكر ط كك ادارة التريير المرط( 7لمتعامؿ معيا, )

كذلؾ ادارة العالقات اإلنسانية, ( 8المستقبمي لممدرسة, )
ادارة تكجييا حاجات ( 9بتحسيف التعامؿ مع العامميف, )

مجتمع محميت,  –هكليات همكر  –الجميكر المستيدؼ تطمبة 
ا يساعد عمى تحقيؽ ادارة المكارد البشرية كتنميتيا بم( :)

كساب العامميف ادارة التدريب إل( ;هىداؼ المدرسة, )
مجاالت الميارات المطمكبة لمكاكبة المستحدثات في مرتمؼ 

ادارة ( 00( ادارة الجكدة الشاممة, )00العمؿ بالمدرسة, )
ادارة المشاركة ( 04البتكار كالتجديد كالبحث كالتطكر, )ا
دارة تككيف ك ك   (.4009فرؽ العمؿ)الرشايدة, ا 

 –قائد تربكم  كتيسيسان عمى ما سبؽ, يعتبر مدير المدرسة
يقكد فريؽ العمؿ المدرسي الذم يضـ الككالت كالمدرسيف 
 –األكائؿ كالجياز اإلدارم المعاكف كالمدرسيف, كالعماؿ 

كيتصؼ برصائص كميارات تتطمبيا طبيعة األدكار التي 
يتكقع منو ممارستيا في ادارتو لمدرستو, لبمكغ هىدافيا 

في ضكت ما تيسر المنشكدة في جك يسكده األمف كاالرتياح, 
لو مف اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة, كفي ضكت فمسفة 

هسمات  -4000حجي,  -4000كثقافة المجتمع )غانـ, 
 (4000عمي, 
 School director’ roles    أدوار مدير المدرسة: -4

الدكر بينو  Sergiovanni and Carver (1973)يعرؼ   
مكؾ التابع كالمتكقع لفرد مجمكعة التصكرات القائمة حكؿ الس

ما عندما يككف شاغالن لمكقع كظيفي معيف كمؤديان لمتطمباتو. 
( الدكر بينو تالتكقعات التي يعتقد ;9;0كيعرؼ غيث )

الشرص هف اآلرريف ممزمكف بيدائيا نحكه في مكقؼ معيفت. 
الدكر بينو تمجمكعة  Dejnozka (1983)بينما يعرؼ 

ا يشرؿ مكقعان تنظيميان معينان في السمككيات المتكقعة مف فرد م
بنات تنظيمي ما, دكف الحاجة الى النظر لمف يشرؿ المكقعت. 

( الدكر بينو تالسمكؾ الظاىرم 7:;0في حيف يعرؼ بيجت )
الذم يسمكو شاغؿ المركز هثنات تفاعمو مع شاغمي مراكز 

( الدكر بينو تالكظيفة هك 0;;0هررلت. كيعرؼ نشكاف )
المنظمة الذم يقـك بو الفرد كيحمؿ معو  المركز اإلدارم في

تكقعات معينة لسمككو كما يراىا اآلرريفت. بينما يعرؼ هبك 
( الدكر بينو المياـ كالكاجبات كالكظائؼ التي ;;;0حشيش )

ينبري هف يقـك بيا المدير في مجاؿ اإلدارة كفقان لتكقعات 
 العامميف. 

يع ( هدكار مدير المدرسة بينيا جم4004كيعرؼ شرؼ)
النشاطات كالسمككيات الفنية كاإلدارية المرططة كالمنتظمة 
التي يقـك بيا مدير المدرسة مف هجؿ انجاح العممية التعميمية 

( هف الدكر الفعمي لمدير 9;;0في مدرستو. كيرم هحمد )
المدرسة بينو ما يقـك بو مدير المدرسة مف كاجبات تعطى لو 

( بيف الدكر 4000) في مجاؿ اإلدارة كيتقنيا. كيفرؽ هحمد
المتكقع كالدكر الممارس لمدير المدرسة, فالدكر المتكقع عبارة 
عف ما يجب هف يقـك بو مدير المدرسة مف مسئكليات 
ككاجبات تجاه مدرستو كتجاه العامميف بيا, هما الدكر الممارس 
عبارة عف الممارسات الفعمية لممسئكليات كالكاجبات التي يجب 

 لمدرسة بالفعؿ.هف يقـك بيا مدير ا
كفي ىذه الدراسة يقصد باألدكار القياديةر األنماط السمككية 

بكصفو  –تالممارساتت التي يتكقع هف يقـك بيا مدير المدرسة 
في مجاالت الترطيط كالتنظيـ, كالشئكف  –قائدا تربكيان 

اإلدارية كالمتابعة, كالتطكير كالجكدة, كالنمك الميني لممعمميف, 
 سانية كاالجتماعية.كالعالقات اإلن

كمدير المدرسة ىك المسئكؿ األكؿ عف ادارة المدرسة 
كتنظيميا كالمشرؼ العاـ عمى جميع شئكنيا التربكية كاإلدارية 
كالتعميمية كاالجتماعية, كصكالن بكافة الطالب كالعامميف لدرجة 
هفضؿ في األدات في ظؿ مفاىيـ الجكدة الشاممة التي تسعى 
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ىداؼ في هقؿ كقت كجيد كتكمفة)رندة الى سيكلة تحقيؽ األ
نيفيف هبك حصيرة ,  -4008الرامدم ,  -4005شرير , 
400:.) 

كمما سبؽ يتبيف هف مدير المدرسة قائد تربكم كيعتبر 
الركيزة األساسية في مدرستو, فيك المسئكؿ عف حسف سير 
العمؿ بالمدرسة, كتسيير شئكنيا في مرتمؼ المجاالت 

جتماعية كاإلنسانية, لتحقيؽ األىداؼ اإلدارية كالفنية كاال
المنشكدة لممدرسة بدرجة عالية مف الكفاتة كالفاعمية, كلكي 
يتحقؽ ذلؾ يجب هف يقـك مدير المدرسة بالعديد مف المياـ 

 كاألدكار.
(, 7:;0كبمراجعة ما هكرده كؿ مفر سميماف)

Sulivan and Wireenski(1988 ,)(, 9:;0مصطفى)
(, :;;0(, هبك عكدة)5;;0حمكد)(, فيمي كم4;;0نشكاف)
(, منقريكس)بدكف تاريخ(, ;;;0(, مرسي):;;0العاجز)

( :400(, عمي)4006(, رندة شرير )4005بيات الديف )
(, ;400(, صفية السنيدية)4000هسمات عمي)

ىػ( 0650(, كالسبيعي)4004(, القميكبي)4008الرامدم)
لمتكقعة همكف رصد المجاالت التالية, كالتي تتضمف األدكار ا

 مف مدير المدرسةر
 أواًل: األدوار اإلدارية:

ادارة كقيادة  –كتتضمف )تكزيع المسئكليات عمى العامميف 
اعداد السجالت المدرسية  –االجتماعات كالترطيط ليا 

اعداد كتنظيـ  –تسيير األعماؿ الركتينية  –كالمحافظة عمييا 
تنظيـ  –تسيير كتنظيـ الشئكف المالية  –الجداكؿ الدراسية 

 –ادارة المكارد البشرية تعامميف  –الرطط كالبرامد الدراسية 
تطبيؽ القرارات  –ضبط النظاـ في المدرسة  –طمبةت 
 –حكادث العنؼ(  –ادارة األزمات الطارئة )الحرائؽ  –الكزارية

 ادارة المباني المدرسية كصيانتيا.

  ثانياً: األدوار الفنية:
 –ة كرسالتيا كهىدافيا كتشتمؿ عمى )كضع رؤية المدرس

 –التنمية المينية لمعامميف كالمعمميف  –تقكيـ كتكجيو العامميف 
 –تبصير المعمميف بيساليب كطرؽ التدريس الحديثة كالمناسبة 

معاكنة المعمميف عمى فيـ مشكالت التالميذ التعميمية كالنفسية 
تشكيؿ المجاف الراصة بإجرات الدراسات كالبحكث كمتابعة  –

 –تطكير األنشطة المدرسية  –تطكير معايير الجكدة  –ليا هعما
دراسة المشاكؿ المتعمقة بالمناىد الدراسية كمناقشتيا مع 

تقديـ الربرات المناسبة كنقؿ كتبادؿ التجارب  –المعمميف 
 الناجحة(.

 األدوار االجتماعية والمجتمعية:ثالثاً: 
ف كتتضمف )تكفير المناخ المنظمي الذم يمكف العاممي

كالمعمميف بالمدرسة مف العمؿ سكيان كتشجيع ركح الفريؽ في 
التعاكف مع المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في حؿ  –العمؿ 

 –التعاكف كالتنسيؽ مع هكليات همكر الطمبة  –مشكالت الطمبة 
زيادة الثقة بيف األفراد كالجماعات في المدرسة كتنمية 

تكثيؽ كتفعيؿ عالقة  –اإلحساس لدييـ باالنتمات لممدرسة 
دراسة المجتمع المحمي لمتعرؼ  –المدرسة بالمجتمع المحمي 
تنظيـ برامد لردمة المجتمع  –عمى امكانياتو كمشاكمو 

تنظيـ برامد لالستفادة مف امكانيات المجتمع المحمي  –المحمي
ادارة الصراعات دارؿ المدرسة كاستثمارىا  –المادية كالبشرية 

 مميف كالمعمميف بالمدرسة.في تحسيف هدات العا
   Job satisfaction الرضا الوظيفي: -5

لقد حظي مكضكع الرضا الكظيفي باىتماـ العديد مف 
عمـ النفس  –العممات كالباحثيف مف مرتمؼ الترصصات 

مما هدل الى تعدد تعريفات  –كالتربية كاإلدارة كاالجتماع 
عريفات الرضا الكظيفي, لذا سكؼ يتـ بمكرة كعرض ىذه الت

 في هربعة اتجاىات رئيسية, عمى النحك التالير
األول: تعريفات ركزت عمى اتجاىات ومشاعر الفرد  االتجاه

كفيو يتـ تعريؼ الرضا الكظيفي عمى هنو  "الموظف":
مجمكعة مف االتجاىات لدل الفرد هك المشاعر التي يشعر بيا 
الفرد تجاه عممو كرد فعؿ عمى ما يحصؿ عميو )هجكر, 

فآت, حكافز, تقدير, معاممة حسنة, عالقة مع اآلرريف( مكا
مف كظيفتو مقارنة بما كاف يتكقع الحصكؿ عميو منيا. 

 Blumكيتماشى مع مضمكف ىذا االتجاه تعريفات كؿ مفر  

& Naylor  (1972) ,Donald (1980) ,French (1982) ,
 Reyes & Hoyle  (1991) ,Naumann(, 7:;0عاشكر)
 Cheng(, 5;;0(, المبيض كحسف )5;;0, النمر )(1993)
(, تكفيؽ ;;;0(, مساعدة )9;;0, عاشكر )(1994)

 ;;;0(, صكمع كآرركف );;;0(, عايدة رطاب );;;0)
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(, ;;;0(, سييمة عباس كعمي )Locke & Henneنقالن عف 
MacMillan (1999)( 4000(, ىاشـ )4000, النعيمي ,)

(, 4000) ب( راكية حسف4000(, الكيالني )4000ماىر )
( ىجاف 4006(, راكية حسف )4005شمس الديف )

(, 4000(, رميفة )4000(, هبك بكر كحيدر )4000)
(, آماؿ حنا 4005(, الراجحي )4004ادريس كالمرسي )

(4005 ,)Melton (1981). 
 الثاني: تعريفات ركزت عمى إشباع حاجات الفرد: االتجاه

مف الحاجات  كفيو يتـ التركيز عمى مقدار ما يشبعو العمؿ
التي يرغب الفرد هف يشبعيا مف عممو, كمف ثـ فإف الرضا 
الكظيفي عبارة عف رد الفعؿ المؤثر في الفرد تجاه عممو نتيجة 
إلشباع حاجاتو, هم هنو بمثابة العالقة بيف ما يريد المكظؼ 
مف عممو كما يحصؿ عميو بالفعؿ نتيجة مجيكداتو. كيتكافؽ 

مفر عباس كالشنكام  مع ىذا المضمكف تعريفات كؿ
(0;94 ,)Thomas (1977)( عاشكر 5:;0, بدر ,)
(, كامؿ ::;0ىػ(, عايدة رطاب)0608(, العديمي )7:;0)

ىػ نقالن عف 0600(, لكلك العيدركسي )0;;0كبكرم)
Hoppock,)Dailes (1991)(عبد 4;;0, عبد المتعاؿ ,)
, Elgmori (1996)(, 6;;0(, الحربي)4;;0الرحمف)
Mercer (1998)(شمس 4000(, العازمي)4006, حسيف ,)
 (.4005الديف)

 ثالثاً: تعريفات ركزت عمى التكامل من الفرد ووظيفتو:

كفي ىذا االتجاه ينظر الى الرضا الكظيفي عمى هنو الحالة التي 
يتكامؿ فييا الفرد مع كظيفتو, فيصبح انسانان تستررقو الكظيفة 

غبة في النمك كيتفاعؿ معيا مف رالؿ طمكحو الكظيفي كالر 
كالتقدـ كتحقيؽ هىدافو االجتماعية كالمادية, كىذا التفاعؿ قد 
يككف ايجابيان بيف الفرد كعممو كعندىا يتحقؽ الرضا عف العمؿ, 
كقد يككف سمبيان كعندىا يشعر الفرد بعدـ الرضا عف العمؿ الذم 
يقـك بو نتيجة لعكامؿ مادية هك معنكية. كيتكافؽ مع ىذا المعنى 

(, 4;;0ىػ(, بسيكني)0600ت كؿ مفر البابطيف)تعريفا
نقالن عف ستكف(,  4005(, سمطاف)4004الشيرم )

 (.4006ماىر)
: تعريفات تؤكد عمى أنو مفيوم متعدد األبعاد "وىي رابعاً 

التعريفات التي ركزت عمى العوامل المحددة لمرضا  كتم

حيث ينظر هنصار ىذا االتجاه الى الرضا  الوظيفي":
ى هنو الرضا الكمي الذم يستمده المكظؼ مف الكظيفي عم

كظيفتو كجماعة العمؿ التي يعمؿ معيا كرؤسائو, ككذلؾ 
المنظمة كالبيئة التي يعمؿ فييا, لذلؾ يعتبر محصمة لتفاعؿ 
العديد مف العكامؿ منيا األجر, اإلشراؼ, محتكل العمؿ, 
التقدـ كالنمك الميني, ظركؼ العمؿ, ساعات العمؿ, عالقات 

ؿ, محيط العمؿ, كبعض االعتبارات الراصة بالشرصية العم
كمدل تكامميا مع الكظيفة. كمف هنصار ىذا االتجاه كؿ مفر 

(, 6;;0(, شيرة المسند )0;;0الديحاف كالبابطيف)
Simither (1994)(4000(, شمساف );;;0, السيد ,)
(, 4004(, ادريس كالمرسي )4000نعساني)
, Ubom & Joshua  (2004)(, 4006ابراىيـ)
 (.4007(, ايماف طايؿ)4006الظفيرم)

 
 المفسرة لمرضا الوظيفي: النظريات: ثانياً 

ىناؾ العديد مف النظريات التي عنيت بتفسير الرضا 
 الكظيفيمف مف هىميار

 إشباع الحاجات لماسمو: نظرية( 0)
نظريتو حكؿ الدافعية, كيرل هف  Maslowقدـ العالـ ماسمك 

ات مف الدكافع كالرغبات إلشباع الفرد يكلد كلديو مستكي
مجمكعة مف الحاجات, كينتد رضا الفرد عند اشباع ىذه 
الحاجات, كتستند ىذه النظرية عمى مجمكعة مف األسس 
منيار هف الحاجة غير المشبعة ىي المؤثرة عمى سمكؾ الفرد, 
لحاح ىذه  كهف تدرج الحاجات في ىـر يعكس مدل هىمية كا 

شباع حاجة مف مستكل هعمى الحاجات, كيسعى اإلنساف إل
بالرغـ مف هف درجة اإلشباع في الحاجة السابقة ليا لـ تصؿ 
لمدرجة الكافية, هم هف اإلنساف يسعى الى اشباع نكعيف هك 

لميات  -4000هكثر مف ىذه الحاجات في كقت كاحد )ماىر, 
(. كقد صنؼ ماسمك الحاجات اإلنسانية الى 4000هحمد, 

بيا عمى شكؿ ىـر تمثؿ قاعدتو رمس مجمكعات كقاـ بترتي
 ) الحاجات الفسيكلكجية )كالحاجة لمطعاـ, كالمات كاليكات كالنـك
كىذه حاجات هساسية يشترؾ فييا كؿ البشر, كحاجات األماف 
)كتتضمف األمف المادم كالمعنكم( ثـ الحاجات االجتماعية 
)كالحاجة الى الحب كاالنتمات كالصداقة(, كحاجات التقدير 
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ـ )حاجات اإلنجاز, كالقكة كالحرية كالثقة بالنفس كاالحترا
ثبات الذات  كاالحتراـ كالتقدير مف اآلرريف( كحاجات تحقيؽ كا 
كتمثؿ قمة اليـر مثؿ )شعكر الفرد لإلبداع كاالبتكار كتنمية 

نظيـ  -:;;0القريطي,  - Hjelle & Ziegler, 1981الذات()
 (.:;;0كالجماؿ, 

 حاجات:الدرفير إلشباع ال نظرية( 0)
تتفؽ نظرية الدرفير مع نظرية ماسمك في هف حاجات 
األفراد تتدرج في شكؿ ىرمي, غير هف ىـر الدرفير يتككف مف 
 ثالث مستكيات تعكس ثالثة حاجات رئيسية فقط ىير
حاجات البقات )الحياة( كتشير الى العكامؿ الفسيكلكجية 

ات حاجات االنتمدية التي تساعد عمى بقات البشرية, ك كالما
حاجات شمؿ الحاجات االجتماعية األساسية, ك كالصمة كت

النمك )التطكر( كالتي تتصؿ بتطكر كضع اإلنساف كتتضمف 
كيتفؽ الدرفير مع  تحقيؽ كتقدير الذات في ىرمية ماسمك.

ماسمك بيف األفراد يميمكف الى اشباع الحاجات ذات المستكل 
فير يرتمؼ األقؿ في اليرمية كىي األكثر الحاحان, كلكف الدر 

عف ماسمك في هف جميع الحاجات تعمؿ في كقت كاحد, كال 
يعتقد بيف الحاجة األعمى في اليرمية ال تظير اال بعد اشباع 
الحاجة التي تسبقيا هكالن, كلذلؾ فيك يرل هف السمكؾ اإلنساني 
متعدد الدافعية, حيث يشبع السمكؾ المدفكع حاجات كثيرة في 

سمر شيخ السكؽ,  -6;;0نفس الكقت )عبد الرحيـ, 
كىذه النظرية  نقالن عف اسماعيؿ كالحناكم كسمطاف(. 4006

تعتبر ذات فائدة مف الناحية اإلدارية, فإذا كجد المدير هف 
ىناؾ معكقات تحكؿ دكف اشباع حاجات النمك لدل العامميف 
بسبب السياسة الحالية لممنظمة هك نتيجة القصكر في مكاردىا 

جيو مجيكداتيـ نحك حاجات االنتمات فإف يمكف هف يحاكؿ تك 
التي تشبع بالعالقات االجتماعية كالتعامؿ بيف األفراد كذلؾ 

)صفات كل الرضا في جانب آررفي محاكلة لمحفاظ عمى مست
 (.4009عباس, 

 العاممين ليرزبرج: نظرية( 3)
ـ كالتي ;7;0نظريتو عاـ  Herzbergقدـ العالـ ىرزبرج 

كىما العكامؿ الدافعة )المحفزة(  هطمؽ عمييا نظرية العامميف
كالعكامؿ الكقائية )الصحية(. حيث تقـك ىذه النظرية عمى 
افتراض هف الرضا كعدـ الرضا عف العمؿ ظاىرتاف 

منفصمتاف عف بعضيما البعض, كهف ىناؾ مجمكعتيف 
مرتمفتيف مف العكامؿ تؤثراف عمى كؿ مف الرضا كعدـ الرضا 

العمؿ كالتي اصطمح  عف العمؿ, كهف محددات الرضا عف
عمى تسميتيا العكامؿ الدافعة كىي المتعمقة بطبيعة العمؿ ذاتو 
كحاجة الفرد لمنمك النفسي كتشمؿ اإلنجاز, المسئكلية, النمك, 
كالتقدـ, التميز, كالعمؿ ذاتو, كىذه العكامؿ ضركرية لحدكث 
الرضا كلكف نقصيا ال يؤدم الى حدكث عدـ الرضا, بينما 

رضا عف العمؿ كالتي اصطمح عمى تسميتيا محددات عدـ ال
العكامؿ الكقائية كىى المرتبطة بمحيط العمؿ كبيئتو كتضـ 
األجر, العالقات الشرصية, السياسات اإلدارية لممؤسسة, 
ظركؼ العمؿ, اإلشراؼ, استقرار العمؿ, كيشير ىرزبرج الى 
هف تكافر ىذه العكامؿ لف يؤدم بالضركرة الى حدكث الرضا 

عف العمؿ كلكف نقصيا يؤدم الى حدكث عدـ  الكظيفي
عبد  -4;;0بسيكني,  -6;;0الرضا عف العمؿ)زايد, 

نقالن عف  4006سمر شيخ السكؽ,  -6;;0الرحيـ, 
 العساؿ(.

 دافعية اإلنجاز لماكميالند: نظرية( 4)
هف ىناؾ حافزان مف بيف  McClellandيرل ما كميالند 

ا الحافز يجذب االنتباه الحكافز يحكـ سمكؾ الفرد كهداؤه, كىذ
هكثر مف غيره كىك الدافع لإلنجاز, فاألفراد الذيف لدييـ حاجة 
شديدة لإلنجاز يعممكف مف هجؿ الكصكؿ الى مستكل الطمكح 
الذم كضعكه ألنفسيـ, كعند تطابؽ مستكل األدات الفعمي مع 
مستكل الطمكح فإف الفرد يشعر بالرضا, كيبيف ماكميالند في 

ستكييف ألدات األفراد ىمار مستكل الطمكح نظريتو كجكد م
كمستكل األدات الفعمي, كالفرؽ بيف ىذيف المستكييف يمثؿ 
الحافز عمى العمؿ, بحيث اذا قمت المسافة بينيما قؿ الحافز 

نقالن عف  4006)الدافع( الى اإلنجاز )سمر شيخ السكؽ, 
 اسماعيؿ(.

 ( نظرية التوقع لفروم:5)
ع ىك اعتقاد الشرص هف هف التكقVroom يرل فرـك 

سمككان معينان سيتبعو هك يترتب عميو ناتد معيف, كفي مجاؿ 
( التكقع الراص بالعالقة 0العمؿ ىناؾ نكعاف مف التكقعر )

بيف المجيكد كاألداتر ماذا تكقع الفرد مقدار الجيد المطمكب 
إلنجاز عمؿ معيف كاتفؽ مع الكاقع, كهف ذلؾ يكلد لديو شعكران 
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( التكقع الراص بالعالقة بيف األدات 4الرضا, )باالرتياح ك 
كالناتدر كيف يتكقع العامؿ حصكلو عمى مكافية )مادية هك 
ذا اتفؽ مع  معنكية( مقابؿ ما بذلو مف جيد في األدات, كا 

 -6;;0الكاقع كانت النتيجة شعكر الفرد بالرضا)عبد الرحيـ, 
(. كيرل فرـك هنو يمكف تفسير كفيـ 4009صفات عباس, 

حكافز التي تدفع سمكؾ الفرد بناتن عمى فرضيتيف هساسيتيف ال
( يفضؿ الفرد عادة العمؿ الذم غالبان ما يعكد عميو 0ىمار )

( يجب عمى اإلدارة هف تيرذ في 4بيكبر نفع ممكف, )
االعتبار الرايات كالرغبات التي يسعى الفرد الى 

 نقالن عف الزىراني(.4006تحقيقيا)ياسميف عيسى, 

 ة العدالة "المساواة":( نظري6)
هف المحدد الرئيسي لجيكد العامؿ  Adamsيعتقد آدمز 

كهدائو كالرضا عنو ىك درجة العدالة التي يدركيا الفرد في 
كظيفتو, كتقـك ىذه النظرية عمى فكرة هف الفرد يقارف العكائد 
التي يحصؿ عمييا مف العمؿ كالمدرالت التي يقدميا لمعمؿ, 

د هك مجمكعة مف األفراد, كيرل آدمز مع عكائد كمدرالت فر 
هف تمؾ المدرالت تتمثؿ في رصائص كسمات الفرد مثؿ 
)العمر, النكع, مستكل التعميـ, الربرة, المعرفة, الميارات, 
الجيد المبذكؿ( في حيف تتمثؿ المررجات هك العكائد في ما 
يحصؿ عميو الفرد مثؿ )المكافآت, الترقية, المدح, التقدير, 

كبمكجب ىذه النظرية فإف العدالة هك المساكاة تتحقؽ  السمطة(,
عندما يدرؾ العاممكف هف النسب بيف مدرالتيـ كمررجاتيـ 

 -8;;0تتساكل مع تمؾ الراصة بالعامميف اآلرريف )سالـ, 
 (.Simither: 1994 -4008زايد, 
 :القيمة( نظرية 7)

هف الرضا عف العمؿ يتحقؽ لمفرد اذا كاف  Lockيرل لكؾ 
العمؿ يكفر العكائد ذات القيمة كالمنفعة العالية, كهف ىذا 

تناسب ىذه العكائد كظيفة الفرد كمستكاه الكظيفي كاالجتماعي, 
كتناسب رغباتو كهسمكبو في الحياة, كىناؾ نمكذجيف ليذه 
النظرية, النمكذج األكؿ, يركز عمى الفرؽ بيف ما يحتاجو 

رضا يتحقؽ العامؿ كبيف ما يتحصؿ عميو مف عممو, كهف ال
نتيجة لذلؾ, غير هف االنتقاد األساسي ليذا النمكذج ىك هنو 
يتجاىؿ األىمية النسبية لمحاجات الفردية, هما النمكذج الثاني 
فيحدد مستكل الرضا الكظيفي بناتن عمى األىمية النسبية 

ياسميف عيسى,  -0;;0لمحاجات الفردية )كامؿ كبكرم, 
4006.) 

 ة لفريدريك تايمور:( نظرية اإلدارة العممي8)
في ىذه النظرية عمى هىمية الحكافز  Taylorيركز تايمكر 

المالية في تحقيؽ الرضا الكظيفي لدل العامميف, كقد كضع 
تايمكر معايير األدات التي تمثؿ األساس إلعطات الحكافز 
المادية لمعماؿ, كقد بنى دراستو لتحقيؽ ذلؾ عمى فرضيتيف 

ب العممية في العمؿ قد يؤدم الى ( هف تطبيؽ األسالي0ىمار )
الكفاية اإلنتاجية, كيقصد باألساليب العممية ايجاد مقاييس 

( هف تطبيؽ 4دقيقة لتنفيذ العمؿ بجيد هقؿ كفي زمف هقؿ, )
الحكافز المادية يؤدم الى اإلنتاج في زمف هقؿ بجيد هقؿ, 
حيث يرل هف الحكافز المادية ىي األساس لدفع كحث 

العازمي,  -7;;0اإلنتاج )الزىراني,  العامميف لزيادة
4000.) 

 ( نظرية العالقات اإلنسانية إللتون مايو:9)
كقد ركزت ىذه النظرية عمى العالقات اإلنسانية بيف 
هعضات المنظمة الكاحدة سكات كانكا مديريف هك عامميف, حيث 

هف األجكر كمكافآت العمؿ  Elton Mayoاكتشؼ التكف مايك 
ألررل لـ تكف ىي السبب الرئيسي في كالظركؼ المادية ا

انرفاض اإلنتاج, بؿ كانت رغبة العامميف في تككيف 
الجماعات غير الرسمية كاالنتمات الييا كااللتزاـ بقيميا, كقد 
هبرزت ىذه النظرية األىمية الكبرل لمجانب اإلنساني كالنفسي 
في المنظمات, كمف مميزات ىذه, القدرة عمى فيـ الرصائص 

ألعضات المنظمة كتقدير جيكدىـ كاالعتراؼ بقدراتيـ النفسية 
كتقبؿ آرائيـ كهفكارىـ, كتكثيؽ الركابط بينيـ, كمشاركتيـ 
المناسبات المرتمفة, كمشاركتيـ في صنع القرارات, كمف ثـ 

 (.4000تحقيؽ الرضا الكظيفي ألعضات المنظمة )العازمي, 
 السابقة الدراسات:  ثالثاً 

ر القيادية لمديرم المنظمات, لقد حظي مكضكعي األدكا
كالرضا الكظيفي لمعامميف بالمنظمات باىتماـ العممات كالباحثيف 
في مرتمؼ الترصصات ذات الصمة, حيث تعددت الدراسات 
كالبحكث التي تناكلت كؿ منيا في اطار الكثير مف المسميات 
الكظيفة كالمستكيات اإلدارية كالمينية, كلقد همكف التكصؿ الى 

ثان كدراسة, ثـ تصنيفيا الىر دراسات كبحكث تتعمؽ بح 094
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كدراسات , بحثا 7;بيدكار مديرم المنظمات التعميمية كعددىا 
بالرضا الكظيفي لممعمميف )العامميف(  ةكبحكث ذات صم

كفيما يمي تمؾ  بحثان. 99بالمنظمات التعميمية كعددىا 
 .الدراسات كهبرز نتائجيا بما يردـ هىداؼ الدراسة الحالية

)أ( الدراسات والبحوث ذات الصمة بأدوار مديري 
 بحثًا، ىي:  95المنظمات التعميمية وعددىا 

, الطكباسي Brown (1979)(, ;9;0األزىرم )
(0;:0 ,)(1980)Wilson( المنيع كالعبيدم 0:;0, هحمد ,)
(0;:4,)Bridges  (1982) ,Leithwood and Montgomery  

(, عكاد 7:;0ف )(, سميما6:;0, ابراىيـ )(1982)
(, عبد 9:;0(, مصطفى )8:;0(, نشكاف )7:;0)

 (1988) (, ::;0(, الصياد كعبد الرفار )::;0المطيؼ )

Sulivan & Wireenski( هميرة الرامدم 0;;0, فمية ,)
(, النكرم 0;;0(, دالؿ اليدكد )0;;0(, اليميؿ )0;;0)
, فرج  Sheppard(1992)(, 4;;0(, العمرم )0;;0)
(, 5;;0(, عمقـ )4;;0(, نجـ )4;;0شكاف )(, ن4;;0)

, فيمي  MacNeil ,(1993)Lester(1993)(, 5;;0الحكارني )
(, الدعيد 6;;0(, فرحات )6;;0(, فرج )5;;0كمحمكد )

(0;;6 ,)(1995)Johnson( الصائغ 7;;0, غنيـ ,)
(, 8;;0(, الشمرم )7;;0(, الجكفي )7;;0)

(1996)Palmer( نصار :060, المالكي ,)(, هحمد 9;;0)ىػ
 Bales ,(1998) (1997)(, :;;0(, العاجز )9;;0)

George ,(1998) Gupton ( مرسي :;;0, هبك عكدة ,)
, همؿ زفتاكم  James (1999) (,;;;0(, مطر );;;0)
(, نادية عبد 4000(, حجي )4000(, المحبكب )4000)

, سيسيابار اسالفسكي Matrin(2000)(, 4000المنعـ )
(, 4000(, سعاد معركؼ )4000)(, عريفد 4000)

(, 4000(, دياب )4000(, عميمات )4000الرميسي )
(, 4000(, البكىي )4000(, عابديف )4000سميماف )
(, 4004(, مصطفى )4000(, مرسي )4000العمايرة )
 Van-Heerden(2002)(, 4004(, الشرقاكم )4004السعكد )

and Cornelia( بيا4005ىػ(, هحمد )0644, الدىش ,) ت
(, 4006(, الشربيني )4005(, الصالحي )4005الديف )

(, 4006(, سميماف )4006(, حسيف )4006الرشيدم )

(, 4006(, رندة شرير )4006العمايرة كهبك نمرة )
(2004)Marlette( 0646(, البطي )4006, محمد ,)ىػ

(, الرامدم 4008(, الدسكقي كمحمد )4007البرنس )
(, هبك الكفا حسيف :400) ىػ(, عمى0649(, الفقيو )4008)
ىػ(, :064(, المنيع ):400(, نيفيف هبك حصيرة ):400)

(, السبيعي 4000(, هسمات عمى );400صفية السنيدية )
 ومن أبرز نتائجيا:ىػ(, 0650)
( همكف تصنيؼ مجاالت عمؿ مديرم المدارس الى اثني 0)

عشر مجاالن رئيسيان, كىي تمؾ المتعمقة بممارستيـ تجاه 
ـ اإلدارم كالمالي لممدرسة, التنشئة االجتماعية, التنظي

عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي, اإلشراؼ عمى المباني, 
البرنامد التربكم, احداث التريير كالتطكير كالجكدة, تنمية 
العالقات اإلنسانية, المناىد الدراسية, ادارة شئكف 
الطالب, ادارة شئكف العامميف, ادارة شئكف العامميف 

 دارييف.اإل
( جيكد مديرم المدارس تنصرؼ في األعماؿ اإلدارية 4)

كالكتابية عمى حساب الجكانب اإلشرافية كمتابعة شئكف 
المعمميف كالطالب اعتقادان منيـ بيف نتائد األعماؿ الفنية 
كاألكاديمية غير ممحكظة, كهف نتائد األعماؿ اإلدارية ىي 

 المممكسة.
ركرية لدل مديرم المدارس ( قصكر الميارات المينية الض5)

 كالتي تمكنيـ مف هدات مياميـ تهدكارىـت بكفاتة كفعالية.
هىمية كجكد القائد التربكم تالمدير القائدت في المنظمات ( 6)

التعميمية, الذم يمتمؾ ميارات التيثير في اآلرريف مف 
رالؿ القدرة عمى فيـ العامميف معو, كالتعامؿ معيـ, 

 جاتيـ كقدراتيـ كميكليـ.كمراعاة رصائصيـ, كحا
تبيف هف تكافر الربرة المينية فقط لدل مدير المدرسة ( 7)

ليست كافية ألدات هدكاره بكفاتة كفعالية, حيث يجب تكافر 
مجمكعة مف السمات المتنكعة كالمتعددة كالشاممة لجميع 
جكانب شرصية المدير منيار المينية تالعتبةت, كاإلنسانية, 

راطية, كىذا يؤكد عمى هف تفكؽ المدير االجتماعية, الديمق
في بعض الجكانب دكف غيرىا ال يكفي لكي يككف مديران 
 تقائدانت ناجحان, اذ البد هف تككف شرصيتو متعددة الجكانب.
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عدـ كجكد قاعدة بيانات لمممارسات التدريبية, التي يمكف ( 8)
 اتباعيا دارؿ المدرسة.

رىـ بكفاتة كفاعمية قدرة مديرم المدرسة عمى هدات هدكا( 9)
تتيثر بالعديد مف المتريرات كالعكامؿ مف هىميار صفات 
المدير الشرصية, عدد سنكات الربرة, المؤىؿ العممي 
كالتربكم لممدير, باإلضافة الى بعض المتريرات المرتبطة 

 برصائص العامميف بالمدرسة.
يتـ ارتيار مديرم المدارس مف رالؿ مجمكعة مف ( :) 

)ه( معيار الشرصية كمحصالتو القكة,  يارالمعايير من
ار الربرة كمحصالتو األدات الجيد, )ج( معيار معي)ب( 

يار التقبؿ معاالبتكار كمحصالتو التجديد, )د( 
معيار التميز كمحصالتو كمحصالتو حسف القيادة, )ق( 

دارة الكقت كتحقيؽ هىداؼ المدرسة  القدرة عمى المنافسة كا 
 اضر كالمستقبؿ.كتحقيؽ التكازف بيف الح

مدير المدرسة اآلف في حاجة الى امتالؾ صفات ( ;)
شرصية كنكعية ككفايات عمى مستكل عالي, حتى يككف 
قادران عمى االضطالع بميامو اإلدارية كالفنية 

 كاالجتماعية. 
الكظيفة األساسية لمدير المدرسة ىي تييئة مكقؼ ( 00)

ـ التالميذ, تعميمي سميـ يستطيع المعممكف مف راللو تعمي
كفي الكقت نفسو تحقيؽ التكقعات المطمكبة منو تجاه 

 العامميف معو ككذلؾ المجتمع المحمي الذم يعيش فيو.
الوظيفي  بالرضا)ب( الدراسات والبحوث ذات الصمة 

لمعاممين أو المعممين بالمنظمات التعميمية )مدارس 
التعميم العام والخاص والمعاىد األزىرية والتعميم 

 بحثًا ودراسة وىي: 77ي( وعددىا العال
(, البابطيف 8:;0(, نكاؿ العرادم )5:;0بدر )

(, 0;;0(, هرشيد )0;;0ىػ(, كامؿ كسكنيا البكرم )0600)
,  Reyes & Hoyle(1991)(, 0;;0الديحاف كالبابطيف )

(, 4;;0(, فرج )4;;0(, السيسي )4;;0حميمة شياب )
(, عبد 5;;0(, آؿ ناجي كالمحبكب )5;;0عبد الجكاد )
, Heller & William(1993)(, 5;;0الرفار )

(1993)Padilla-Velez( دالؿ اليدكد 5;;0, المعمر ,)
(, شيرة 6;;0(, الحربي )6;;0(, الحربي )6;;0)

, محمد Cheng ,(1994)Ely(1994)(, 6;;0المسند )
(, عزة 8;;0(, همينة الصاكم )7;;0(, ابراىيـ )7;;0)

(, 9;;0(, الجندم )9:;0ني )(, بسيك 8;;0عبد الحميد )
(1998)Mercer( نكرة هبا الجبؿ :;;0, الصياد كعبد الرفار ,)

(, ;;;0(, رضرات حسيف );;;0(, الشباسي ):;;0)
(, صكمع ;;;0(, مساعدة );;;0(, رضا );;;0تكفيؽ )

(, فاتف عيد 4000(, همؿ زفتاكم );;;0كآرركف )
ىجاف  (,4000(, لميات هحمد )4000(, الشافعي )4000)
(, شمس الديف 4005(, الراجحي )4000(,شمساف )4000)
(4005 ,)(2003)McDonnell( 4006, العاجز كنشكاف ,)

(, 4006(, لميات شيحة )4006(, حسيف )4006حميد )
(, نجكل هبك 4006(, حسيف )4006عائشة ابراىيـ )

(, 4008(, صكالحو )4007(, الركاشدة )4006رمضاف )
(, صفات عباس 4008يمي )(, المع4008العالكنة )

(, ندا :400(, الزيكدم كالزغكؿ )4009(, العجمي )4009)
(, دعات محمد :400(, رميؿ كعزيزة شرير ):400)
(, عبد 4000(, العازمي ):400(, الحراحشة ):400)

(, ياسميف البمييي 4000(, عبد السالـ )4000الحميد )
ديف (, ىكيدا زيف العاب4000(, نجالت القحطاني )4000)
, الظفيرم Anari(2012)(, 4004(, السحباني )4004)
(, ايماف طايؿ 4006(, سمر شيخ السكؽ )4006)
 (, ك تتمرص هىـ نتائجيا فير4007)
درجة الرضا الكظيفي لممعمميف كهعضات ىيئة التدريس ( 0)

تراكحت بيف المتكسطة كالمنرفضة برالبية الدراسات 
 كالبحكث.

يف المعمميف كانت مف هكثر العالقات االجتماعية ب( 4)
العكامؿ المؤدية الرتفاع درجة الرضا الكظيفي, بينما هكثر 
العكامؿ المؤدية النرفاض درجة رضا المعمميف الكظيفي 

 كاف الراتب.

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف عكامؿ الرضا ( 5)
الكظيفي كتطكير فعالية هدات المعمميف طبقان لمنكع لصالح 

ان لممرحمة التعميمية لصالح المرحمة الذككر, كطبق
اإلعدادية, كطبقان لممؤىؿ العممي لصالح حممة الشيادات 
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العميا, كما ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية فيما يتعمؽ 
 بسنكات الردمة التدريسية.

كجكد عالقة عكسية بيف ضركط العمؿ كالرضا ( 6)
الكظيفي, حيث تبيف كجكد عالقة كثيقة تعكسيةت بيف 
مقاييس ضركط العمؿ )صراع الدكر, القيكد التنظيمية 
كعبت العمؿ, كمقاييس اآلثار النفسية المترتبة عمييا 
)الرضا الكظيفي, اإلحباط, القمؽ, كالرغبة في ترؾ 

 العمؿ(.

كؿ مف بدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف تتيثر ايجابيان ( 7)
 تفكيض السمطة, مشاركة المعمميف في عممية صنع القرار

 بمدارسيـ, كنمط القيادة الديمقراطي مف جانب المدرات.

ارتفاع الرضا الكظيفي لممعمميف يؤثر ايجابيان في كؿ مف ( 8)
 كالئيـ كالتزاميـ الكظيفي, انتاجيتيـ كهدائيـ الكظيفي.

تتمثؿ محددات الرضا الكظيفي )كىي العكامؿ التي تؤثر ( 9)
نيفيا كما عمى رضا المعمميف عف عمميـ( كالتي همكف تص

المحددات )العكامؿ( المرتبطة بالمنظمةر كىي )ه(  يمير
عكامؿ تتعمؽ بالمحيط الدارمي لممدرسة )المنظمة( 
كبالعمؿ فييا, كترتبط بسياسة المنظمة كمنيار بيئة 
كظركؼ العمؿ, نمط القيادة كاإلشراؼ, نظـ المعمكمات, 

 لعمؿ, كاألجر كالحكافزالتكنكلكجيا المستردمة, زمالت ا
محددات مرتبطة بالكظيفة نفسيا مف كالمكافآت, )ب( 

حيث مستكاىا كمتطمباتيا كمف ىذه العكامؿر طبيعة 
الكظيفة, فرص الترقي, شعكر الفرد باإلنجاز في العمؿ, 
مدل استرالؿ قدرات الفرد, المشاركة في صنع القرارات, 

المحددات )العكامؿ( الذاتية )ج(  درجة اثرات الكظيفة.
بالفرد نفسو منيار السف, النكع, الحالة المرتبطة 

االجتماعية, عدد سنكات الربرة, مستكل الذكات, مستكل 
العكامؿ المرتبطة بالمجتمع )البيئة(ر كىي )د(  الطمكح.

العكامؿ المتعمقة بالبيئة )المجتمع( كتيثيرىا المتبادؿ عمى 
المكظؼ كمنيار مدل رضات الفرد عف الحياة بصفة 

تمع لممكظؼ, النشية الديمكجرافية )ريفي عامة, نظرة المج
 حضرم(, حرية االنضماـ لمنقابات العمالية كاالتحادات –

المتعمقة بمكضكعي  كمف العرض السابؽ لمدراسات السابقة
جرات العديد مف الدراسات األجنبية كالعربية الدراسة تبيف ا

كالمحمية كالتي اىتمت بيدكار مديرم المنظمات سكات كانت 
ة هك غير تعميمية ىذا مف ناحية, كمف ناحية هررل تعميمي
الدراسات التي اىتمت هيضان بمكضكع الرضا الكظيفي  تتعدد

هنماط القيادة, التعكيض اإلدارم, المشاركة ر  كعالقتو بكؿ مف
في صنع القرار, الصراع التنظيمي, الكالت التنظيمي, 

لعامميف اإلنتاجية كاألدات الكظيفي, دافعية اإلنجاز, تمكيف ا
 وهنماط ادارة الصراع التنظيمي, كالمعتقدات اإلدارية, غير هن

تتناكؿ العالقة بيف  –لحد عمـ الباحث  –لـ تجرل دراسات 
هدكار مديرم المنظمات كالرضا الكظيفي لمعامميف بتمؾ 
المنظمات كراصة بالمنظمات التعميمية, كىك ما يضفي عمى 

الدراسة محاكلة في ىذا الدراسة الحالية هىمية, حيث تعد ىذه 
 االتجاه.

 اإلجــراءات البحثية

 : المجـال الجغــرافي والبشـرى لمدراســة أوالً 
هجريت الدراسة في محافظة المنكفية, كقد تـ ارتيار 
مركزيف ركعي في ارتيارىما تبايف المستكل التنمكم, كبناتن 
عمى ذلؾ تـ ارتيار مركز الشيدات كترتيبو الرامس كمركز 

كفقان لقيـ دليؿ التنمية  -ف كترتيبو التاسع كاألرير  هشمك 
كبطريقة عشكائية تـ  – 4005البشرية لمحافظة المنكفية  

ارتيار كحدة محمية مف كؿ مركز فكانت الكحدة المحمية بزاكية 
الناعكرة مف مركز الشيدات, كالكحدة المحمية بسمادكف مف 

ا مدرسة مركز هشمكف, ثـ ارتيار القرل التي يتكاجد بي
اعدادية كهررم ثانكية, فكانت قرم زاكية الناعكرة كنادر كجزيرة 
الحجر مف الكحدة المحمية بزاكية الناعكرة, كقرية سمادكف 
التابعة لمكحدة المحمية بسمادكف, كمف كؿ قرية مف القرل 
التابعة لمركز الشيدات تـ ارتيار مدرسة اعدادية كهررم ثانكية 

فقد تـ ارتيار ثالث مدارس اعدادية عامة, هما قرية سمادكف 
كىي سمادكف اإلعدادية القديمة, كسمادكف اإلعدادية الجديدة, 
كالسالـ اإلعدادية التجريبية, كمدرستاف لمثانكم الفني 
الصناعي, األكلي لمبنيف كالثانية لمبنات, كلتحقيؽ هىداؼ 
الدراسة ارتير مف دفاتر الحضكر كاالنصراؼ كبطريقة 

% مف اجمالي عدد المعمميف بكؿ 70ة عشكائية بسيط
  -مبحكثان  476مدرسة, لتصبح العينة اإلجمالية لمدراسة 
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مبحكثان  مف المعمميف بالمدارس  ;7,  96,  040بكاقع 
 اإلعدادية, كالثانكية الصناعية, كالثانكية العامة عمي التكالي.   

 
 : جمع وتحميل بيـانات الدراسـة ثانياً 

المقابمة الشرصية لجمع بيانات استردـ االستبياف ب
الدراسة, كذلؾ بعد ارتبار صالحية استمارة االستبياف في 
تحقيؽ هىداؼ الدراسة. كقد استررقت عممية جمع البيانات 
نتيت في  نحك ثالثة  شيكر حيث بدهت في هكؿ هغسطس كا 

. كلإلجابة عمي هسئمة الدراسة استردمت 4007آرر هكتكبر 
ائية في تحميؿ البيانات شممت عدة مقاييس كهساليب احص

المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم كالمدل كالنسب 
المئكية. كلتقدير معنكية الفركؽ بيف فئات المتريرات المستقمة 

 Ordinalهكالرتبي "Nominal" المقاسة عمي المستكم اإلسمي
فيما يتعمؽ بالمترير التابع هستردـ كؿ مف ارتبارت تت لمفرؽ 

-Oneف كهسمكب تحميؿ التبايف هحادم اإلتجاه بيف متكسطي

Way Anovaرتبارت  , كما هستردـ ارتبار شيفيوF", كا 

"Scheffe" لممقارنات البعدية بيف المجمكعات لمعرفة اتجاه
الفركؽ الدالة احصائيان, كما استردمت معامالت االرتباط 

لقياس قكة  Somer’s dالالبارمترية, حيث هستردـ معامؿ 
يف المترير التابع كالمتريرات التي قيست بمقياس اإلرتباط ب

, كهستردـ "Dummy"هك مجازم  "Nominal"اسمي
لقياس قكة العالقات بيف المترير   Spearman’s rhoمعامؿ

ت, بينما Ordinalالتابع كالمتريرات التي قيست بمقياس رتبيت
لقياس اإلرتباط بيف المترير التابع  Pearson’s rهستردـ معامؿ 

. كمف "Interval"متريرات المقاسة عمي المستكم الفترمكال
 Spearman’s rho, كSomer’s dالمعركؼ هف معامالت 

كالتي ليا القدرة  PREتنتمي الي المقاييس المعركفة ارتصاران 
 x, حيث يعتبر  yبالمترير xعمي تقييـ القدرة التنبؤية لمترير 

نقالن عف  08ر 4000متريران تابعان)العزبي,  yمتريران مستقالن ك 
Lutz كهستعيف بيسمكب التحميؿ اإلنحدارم المتعدد المتدرج  .)

ت لتكضيح تيثير المتريرات  "Step-wiseالصاعد بطريقة 
عمى المترير "Interval"المستقمة التي قيست بمقياس فترم 

Rالتابع, كقد هسػػتردـ معػامػػؿ التحػديػد المػعدؿ) 
2 Adjusted) 

بايف في المترير التابع كالتي يمكف تفسيرىا لتحديد نسبة الت
بكاسطة المتريرات المستقمة الفترية المؤثرة,, كما هعتمد عمي 

في تقدير نسبة )  ( Eta Squared قيمة احصات ايتا تربيع
التبايف في المترير التابع الذم يفسره كيحدده المتريرات 

هك رتبي "Nominal"المستقمة التي قيست بمقياس اسمي
Ordinal كهريران هستردـ معامؿ الثبات ,Reliability  بطريقة

 -كالذم يعتمد عمي اإلتساؽ الدارمي لممقياس  –هلفا كركنباخ 
لقياس ثبات المقاييس المستردمة في قياس المتريرات. كهعتمد 
في تحميؿ بيانات الدراسة عمى برنامد التحميؿ اإلحصائي  

(SPSS) Statistical Package for Social Sciences. 
 اإلجرائية وقياس المتغيرات البحثية المفاىيم:  ثالثاً 

( الػي نتػائد تكصػيؼ العينػة فػي 0تشير بيانات جػدكؿ)
  ضكت المفاىيـ اإلجرائية لمتريرات الدراسة , كىير 

 المستقمةر المتريرات]ه[ 
كىي تعبر عف المرحمة التعميمية  المرحمة التعميمية: -0

ا المبحكث كقت جمع البيانات , لممدرسة التي يعمؿ بي
ت حيث "Nominal Variable " كتـ قياسيا بمقياس اسمي

منح المبحكث درجة تتناسب مع المرحمة التعميمية لممدرسة 
  , 0التي يعمؿ بيا كما يمي ر المرحمة االعدادية =

بعينة  -كقد بمغ عدد المعمميف ,  4المرحمة الثانكية = 
 055,  040ادية كالثانكية بالمرحمتيف اإلعد -الدراسة 

 معممان عمي الترتيب.
( 0تـ قياسو بمقياس اسمي ر حككمي=)نوع المدرسة :  -0

 (.4, تجريبي)
                                                             

  
Adjusted  R

2
 = 1 – (  1 – R

2
 ) 

KN

N



1
 ( Pindyck and 

Rubinfeld, 1981, pp. 78 – 80 ) 

   رقيمة احصات ايتا تربيع تساكم 
+ )  4ت÷] 4هكالنر في حالة اجرات ارتبارت تت لمفرؽ بيف متكسطيف =  ت

 (455 -454ر  4009) باالنت,  ( [4 -4+ ف0ف
(=عدد األفراد 4, ف 0ف= مربع قيمة)ت( المحسكبة, )4حيث هف ت

  بالمجمكعة األكلي كالثانية كالتي يجرم عمييما ارتبارت تت
يف هحادم اإلتجاه =  مجمكع المربعات بيف ثانيانر في حالة اجرات تحميؿ التبا

 -467ر  4009باالنت, المجمكع الكمي لممربعات )÷ المجمكعات 
468) 
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,  0ر كقد قيس بمقياس اسمي ر ذكر =  نوع المبحوث -3
بعينة الدراسة , كقد بمغ عدد المعمميف كالمعممات  4هنثي= 
 عمي الترتيب. ;7,  7;0

ىى تعبر عف الحالة االجتماعية التي ر ك  الحالة الزواجية -4
يككف عمييا المبحكث كقت جمع البيانات, كتـ قياسيا 

, متزكج =  0بمقياس اسمي ر غير متزكج )هعزب( = 
. كهظيرت البيانات هف الرالبية العظمي مف المعمميف 4

 % ( مف المتزكجيف.8,8:بعينة الدراسة )
لممبحكث كفقا ر كيقصد بو الدرجة العممية المؤىل العممي -5

آلرر مؤىؿ عممي  حصؿ عميو , كتـ قياس ىذا المترير 
, بمنح المبحكث درجة تتناسب مع Ordinalبمقياس رتبي 

(, دبمـك 0مؤىمو العممي كما يمير دبمـك فني متكسط =)
(, 5(, دبمـك معمميف / معممات=)4فني فكؽ متكسط=)

(, دبمـك تربكم 6مؤىؿ عالي )بكالكريكس/ ليسانس( =)
(. , 9(, ماجستير=)8(, دبمـك تربكم راص=)7ـ=)عا

كهشارت البيانات الي هف الرالبية العظمي مف المبحكثيف ) 
% , 06,8% ( حاصمكف عمي مؤىؿ عالي منيـ  97,4
% حاصمكف عمي دبمـك تربكم عاـ , دبمـك %4 , 6,9

 تربكم راص , كماجستير عمي الترتيب.
اذ هعطي ر كقد قيس بمقياس اسمي نوع التأىيل  -6

المبحكث درجة تتكافؽ مع تيىيمو التربكم ر غير مؤىؿ 
, كهكضحت البيانات هف  4, مؤىؿ تربكيان= 0تربكيان = 

 %( مؤىميف تربكيان.98الرالبية العظمي مف المعمميف)
ر تـ قياسو بمقياس اسمي, كذلؾ بمنح التخصص -7

المبحكث درجة تتناسب مع ترصصو كما يمي ر = 
(, كهظيرت البيانات هف 5, عممي =)(4(, هدبي=)0فني)

% ( ترصصيـ 66,7هكثرية المعمميف بعينة الدراسة ) 
% منيـ ترصصيـ عممي, كفني 44% , 55,7هدبي, 

 عمي الترتيب.

وفقًا لممتغيرات البحثية المستقمة التي تناولتيا الدراسة ،  -بعينة الدراسة-التوزيع العددي والنسبي لممعممين :0جدول 
 حصاء الوصفي لمتغير الرضا الوظيفي لكل فئة من فئات المتغيرات المستقمةومقاييس اال

 
 المتغيرات المستقمة

 
فئات المتغيرات 

 المستقمة

 
ن = 
054 

 
 
% 

مقاييس اإلحصاء الوصفي لمتغير 
الرضا الوظيفي لكل فئة من فئات 

 المتغيرات المستقمة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 التعميمية المرحمة  -0
 :0;,09 06,;06 69,8 040 االعدادية
 ;40,49 070,40 74,6 055 الثانكية

 نكع المدرسة -4
 :8:,:0 :7,;06 0,9; 455 حككمي
 40,805 ;079,4 5,: 40 تجريبي

 نكع المبحكث -5
 ;84,;0 84,;06 :,98 7;0 ذكر
 09,855 ;074,0 45,4 ;7 هنثي

 الحالة الزكاجية -6
 40,007 0;,064 05,6 56 هعزب
 :4:,:0 070,57 8,8: 440 متزكج

 المؤىؿ العممي -7

 885,;0 :070,9 00,8 49 دبمـك فني متكسط
 990,;0 077,80 ;,9 40 دبمـك فني فكؽ متكسط
 08,090 70,;07 8,5 08 دبمـك معمميف كمعممات

 5;5,:0 069,64 ;,75 059 بكالكريكس/ليسانس
 ;;40,9 ;075,6 06,8 59 دبمـك تربكم عاـ 
 005,;0 069,97 6,9 04 دبمـك تربكم راص

 47,050 00,;06 4,0 7 ماجستير

 نكع التيىيؿ -6
 40,770 074,50 46 80 غير تربكم

 5:0,:0 77,;06 98 5;0 تربكم

 الترصص -9
 09,005 :068,9 55,7 7: عممي 
 706,;0 4:,070 66,7 005 هدبي
 40,070 074,40 44 78 كفني

 الربرة الكظيفية -:

 ;::,;0 065,88 49,8 90 منرفضة
 07,905 0;,067 40,0 70 متكسطة 
 ;77,;0 68,:07 :,05 57 مرتفعة  

 540,:0 076,40 8,:5 :; مرتفعة جدا      
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 الدرجة الكظيفية -;

 ::;,08 068,06 55,0 6: معـم
 :44,58 ;:,:06 09,9 67 معـم هكؿ

 787,:0 070,97 44,6 79 معـم هكؿ )ه(
 9;6,;0 :076,8 45,4 ;7 معـم ربير
 569,:0 ;:,077 5,7 ; معـم كبير

 ػ مستكم التدريبر  00
 )عدد الدكرات التدريبية(

 87;,09 060,65 00,6 ;4 منعدـ
 540,:0 069,60 49,4 ;8 ضعيؼ  
 887,:0 05,;06 45,4 ;7 متكسط 
 64;,:0 ;:,077 4,:5 9; مرتفع  

 5:;,;0 7:,058 00,4 48 منرفضة لسمات القيادية لممدير ػ ا00
 ;07,94 0:,060 55,0 6: متكسطة
 ::09,7 079,76 78,9 066 مرتفعة

 5;40,4 054,09 9,0 :0 منرفضة ػ ممارسات المكجو التربكم 04
 94;,06 :065,5 74 054 متكسطة
 09,040 084,04 ;,60 006 مرتفعة

 ػ الرضا األسرم 05
 50,005 077,00 :,0 4 فضمنر

 ;08,60 5;,060 ;,66 006 متكسط
 0::,09 4:,079 76,5 :05 عالي

 ػ الرضا المجتمعي 06 
 8,586 057,70 :,0 4 منرفض
 ;;;,09 069,50 58,4 4; متكسط
 906,;0 :074,0 85 080 عالي

 ئدسكؼ يتـ تحميميا كصفيان في النتا األدكار القيادية لمدير المدرسة -07

 .باسترداـ الحاسب اآللي المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية
ر كيقصد بيا اجمالي الفترة الزمنية التي  الخبرة الوظيفية -8

قضاىا المبحكث في مجاؿ التدريس, كتـ قياس ىذا 
, بمنح المبحكث درجة Ordinalالمترير بمقياس رتبي 

ا في مينة التدريس تتناسب مع عدد السنكات التي قضاى
(, ربرة 0سنكات(=) 7كما يمير ربرة منرفضة )هقؿ مف 

  – 00(, ربرة مرتفعة)4سنكات(=) ; – 7متكسطة)مف 
سنة  07(, ربرة مرتفعة جدان)مف 5سنة(=) 06

(. كهشارت البيانات الي هف هكثرية 6فيكثر(=)
%(ربرتيـ الكظيفية مرتفعة جدا  حيث 8,:5المبحكثيف)

سنة فيكثر, مقابؿ  07لتدريس منذ يعممكف بمينة ا
% منيـ ربرتيـ الكظيفية ضعيفة حيث لـ تتجاكز 49,8

 سنكات. 7فترة عمميـ بمينة التدريس الػػ 
ر تـ قياسيا بمقياس رتبي , بمنح ـ الدرجة الوظيفية 9

المبحكث درجة تتناسب مع درجتو الكظيفية كما يمي ر 
معمـ (,  5(, معمـ هكؿ ه=)4(, معمـ هكؿ=)0معمـ=)
(, كهكضحت البيانات هف 7(,  معمـ كبير=)6ربير=)

% ( درجتيـ الكظيفية كانت 55,0هكثرية المبحكثيف) 
% معمـ اكؿ ه , 44,6% معمـ هكؿ, 09,9معمـ, 
 % معمـ كبير.5,7% معمـ ربير, 45,4

كتـ قياس ىذا المترير بمقياس  ـ مستوي التدريب : 02
ع عدد , اذ هعطي المبحكث درجة تتناسب م رتبي

الدكرات التدريبية التي حصؿ عمييا المبحكث منذ تعينة 
التدريس كما يمير منعدـ )لـ يحصؿ عمي  بمينة

(, 0دكرات(=)صفر(, منرفض)دكرة كاحدة(=)
(, 5(, مرتفع)ثالث دكرات فيكثر(=)4متكسط)دكرتاف(=)

                    كقد اتضح هف هكثرية المبحكثيف
مرتفع حيث حصمكا عمي  %( مستكاىـ التدريبي4,:5)

% منيـ لـ يحصمكا عمي 00,6ثالث دكرات فيكثر مقابؿ
 دكرات تدريبية منذ تعينييـ.

ر كيقصد بيا مدم  القيادية لمدير المدرسة السمات ـ 00
تكافر مجمكعة مف الرصائص القيادية لدم مدير المدرسة 
كالتي تؤىمو لقيادة فريؽ العمؿ بالمدرسة كالتيثير فييـ, كتـ 

اس ىذا المترير بسؤاؿ المبحكث عف تقييمو لمدم تكافر قي
( سمة قيادية لدم مدير المدرسة بكصفة قائدان 09عدد )

تربكيان ىي ر الربرة العممية, الدقة, األمانة, العدالة, 
, قكة  التعاكف, الطمكح, المركنة, الصدؽ, الحـز
الشرصية, الحماس, قكة التحمؿ, التنظيـ, الركح المرحة, 

ع, الديمقراطية, المثابرة كالجمد. كهعطي المبحكث التكاض
درجة تتناسب مع تقيمو لدرجة تكافر كؿ سمة كالتالير 
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(, ال تتكافر= 4(, تتكافر لحد ما=)5تتكافر بدرجة كبيرة=)
(. كجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث, 0)

كهستردمت كمؤشر يعكس تقيمو لدرجة  تكافر السمات 
المدرسة, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات  القيادية لدم مدير

, كبمرت قيمة 0,988)هلفا كركنباخ( ليذا المقياس 
المتكسط الحسابي لتقديرات المعمميف لدرجة تكافر السمات 

درجة, كاإلنحراؼ  60,08القيادية لدم مديرم المدارس 
درجة. كقد تـ قياس مترير السمات  :,7:المعيارم 

مستكييف مف القياس, األكؿ  عمي القيادية لمدير المدرسة
الرتبار عالقتو بالمترير   "Interval"منيما مقياس فترم

التابع كالمقاس عمي المستكم الفترم, كالثاني كمقياس 
الرتبار معنكية الفركؽ بالمترير التابع,  "Ordinal"رتبي 

حيث تـ تقسيـ المدل النظرم لمدرجات الي ثالث فئات 
تكافر بدرجة متكسطة, ىير تتكافر بدرجة منرفضة, ت

كتتكافر بدرجة مرتفعة. كهظيرت البيانات هف غالبية 
%( يركف ارتفاع درجة 78,9المعمميف بعينة الدراسة )

تكافر السمات القيادية لدم مديرم المدارس, مقابؿ 
%مف المعمميف يركف انرفاض درجة تكافر السمات 00,4

   القيادية لدم مديرم مدارسيـ.

كيقصد بيا ما يقـك بيا  ر وجو التربويالم ممارسات ـ 00
المكجو التربكم )الفني( مف هدكار في عممية االشراؼ 
كالتقكيـ , كتـ قياس ىذا المترير بسؤاؿ المبحكث عف 

( دكران مف المتكقع هف يؤدييا المكجو 44تقيمو لعدد)
( يحدد المكجو مكاعيد مسبقة لمزيارة 0التربكم كىي ر )

( يشترؾ المعمميف في تحديد 4الصفية مع المعمميف, )
( يرافؽ المعمميف مف بدت 5هىداؼ الزيارة الصفية, )

( يحرص عمي عدـ تشتيت انتباه 6الحصة حتى نيايتيا, )
( يحرص عمي عدـ اظيار استيائو مف 7الطالب, )
( يسجؿ 9( ال يقاطع المعمـ هثنات الشرح, )8المعمـ, )

                                                             

   اسػػػتعيف فػػػى ىػػػذه الدراسػػػة بػػػبعض الممارسػػػات اإلشػػػرافية لممكجػػػو
( حػػكؿ العالقػػة بػػيف 4009التربػػكم كمػػا كردت فػػي دراسػػة العجمػػي)

 الممارسات اإلشرافية كالرضا الكظيفي لممعمميف.

شكالت ( يحؿ م:مالحظاتو عف المعمـ رارج الفصؿ, )
( يزكد المعمميف بترذية ;المعمميف هثنات الزيارة الصفية, )

( يشرؾ المعمميف في تقكيـ هدائيـ, 00راجعة عف هدائيـ, )
( يزيد قدرة المعمميف عمي تحميؿ جكانب المكقؼ 00)

( يمتـز الدقة كالمكضكعية في تقكيـ هدات 04التعميمي, )
نظرىـ ( يسمح لممعمميف إلبدات كجيات 05المعمميف, )

( يقترح هساليب جديدة لتحسيف 06بحرية كصراحة, )
( يعقد كرش عمؿ لمناقشة هفكار 07المكاقؼ التدريسية, )

( يشجع الزيارات المتبادلة بيف 08المعمميف كقضاياىـ, )
( يقدـ دركسان نمكذجية, 09المعمميف دارؿ المدرسة, )

( يشرؾ المديريف كرؤسات األقساـ في تقكيـ هدات :0)
( يعقد ندكات لممعمميف لمناقشة المستحدثات ;0ـ, )المعم

( يعقد دكرات تيىيمية لممعمميف 40كالمستجدات التربكية, )
( يعقد اجتماعات دكرية مع 40دارؿ المدرسة, )

( يشجع تبادؿ الزيارات بيف معممي 44المعمميف, )
المدارس لتبادؿ الربرات التربكية. كهعطي المبحكث درجة 

لكؿ دكر كالتالير يتحقؽ بدرجة تتناسب مع تقيمو 
(, اليتحقؽ= 4(, يتحقؽ بدرجة متكسطة =)5كبيرة=)

(. كجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث, 0)
كهستردمت كمؤشر يعكس تقيمو لدرجة ممارسة المكجو 
التربكم ألدكاره, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا 

متكسط , كبمرت قيمة ال :0,96كركنباخ( ليذا المقياس 
الحسابي لتقديرات المعمميف لممارسات المكجو التربكم 

درجة. كقد تـ  :,:درجة, كاإلنحراؼ المعيارم  46,;6
قياس ىذا المترير عمي مستكييف مف القياسر األكؿ, 

ت الرتبار عالقتو بالمترير التابع  "Intervalمقياس فترم
كالذم قيس عمي المستكم الفترم, كالثاني كمقياس رتبي 

ت الرتبار معنكية الفركؽ بالمترير التابع, حيث Ordinalت
تـ تقسيـ المدل النظرم لمدرجات الي ثالث فئات ىير 
ممارسة منرفضة, ممارسة متكسطة, ك ممارسة مرتفعة 
ألدكاره. كهكضحت البيانات هف غالبية المعمميف بعينة 

%( يركف هف ممارسة المكجييف التربكييف 74الدراسة )
 .ؽ بدرجة متكسطةألدكارىـ تتحق
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كىك يشير الى درجة ارتباط المبحكث الرضا األسري:  -03
باألسرة التي يعيش فييا كمدل احساسو بينو جزت ال يتجزه 
منيا كمدل شعكره بالسعادة كاألمف كاالستقرار في ىذه 
األسرة, كتـ قياسو بسؤاؿ المبحكث عف رهيو في ست 

يا ايجابية كعشركف عبارة اتجاىية, هربعة عشر عبارة من
( لك فاضي هجمس في 0االتجاه نحك األسرة كىي ر )
( قميؿ قكم لما يحصؿ 4البيت مع زكجتي كهكالدم, )
( زكجتي تتكفر فييا كؿ 5رالؼ بيني كبيف زكجتي, )

( 6الصفات التي كنت هتمناىا دائما في شريكة حياتي, )
( عندما تنشي 7هشعر باألمف كاإلستقرار مع زكجتي, )

نا, فإنيا تنتيي دائما بسالـ كعدؿ كبيسمكب رالفات بين
( هحرص بقكة عمي استمرار حياتنا الزكجية, 8ديمقراطي, )

( نادران ما :( زكاجي ناجح كيم زكج آرر هعرفو, )9)
( لما تيبط ;تقـك زكجتي بعمؿ هشيات ترضبني, )

معنكياتي, فإف زكجتي تقؼ بجانبي كي تسندني كتشد مف 
كجيات نظرنا, فإننا نجمس  ( لما نرتمؼ في00هزرم, )

( هنا راضي تمامان بمقدار الكقت 00سكيان كنناقشيا معان, )
( كثيرا ما 04الذم هقضيو مع زكجتي في هكقات الفراغ, )

ييتي هكالدم كيتكممكف معي في همكر حياتيـ اليكمية, 
( هكالدم 06( هكالدم عايشييف زل ما هنا عايز, )05)

ر عبارة سمبية اإلتجاه نحك بيعممكا المي عمييـ. كهثني عش
( هفضؿ الجمكس مع هصحابي مف 0األسرة كىي ر )

( ال تكجد لحظة هشعر فييا 4الجمكس مع هسرتي, )
( نتجادؿ غالبا هنا كزكجتي 5بالحب الشديد لزكجتي, )

( 7( صعب هف هتفاىـ مع هكالدم, )6بسبب األكالد, )
( 8هتمني هف هعيش مع زكجة هررم غير زكجتي, )

( 9ىك غالبان السبب في هتعس لحظات حياتي, )زكاجي 
ىناؾ بعض األشيات التي ال هستطيع هنا كزكجتي التحدث 

( غالبان ما تنتيي مناقشتنا بتبادؿ :فييا مع بعض, )
( هطفاؿ اليـك ال يؤثر فييـ الكالـ, ;الشتائـ كاإلىانات, )

(عند عمؿ ميزانية البيت, فإف ىذا يسبب مشكمة مع 00)
( زكجتي ال 00مما يستحؽ المكضكع, )زكجتي هكثر 

( معظـ العمؿ المي 04تقضي كقتان كافيان مع األكالد, )
يتعمؽ برعاية األكالد يقع عمي عاتقي. ككانت استجابة 

المبحكث عف كؿ عبارة بيحد اإلجابات التاليةر مكافؽ, 
عمى  0, 4, 5محايد, غير مكافؽ, كهعطيت الدرجات 

عمى   5, 4, 0يجابية كالترتيب في حالة العبارات اإل
الترتيب في حالة العبارات السمبية. كهستردـ مجمكع 
الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث كمؤشر يعكس 
درجة شعكره بالرضا عف هسرتو, كقد بمرت قيمة معامؿ 

, كقد بمرت 0,958الثبات )هلفا كركنباخ( ليذا المقياس 
, درجة  84,08قيمة المتكسط الحسابي ليذا المترير 

درجة. كقد تـ قياس مترير  :6,;كاإلنحراؼ المعيارم 
الرضا األسرم عمي مستكييف مف القياس, األكؿ منيما 

ت إلرتبار عالقتو بالمترير التابع  "Intervalمقياس فترم
كالذم قيس بمقياس عمي المستكم الفترم, كالثاني كمقياس 

 ت إلرتبار معنكية الفركؽ بالمترير التابع,Ordinalرتبي ت
حيث تـ تقسيـ المدم النظرم لمدرجات الي ثالث فئات 
ىير شعكر منرفض بالرضا األسرم, شعكر متكسط 
بالرضا, كشعكر عالي بالرضا األسرم. كهشارت البيانات 

%( لدييـ 76,5الي هف غالبية المعمميف بعينة الدراسة )
% منيـ :,0شعكر عالي بالرضا عف األسرة, مقابؿ 

 ضا عف األسرة.لدييـ شعكر منرفض بالر 
ر كىك يشير الى درجة ارتباط الرضا المجتمعي  -04

المبحكث بالمجتمع المحمي الذم يعيش فييا كمدل 
احساسو بينو جزت ال يتجزه مف ىذا المجتمع, كتـ قياسو 
بسؤاؿ المبحكث عف رهيو في ثالثة عشر عبارة اتجاىية, 
تسع عبارات منيا ايجابية اإلتجاه نحك المجتمع المحمي 

(ىعيش كهندفف فى بمدم كعمرل ماىسيبيا, 0كىي ر )
( الكاحد 5( الكاحد الـز يرجع بمده ميما طاؿ الزمف, )4)

( بتمني هف كالدم 6ىنا في البمد بيحس باألمف كاألماف, )
( بمدل المى فييا 7يتجكزكا كيعيشكا في نفس البمد, )

( بزعؿ 9( الكاحد ميسبشى بمده اال مضطر,  )8رزقى, )
( الناس فى البمد :ؼ هك هسمع حاجو تسئ لمبمد, )لما بشك 

( مف الصعب هف ;بتحاكؿ تصمح مف هحكاؿ البمد كميا, )
هجد مكاف هعيش فيو هحسف مف بمدم. كهربع عبارات 

( الكاحد بيحس هف البمد 0سمبية اإلتجاه نحك القرية كىير )
( قميؿ قكل لما الناس بتشارؾ فى عمؿ 4دل مش بمده, )
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( هكؿ ماتجيمى فرصة سفر ىسيب البمد 5ينفع البمد, )
( ال ييمنى تصرفات اآلرريف المي بتسئ 6كهىاجر, )

لسمعة بمدم. ككانت استجابة المبحكث عف كؿ عبارة 
بيحد اإلجابات التاليةر مكافؽ, محايد , غير مكافؽ , 

عمى الترتيب في حالة  0, 4, 5كهعطيت الدرجات 
تيب في حالة عمى التر  5, 4, 0العبارات اإليجابية ك

العبارات السمبية. كهستردـ مجمكع الدرجات التي حصؿ 
عمييا المبحكث كمؤشر يعكس درجة شعكره بالرضا عف 
مجتمعو المحمي, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا 

, كبمرت قيمة المتكسط ;:0,8كركنباخ( ليذا المقياس 
درجة, كاالنحراؼ المعيارم  50,67الحسابي ليذا المترير 

درجة. كقد تـ قياس ىذا المترير عمي مستكييف مف  :,5
ت الرتبار  "Intervalالقياس, األكؿ منيما مقياس فترم

عالقتو بالمترير التابع كالمقاس عمي المستكم الفترم, 
ت الرتبار معنكية الفركؽ Ordinalكالثاني كمقياس رتبي ت

بالمترير التابع, حيث تـ تقسيـ المدل النظرم لمدرجات 
ثالث فئات ىير شعكر منرفض بالرضا المجتمعي, الي 

شعكر متكسط بالرضا, كشعكر عالي بالرضا المجتمعي. 
كهظيرت البيانات هف الرالبية العظمي مف المعمميف بعينة 

%( لدييـ شعكر عالي بالرضا عف الحياة 85الدراسة)
% منيـ لدييـ شعكر :,0بالمجتمع المحمي, مقابؿ 
 مجتمعاتيـ المحمية.منرفض بالرضا عف الحياة ب

ر كيقصد بيا مجمكعة  األدوار القيادية لمدير المدرسة -05
مف األنماط السمككية التي يتكقع هف يقـك بيا المدير 
بكصفو قائد لفريؽ العمؿ بالمدرسة بررض تحقيؽ هىدافيا 
المنشكدة, كتـ قياس ىذا المترير بمقياس مركب مف 

ر فرعي رمس متريرات فرعية, حيث يعكس كؿ متري
األدكار القيادية التي مف المتكقع هف يؤدييا مدير المدرسة 

( الترطيط  0في هحد المجاالت الرمس التاليةر )

                                                             


(, رندة 4005استعيف بما كرد فى دراسة كؿ مف ر بيات الديف ) 

(, صفية :400(, عمي )4008( , الرامدم )4006شرير )
(, 4000ىػ(, اسمات عمي) 0650(, السبيعي);400السنيدية)
 ( لتحديد األدكار القيادية لمدير المدرسة. 4004كالقميكبي)

( التطكير 5( الشئكف اإلدارية كالمتابعة , )4كالتنظيـ, )
( العالقات 7( النمك الميني لممعمميف, )6كالجكدة, )

كار كسكؼ يشار الي ىذه األد -اإلنسانية كاالجتماعية 
( عمي التكالي  8,  7,  6,  5,  4في الجداكؿ رقـ) 

بالجزت الراص بنتائد الدراسة. كلقياس المتريرات الفرعية 
مف  -( دكران 97تـ سؤاؿ المبحكث عف تقيمو لعدد)

مقسمة بالتساكم عمي  –المتكقع هف يؤدييا مدير المدرسة 
المجاالت الرمس السالؼ ذكرىا, كهعطي المبحكث درجة 

ب مع تقيمو لكؿ دكر كالتالي ر يتحقؽ بدرجة تتناس
(, اليتحقؽ= 4(, يتحقؽ بدرجة متكسطة =)5كبيرة=)

(. كجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث في 0)
كؿ مجاؿ كاستردمت كمؤشر يعكس تقيمو لدرجة هدات 
المدير لألدكار القيادية في ىذا المجاؿ, ثـ جمعت 

المجاالت  الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث في
الرمس كاستردمت كمؤشر يعكس تقيمو لدرجة هدات مدير 
المدرسة لألدكار القيادية, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات 
)هلفا كركنباخ( لممقاييس التي استردمت في قياس 
المتريرات الفرعية الرمس كلممقياس الكمي لألدكار القيادية 

,  0,989,  0,988,  0,987,  0,986لمدير المدرسة 
 عمي الترتيب.  0,987,  0,975

كقد تـ قياس كؿ مترير مف المتريرات الفرعية الرمسة 
عمي مستكييف مف القياس, األكؿ منيما مقياس 

ت إلرتبار عالقتو بالمترير التابع كالمقاس  "Intervalفترم
ت Ordinalعمي المستكم الفترم, كالثاني كمقياس رتبيت

لتابع, حيث تـ تقسيـ المدل الرتبار معنكية الفركؽ بالمترير ا
النظرم لمدرجات الي ثالث فئات ىير هدات منرفض لألدكار, 
هدات متكسط لألدكار, كهدات عالي لألدكار القيادية. كنظران 
ألىمية ىذه المتريرات باعتبارىا مككف رئيسي بيذه الدراسة 
سكؼ يتـ تحميميا كصفيان في النتائد. عممان بيف تـ تقدير 

ابي ألدات كؿ دكر مف األدكار كفقان لتقديرات المتكسط الحس
المعمميف بعينة الدراسة, كذلؾ لتقييـ درجة هدات مديرم 
المدارس لكؿ دكر قيادم عمي حده, حيث هعتبر هدات الدكر 

درجة,  0,7منرفض اذا قمت قيمة المتكسط الحسابي عف 
درجة,  4,46 – 0,7كهدات متكسط اذا تراكحت قيمتو بيف 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                               Vol. 61, No. 6, pp. 909-972, 2016 (Arabic) 

 933 

درجات.  5 – 4,47اذا انحصرت قيمتو بيف كهدات عالي 
كلمحكـ عمي درجة هدات المدير لألدكار القيادية في كؿ مجاؿ 
عمي حده, تـ ضرب الحد األدنى كالحد األقصى لقيمة 

)عدد األدكار في كؿ مجاؿ(,  07المتكسط الحسابي في 
كهعتبر هدات المدير منرفض اذا قمت قيمة المتكسط الحسابي 

درجة, كهدات متكسط اذا تراكحت قيمتو  44,7عف  في المجاؿ
درجة, كهدات عالي اذا انحصرت قيمة  55,8 – 44,7بيف 

 – 55,9المتكسط الحسابي ألدات األدكار الرمسة عشر بيف 
درجة, كبنفس الطريقة تـ ضرب الحد األدنى كالحد  67

)عدد اإلجمالي  97األقصى لقيمة المتكسط الحسابي في 
لدراسة(, لمحكـ عمي درجة هدات المدير لألدكار القيادية با

لألدكار القيادية)اجماال(ر هدات منرفض اذا  قمت قيمة 
 004,7درجة, كهدات متكسط) 004,7المتكسط الحسابي عف 

 درجة.  :08درجة(, كهدات عالي اذا زادت عف  0,:08 –
 التابع:  المتغير[ ب]

ر يقصد بو مشاعر كاتجاىات المبحكث الوظيفي الرضا
كظيفتو, كالتي تعكس اتجاىاتو كمشاعره نحك مرتمؼ  تجاه

العكامؿ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية كالفنية 
المتعمقة بالكظيفة, كانعكاس ذلؾ عمى هدائو كحياتو 
الشرصية, كفقان لما تـ تحقيقو مف طمكحات كرغبات 
شباعو الحتياجاتو مف رالؿ الكظيفة. كتـ قياس ىذا  كا 

بمقياس مركب يتككف مف رمس متريرات فرعية, كؿ المترير 
منيا يعكس هحد هبعاد الرضا الكظيفي, كلقياس كؿ مترير 
مف المتريرات الفرعية تـ صياغة مجمكعة مف العبارات 
االتجاىية يعكس محتكاىا تكجيات المبحكث نحك هحد هبعاد 
الرضا الكظيفي, كذلؾ مف رالؿ ابدات رهيو في كؿ عبارة مف 

المقياس, ككانت استجابة المبحكث عف كؿ عبارة عبارات 
بيحد اإلجابات التاليةر مكافؽ, محايد, غير مكافؽ, كهعطيت 

عمى الترتيب في حالة العبارات  0, 4, 5الدرجات 
عمى الترتيب في حالة العبارات  5, 4, 0االيجابية, ك

كفيما يمى المتريرات الفرعية التي تعكس هبعاد . السمبية
 رفي كالعبارات المستردمة في قياس كؿ منياالرضا الكظي

ر تـ قياسو باستطالع العمل وظروف( الرضا عن محتوي 0)
رهم المبحكث في تسعة عشر عبارة اتجاىية, ثماني 

عبارات منيا ايجابية االتجاه نحك محتكم العمؿ كظركفو, 
( مكاعيد العمؿ بالمدرسة تتناسب مع ظركفي 0كىير )

قدير كاالحتراـ في عممي ( هشعر بالت4الشرصية, )
( عممي بالمدرسة يكفر لي مكانة اجتماعية 5بالمدرسة, )

( هشعر هحيانا هف عممي يعتبر 6مناسبة دارؿ المجتمع, )
( هشعر بالسعادة 7شيؽ بالمقارنة بيعماؿ هررم, )
( ال هترؾ العمؿ 8النتمائي لمعمؿ بيذه المدرسة, )

ر هعمي بالمدرسة حتى لك تكفرت لي كظيفة هررم بيج
( هشعر هف عممي بالمدرسة شيؽ كيمنع عني الضيؽ 9)

( عممي في ىذه الكظيفة يجعمني هشعر بمتعة :كالممؿ, )
حدم عشر عبارة سمبية االتجاه نحك محتكم  كبيرة, كا 

( دائما هشعر بالضيؽ مف 0العمؿ كظركفو, كىي ر )
( عدـ تكافر التجييزات بمعامؿ 4كظيفتي بالمدرسة, )

( عممي بالمدرسة ال 5يعيؽ هدات عممي, )المدرسة  مما 
( في معظـ األحياف ال هشعر 6يعتبر ىكيتي المفضمة, )

( الكاحد يجد نفسو مجبر 7هنني متحمس لعممي ىنا, )
( بدكف شؾ 8عمي الذىاب لمعمؿ في معظـ األحياف, )
( هحيانا كثيرة 9المكاف ده كره الكاحد في الشرمو دم, )

( هنا مش :كمرىؽ, ) هشعر هف عممي بالمدرسة ممؿ
( ;راضي عف عممي بس بقكؿ هىي كظيفة كرالص, )

( اذا 00ال يعنيني فشؿ المدرسة في انجاز هعماليا, )
تكفرت لي الفرصة لمعمؿ بمدرسة هررم سيترؾ ىذه 

( هشعر بيف عممي ركتيني نتيجة لعدـ 00المدرسة فكرا, )
مناسبة المكائح كاإلجراتات اإلدارية. كهستردـ مجمكع 

لدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث كمؤشر يعكس ا
درجة شعكره بالرضا عف محتكم العمؿ كظركفو, كقد 
بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا كركنباخ( ليذا المقياس 

, كبمرت قيمة المتكسط الحسابي ليذا  0,960
 درجة.  9,0درجة , كاالنحراؼ المعيارم  67,0المترير

ر تـ قياسو بسؤاؿ والحوافز والمكافآت الراتب( الرضا عن 0)
المبحكث عف رهيو في تسع عبارات اتجاىية, ست عبارات 
منيا ايجابية اإلتجاه نحك األجر كالمكافآت كالحكافز, كىي 

( المرتب الذم هحصؿ عميو يتناسب مع مجيكدم 0ر )
( النظاـ الحالي لمكافآت نياية الردمة 4بالمدرسة, )
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اسة المكافآت الحافزة, ( تتبع ادارة المدرسة سي 5مناسب, )
( األجر الذم هحصؿ عميو هثنات األجازات المرضية 6)

( تتبع ادارة المدرسة 7يتناسب مع تكاليؼ المعيشة, )
( ساعات 8هسس كمعايير عدالة في تكزيع المكافآت, )

عممي بالمدرسة تتناسب مع األجر كالحكافز, كثالث 
حكافز, عبارات سمبية االتجاه نحك األجر كالمكافآت كال

( ال تكجد قكاعد في تكزيع الحكافز عمي 0كىير )
( األجر الذم هحصؿ عميو مف 4المكظفيف بالمدرسة, )

( ال تكجد 5ىذه الكظيفة ال يتناسب مع تكاليؼ المعيشة, )
عدالة في المعاممة بيف المكظفيف بالمدرسة, كجمعت 
الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث كاستردمت كمؤشر 

كره بالرضا عف الراتب كالمكافآت يعكس درجة شع
كالحكافز, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا كركنباخ( 

, كبمرت قيمة المتكسط الحسابي  ;0,95ليذا المقياس 
 6,40درجة, كاالنحراؼ المعيارم  09,76ليذا المترير 

 درجة. 
تـ قياسو  ( الرضا عن النمو الميني وفرص الترقي:3)

سبع عبارات اتجاىية, ثالث  بمعرفة رهم المبحكث في
عبارات منيا ايجابية االتجاه نحك النمك الميني كفرص 

( العمؿ بالمدرسة يتيح لي الفرصة 0الترقي, كىير )
( هفكر في كضع رطط لتحسيف 4إلبراز كتنميو ميارتي, )

( هشعر باألمف كاالستقرار الكظيفي, 5هدات عممي ىنا, )
نمك الميني كفرص كهربع عبارات سمبية االتجاه نحك ال

( الترقيات بالتربية كالتعميـ ال تتـ كفقا 0الترقي, كىير )
( ال تكجد سياسة كاضحة لترطيط 4لمعايير محددة, )

( في ىذه المدرسة 5مستقبمي الكظيفي بالتربية كالتعميـ, )
( 6لـ هحقؽ ما كنت هصبك اليو مف هماؿ كطمكحات, )
بتكار, عممي بالمدرسة ال يتيح لي الفرصة عمي اال

كجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث كاستردمت 
كمؤشر يعكس درجة شعكره بالرضا عف النمك الميني, 
كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا كركنباخ( ليذا المقياس 

, كبمرت قيمة المتكسط الحسابي ليذا المترير ;0,97
 درجة.  5,45درجة, كاالنحراؼ المعيارم  6;,07

ر تـ قياسو باستطالع مع الزمالء عالقاتن ال( الرضا ع4)
رهم المبحكث في ست عبارات اتجاىية, ثالث عبارات 
منيا ايجابية االتجاه نحك العالقات مع الزمالت, كىير 

( يكجد تفاىـ ككد متبادؿ بيني كبيف زمالئي بالمدرسة, 0)
( يظير المكظفيف ركح الصداقة هثنات العمؿ بالمدرسة, 4)
زمالئي لتحقيؽ هىداؼ المدرسة, كثالث  ( هتعاكف مع5)

عبارات سمبية االتجاه نحك العالقات مع الزمالت, كىير 
( 4( هشعر بالرربة بيني كبيف زمالت العمؿ بالمدرسة, )0)

( هشعر 5ال يكجد انسجاـ بيف المكظفيف بالمدرسة, )
بكجكد صراع بيف العامميف بالمدرسة, كهستردـ مجمكع 

ا المبحكث كمؤشر يعكس الدرجات التي حصؿ عميي
درجة شعكره بالرضا عف العالقات مع الزمالت, كقد بمرت 

, 0,974قيمة معامؿ الثبات )هلفا كركنباخ( ليذا المقياس 
درجة  07,04كبمرت قيمة المتكسط الحسابي ليذا المترير 

 درجة. 4,65, كاإلنحراؼ المعيارم 
ا ر كيقصد بو درجة رض( الرضا عن اإلشراف والتوجيو5)

المبحكث عف األساليب التي يستردميا المكجو التربكم 
في عممية اإلشراؼ كتكجيو المعمميف , كتـ قياسو بمعرفة 
رهم المبحكث في هربعة كعشركف عبارة اتجاىية, ثالث 
عبارات منيا سمبية االتجاه نحك اإلشراؼ كالتكجيو, كىير 

 ( يشعر التالميذ برطي4( ينظر باستعالئية لممعمميف, )0)
( يبدم السررية مف هرطات المعمميف, كاحدم  5المعمـ, )

كعشركف عبارة ايجابية االتجاه نحك اإلشراؼ كالتكجيو, 
( يتبع رؤسائي هساليب مناسبة في األشراؼ 0كىير )

( يعرؼ المعمميف بيرطائيـ كسبؿ التعامؿ 4كالتكجيو, )
( يساعد المعمـ في تكقع الصعكبات التربكية 5معيا, )
( يدعـ ثقة المعمـ بنفسو هثنات 6مف هثارىا, ) كالتقميؿ

( يساعد المعمـ عمي تقبؿ النقد البنات 7المكاقؼ الصعبة, )
( يدعـ المشاركة الجماعية بيف المعمميف 8مف اآلرريف, )

دارة المدرسة, ) ( يساعد المعمميف عمي كضع هىدافيـ 9كا 

                                                             


رافية لممكجو التربكم كما استعيف في ىذه الدراسة ببعض األساليب اإلش  

( حكؿ العالقة بيف الممارسات اإلشرافية 4009كردت في دراسة العجمي)
 كالرضا الكظيفي لممعمميف.
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( يساعد المعمـ عمي اكتشاؼ قدراتو :كالتعبير عنيا, )
مك ( يساعد المعمـ عمي تنمية جكانبو ;انياتو, )كا 

( ينمي قدرة المعمـ عمي القيادة الذاتية, 00اإلبداعية, )
( يساعد المعمميف في التعبير عف هفكارىـ كربراتيـ, 00)
( يمقي 05( يثير ركح المنافسة بيف المعمميف, )04)

( يقيـ عالقات 06المكجو المعمميف ببشاشة كابتسامة, )
( 07عمي الثقة كاالحتراـ بيف المعمميف, ) مينية مبنية

( 08يمري الزيارة الصفية التي تسبب حرجان لممعمميف, )
يعتذر لممعمميف عف عدـ التمكف لزيارتيـ هثنات المكعد, 

( :0( يرادر الصؼ حيف يحدث ارباكان لممعمـ, )09)
( ;0يراعي مشاعر المعمميف عند مناقشو مالحظاتيـ, )

( يحرص عمي 40يزيف في هدائيـ, )يشجع المعمميف المتم
( يحرص عمي 40عدـ تيديد المعمميف بالتقارير السرية, )

البعد عف مجاممة ادارة المدرسة عمي حساب المعمميف, 
كجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث كاستردمت 
كمؤشر يعكس درجة شعكره بالرضا عف اإلشراؼ 

فا كركنباخ( كالتكجيو, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هل
, كبمرت قيمة المتكسط الحسابي  0,959ليذا المقياس 
 ;;,9درجة, كاالنحراؼ المعيارم  78,90ليذا المترير

درجة. ثـ جمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحكث 
في المتريرات الفرعية الرمسة, كاستردمت كمؤشر يعكس 
درجة رضاه الكظيفي, كقد بمرت قيمة معامؿ الثبات )هلفا 

, كما ;0,95كنباخ( لممقياس المركب لمرضا الكظيفي كر 
بمرت قيمة المتكسط الحسابي لدرجة الرضا الكظيفي 

 درجة. :0,;0درجة, كاالنحراؼ المعيارم  070,44
كقد تـ قياس مترير الرضا الكظيفي عمي مستكييف مف 

ت الرتبار عالقتو  "Intervalالقياس, األكؿ منيما مقياس فترم
اسة عمي المستكم الفترم, كالثاني كمقياس بالمتريرات المق

الرتبار عالقتو بالمتريرات المقاسة عمي  Ordinal"رتبي ت
المستكم الرتبي كالمستكم االسمي, حيث تـ تقسيـ الدرجات 

 :00–87الي ثالث فئات ىير رضا كظيفي منرفض )
درجة(, كرضا  070–;00درجة(, رضا كظيفي متكسط )

 (.درجة 7;0 –074كظيفي عالي )
 ومناقشتيا النتائج

ىـ النتائد التي هسفرت عنيا ألفيما يمي عرض كمناقشة 
 الدراسة مف رالؿ اإلجابة عف هسئمتيار

لمدارس الريفية لألدوار : درجة أداء مديري اأوالً 
 :القيادية

فيما يمي نتائد الدراسة المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ 
ة بمحافظة هدات مديرم المدارس الريفي مستكماألكؿر ما 

المنكفية لألدكار القيادية مف كجية نظر المعمميف بتمؾ 
 المدارس؟ 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استرراج المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية لتقديرات المعمميف بعينة الدراسة لدرجة 
هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية في كؿ مجاؿ مف 

التي تناكلتيا الدراسة, ككذلؾ تصنيؼ  المجاالت الرمس
المعمميف الي فئات كفقان لتقديراتيـ لدرجة هدات مديرم المدارس 
لألدكار القيادية في كؿ مجاؿ مف تمؾ المجاالت, كفيما يمي 

 عرض مكجز ألىـ النتائد ر
[ درجة أداء مديري المـدارس الريفيـة لـألدوار القياديـة 0]

 في مجال التخطيط والتنظيم
( الي ارتفاع درجة هدات 4ر النتائد الكاردة في جدكؿ )تشي

مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية التاليةر تحديد 
المشكالت التي تكاجو المدرسة, يميو ترطيط الكقت, ثـ اقامة 
عالقة منظمة بيف المدرسة كالمجتمع, يمي ذلؾ دكره في اتراذ 

اكحت قيمة القرار المناسب في الكقت المناسب, حيث تر 
 4,65 – 4,47المتكسط الحسابي لدرجة هدات كؿ منيـ بيف 

درجة كفقان لتقديرات المعمميف بعينة الدراسة, اما باقي األدكار 
فكانت درجة هدائيا متكسط حيث تراكحت قيمة المتكسط 

درجة, كتشير ىذه  4,46ك  4,05الحسابي لدرجة األدات بيف 
ارس لمرالبية العظمي مف النتائد الي عدـ ممارسة مديرم المد

يتعمؽ  ىذه األدكار بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة, راصة ما
بتطبيؽ المستجدات التكنكلكجية, كتدريب الككادر البشرية عمى 
التقنيات الحديثة, ككضع الرطط اإلجرائية لتنفيذ التريير 
كالتطكير المدرسي, كتعبئة جيكد القكل المستفيدة في المجتمع 

اجية مقاكمة التريير, كالبحث عف كسائؿ جديدة المحمى لمك 
لتدعيـ المشاركة المجتمعية مع هفراد المجتمع, كتكضيح 
عالنيا لمجميع. كجاتت تقديرات المعمميف  هىداؼ المدرسة كا 
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لدرجة هدات مديرم المدارس ألدكارىـ القيادية فيما يتعمؽ 
بالترطيط كالتنظيـ )اجماالن( متكسطة, حيث بمرت قيمة 

كسط الحسابي اإلجمالي لدرجة هدات مديرم المدارس لتمؾ المت
درجة, مما يعني هف ىذه األدكار ال تتحقؽ  54,74األدكار 

 -بعينة الدراسة-بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة. كبتكزيع المعمميف
الي فئات كفقان لتقديراتيـ لدرجة هدات مديرم المدارس الريفية 

ف غالبية المعمميف بعينة ( يتضح ه:لألدكار القيادية )جدكؿ 
%( يركف عدـ ارتفاع درجة هدات مديرم 79,7الدراسة )

 المدارس الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ الترطيط كالتنظيـ.
 
 
 

[ درجة أداء مديري المدارس الريفية لألدوار القيادية 0]
 في مجال الشئون اإلدارية والمتابعة

ي ارتفاع درجة هدات ( ال5تشير النتائد الكاردة في جدكؿ )
مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية التالية ر تكجيو العامميف 
في المكاقؼ المرتمفة, يميو دكره في سرعة انجاز األعماؿ 
المدرسية بتفكيض السمطة, كتفكيض المرؤكسيف بالمدرسة 
لبعض الصالحيات, يمي ذلؾ دكره في ادارة االجتماعات 

حت قيمة المتكسط الحسابي لدرجة بصكرة صحيحة, حيث تراك 
درجة كفقان لتقديرات المعمميف  4,54 – ;4,4هدات كؿ منيـ بيف 

 بعينة الدراسة,

المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية  :0جدول 
 تنظيم لألدوار القيادية في مجال التخطيط  وال

 االنحراف القيادية في مجال التخطيط  والتنظيم األدوار م
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 درجة
 األداء

 الترتيب

 8 متكسط 4,40 0,877 صالحيات لممرؤكسيف لالشتراؾ في صناعة القرارات سةمدير المدر  يمنح 0
 5 عالي 4,48 0,970 مدير المدرسة عالقة منظمة بيف المدرسة كالمجتمع يقيـ 4
مدير المدرسة شبكات اتصاؿ كاضحة كمحددة لتحقيؽ هىداؼ  يستردـ 5

 المدرسة 
 00 متكسط 4,08 ;0,96

 06 متكسط 4,06 0,990 مدير المدرسة عمي تدريب الككادر البشرية عمى التقنيات الحديثة  يحرص 6
 04 متكسط 4,06 0,946 مدير المدرسة بتدريب الككادر البشرية عمى التقنيات الحديثة ييتـ 7
 07 متكسط 4,05 0,944 مدير المدرسة بتطبيؽ المستجدات التكنكلكجية في مجاالت عمؿ المدرسة  ييتـ 8
هفراد  معمدير المدرسة عف كسائؿ جديدة لتدعيـ المشاركة المجتمعية  ييتـ 9

 المجتمع 
 00 متكسط ;4,0 0,909

عالني ييتـ :  7 متكسط 4,46 0,956 ا لمجميعمدير المدرسة بكضكح هىداؼ المدرسة كا 
مدير المدرسة عمى كضع الرطط اإلجرائية لتنفيذ التريير كالتطكير  يحرص ;

 المدرسي
 ; متكسط 4,08 0,967

0
0 

في المجتمع المحمى لمكاجية  لمستفيدةالمدير تعبئة جيكد القكل ا يحاكؿ
 مقاكمة التريير

 05 متكسط 4,06 0,968
0
0 

 0 عالي 4,65 ;:0,8 د المشكالت التي تكاجو المدرسةمدير المدرسة بتحدي ييتـ
0
4 

 4 عالي 4,50 0,8:5 مدير المدرسة عمى ترطيط الكقت يحرص
0
5 

 : متكسط ;4,0 0,906 مدير المدرسة القدرة عمى ادارة المعمكمات دارؿ كرارج المدرسة يمتمؾ
0
6 

 6 عالي 4,47 5;0,8 سب مدير المدرسة ميارة اتراذ القرار المناسب في الكقت المنا يمتمؾ
0
7 

 9 متكسط ;4,0 0,900 مدير المدرسة العالقة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمى يدعـ
  متكسط 54,74 9,850 األدكار القيادية في مجاؿ الترطيط  كالتنظيـ مجمكع 

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
لمتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية ا :3جدول 

 لألدوار القيادية في مجال الشئون اإلدارية والمتابعة .

 
 م

 
 لمتابعةالقيادية في مجال الشئون اإلدارية وا األدوار

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 درجة
 داءاأل

 الترتيب

 05 متكسط 4,06 0,987 مدير المدرسة عمى اكتشاؼ مكاىب الطالب كيرعاىا يحرص 0
 04 متكسط 4,07 ;0,94 عمى متابعة اإلنجازات لتحقيؽ المزيد مف النجاحات المدرسةمدير  يحرص 4
 ; متكسط :4,0 ;0,90 مدير المدرسة بيرذ آرات الربرات كالمرتصيف في حؿ المشكالت  ييتـ 5
 4 عالي 4,50 8;0,8 مدير المدرسة بتفكيض السمطة لسرعة انجاز األعماؿ المدرسية ييتـ 6
 8 متكسط 4,46 ;0,94 مدير المدرسة التحديات بكؿ ارادة كعزيمة يكاجو 7
 07 متكسط 4,00 0,946 مدير المدرسة تطبيؽ الفكر القيادم الحديث في قيادة المدرسة يحاكؿ 8
 00 متكسط :4,0 0,950 عيةبمساندة المبادرات الفردية كالجما مدير المدرسة ييتـ 9
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 6 عالي ;4,4 8;0,8 مدير المدرسة ادارة االجتماعات بصكرة صحيحة يحاكؿ :
 7 متكسط 4,48 0,8:6 مدير المدرسة عمى صياغة التقارير كاسترداميا بفاعمية يحرص ;
 00 متكسط 4,09 0,944 مي بالمدرسةمدير المدرسة ميارة اعداد برنامد العمؿ اليك  يمتمؾ 00
 5 عالي 4,50 0,906 مدير المدرسة بعض الصالحيات لممرؤكسيف بالمدرسة يفكض 00
 0 عالي 4,54 0,886 مدير المدرسة القدرة عمى تكجيو العامميف في المكاقؼ المرتمفة  يمتمؾ 04
 : كسطمت 4,40 0,908 مدير المدرسة عمى تحفيز العامميف بالمدرسة يحرص 05
 06 متكسط 4,00 0,945 مدير المدرسة عمى الدعـ المعنكم العامميف بالمدرسة يحرص 06
 9 متكسط 4,46 0,8:0 مدير المدرسة التعامؿ مع مرتمؼ المكاقؼ كمرتمؼ األشراص يجيد 07
  متكسط 55,09 9,848 األدكار القيادية في مجاؿ الشئكف اإلدارية كالمتابعة مجمكع 

 ت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآلليالمصدر ر جمع
هما باقي األدكار فكانت درجة هدائيا متكسط حيث تراكحت  

درجة,  4,48ك 4,0قيمة المتكسط الحسابي لدرجة األدات بيف 
كتشير ىذه النتائد الي عدـ ممارسة مديرم المدارس لمرالبية 

فاعمية المطمكبة, راصة ما العظمي مف ىذه األدكار بالكفاتة كال
يتعمؽ بتطبيؽ الفكر القيادم الحديث في قيادة المدرسة, كالدعـ 
المعنكم لمعامميف بالمدرسة, كاكتشاؼ كرعاية الطالب 
المكىكبيف, كمتابعة اإلنجازات لتحقيؽ المزيد مف النجاحات, 
عداد برنامد العمؿ اليكمي بالمدرسة, كمساندة المبادرات  كا 

ماعية بالمدرسة, كهرذ آرات الربرات كالمرتصيف في الفردية كالج
جادة التعامؿ مع  حؿ المشكالت, كتحفيز العامميف بالمدرسة, كا 

 مرتمؼ المكاقؼ كمرتمؼ األشراص.
كجاتت تقديرات المعمميف لدرجة هدات مديرم المدارس 
ألدكارىـ القيادية فيما يتعمؽ بالشئكف اإلدارية كالمتابعة )اجماالن( 

حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي اإلجمالي لدرجة متكسطة, 
درجة, مما يعني هف  55,09هدات مديرم المدارس لتمؾ األدكار 

ىذه األدكار ال تتحقؽ بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة. كما هظيرت 
 ( كالمتعمقة:النتائد الكاردة بجدكؿ)

رجة الي فئات كفقان لتقديراتيـ لد -بعينة الدراسة-بتكزيع المعمميف 
هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية هف غالبية 

%( يركف عدـ ارتفاع درجة هدات مديرم 76,5المعمميف)
المدارس الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ الشئكف اإلدارية 

 كالمتابعة.
[ درجة أداء مديري المـدارس الريفيـة لـألدوار القياديـة 3]

 في مجال التطوير والجودة
( الي هف درجة هدات 6) النتائد الكاردة في جدكؿتشير 

مديرم المدارس لجميع األدكار القيادية في مجاؿ التطكير 
كالجكدة كانت متكسطة, حيث تراكحت قيمة المتكسط الحسابي 

درجة كفقان لتقديرات  4,40 – 4,06لدرجة هدات كؿ منيـ بيف 
يفية المعمميف بعينة الدراسة, كجات دكر مديرم المدارس الر 

المتعمؽ باسترداـ عناصر فعالة إلحداث التريير دارؿ 
المدرسة في المرتبة األكلي, يميو هكلكية تطكير ادارة المدرسة, 
ثـ تقديـ نفسو كنمكذج لممبادهة كالمشاركة الفعالة, بينما جات 
دكرىـ في التيكيد عمى فمسفة التنكع في المرتبة األريرة , 

 مكاجية مقاكمة التريير. كيسبقو تييئة مجتمع المدرسة ل
المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية : 4جدول 

 لألدوار القيادية في مجال التطوير والجودة .
 
 م

 االنحراف القيادية في مجال التطوير والجودة األدوار
 المعياري

 المتوسط
 سابيالح

 درجة
 األداء

 الترتيب
 7 متكسط 4,09 0,998 مدير المدرسة بتكفير بيئة مدرسية محفزة لإلبداع كاالبتكار . ييتـ 0
 4 متكسط 4,40 0,908 مدير المدرسة هكلكية التطكير إلدارة المدرسة  يعطى 4
 0 متكسط 4,40 0,909 مدير المدرسة باستردـا عناصر فعالة إلحداث التريير دارؿ المدرسة  ييتـ 5
 ; متكسط 4,07 0,956 مدير المدرسة التكنكلكجيا الحديثة في تسيير همكر المدرسة . يستردـ 6
 00 متكسط 4,07 0,984 مدير المدرسة كؿ ما ىك جديد كيكظفو لصالح المدرسة . بتابع 7
 07 متكسط 4,06 0,957 مدير المدرسة عمى فمسفة التنكع . يؤكد 8
 05 متكسط 4,00 0,900 درسة عمى غرس كنشر ثقافة التريير في المدرسة .مدير الم يحرص 9
 5 متكسط 4,40 0,960 مدير المدرسة عمى تقديـ نفسو كنمكذج لممبادهة كالمشاركة الفعالة .  يحرص :
مدير المدرسة مف نماذج كنظريات التريير التربكم في كضع الرطط  يستفيد ;

 اإلجرائية .
 04 متكسط 4,04 ;0,94

مدير المدرسة بتكظيؼ المكارد البشرية كالمادية المتاحة لممدرسة في  ييتـ 00
 عمميات التريير 

 6 متكسط ;4,0 0,909
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مدير المدرسة عمى تمكيف العامميف مف تحقيؽ هىداؼ التريير  يحرص 00
 كالتطكير المدرسي 

 9 متكسط 4,08 0,900

 06 متكسط 4,00 0,906 كاجية مقاكمة التريير مدير المدرسة بتييئة مجتمع المدرسة لم ييتـ 04
 8 متكسط 4,08 0,907 مدير المدرسة بكضع جداكؿ زمنية لتنفيذ رطة التريير . ييتـ 05
 : متكسط 4,07 0,904 مدير المدرسة القدرة عمى التعامؿ مع  متريرات العصر . يمتمؾ 06
 00 متكسط 4,04 :;0,8 بالمدرسة .مدير المدرسة ميارة التطكير كالتحسيف المستمر  يمتمؾ 07
  متكسط 54,44 ;8:,9 األدكار القيادية في مجاؿ التطكير كالجكدة  مجمكع 

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
كجاتت تقديرات المعمميف لدرجة هدات مديرم المدارس 

ر كالجكدة )اجماالن( ألدكارىـ القيادية فيما يتعمؽ بالتطكي
متكسطة, حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي اإلجمالي لدرجة 

درجة, مما يعني  54,44هدات مديرم المدارس لتمؾ األدكار 
هف ىذه األدكار ال تتحقؽ بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة. كما 

( هف غالبية المعمميف بعينة :هكضحت النتائد الكاردة بجدكؿ)
ركف عدـ ارتفاع درجة هدات مديرم %( ي78,5الدراسة )

 .المدارس الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ التطكير كالجكدة
المـدارس الريفيـة لـألدوار القياديـة  ديري[ درجة أداء م4]

 في مجال النمو الميني لممعممين.
( الي ارتفاع درجة هدات 7تشير النتائد الكاردة في جدكؿ)
القيادية التالية ر تعريؼ مديرم المدارس الريفية لألدكار 

المعمميف بيرطائيـ كسبؿ التعامؿ معيا, يميو عدـ تيديد 
المعمميف بالتقارير السرية, حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي 

درجة عمي الترتيب كفقان  4,48,  4,50لدرجة هدات كؿ منيما 
لتقديرات المعمميف بعينة الدراسة, هما باقي األدكار فكانت 

متكسطة حيث تراكحت قيمة المتكسط الحسابي  درجة هدائيا
درجة, كتشير ىذه النتائد  6;,0ك 4,44لدرجة األدات بيف 

الي عدـ ممارسة مديرم المدارس لمرالبية العظمي مف ىذه 
تنظيـ يتعمؽ ب األدكار بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة, راصة ما

لقاتات لدراسة مشاكؿ المعمميف, كمناقشة هفكارىـ, كعقد 
كات لمناقشة المستحدثات التربكية, كمساعدة المعمميف في ند

تكقع الصعكبات التربكية كالتقميؿ مف هثارىا, كاقتراح هساليب 
جديدة لتحسيف المكاقؼ التدريسية, كرفع قدرة المعمميف عمي 
مكانياتيـ.  تحميؿ جكانب المكقؼ التعميمي, كاكتشاؼ قدراتيـ كا 

ت مديرم المدارس ألدكارىـ كجاتت تقديرات المعمميف لدرجة هدا
القيادية فيما يتعمؽ بالنمك الميني لممعمميف)اجماالن( متكسطة, 
حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي اإلجمالي لدرجة هدات 

درجة, مما يعني هف  54,09مديرم المدارس لتمؾ األدكار 
ىذه األدكار ال تتحقؽ بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة. كبتكزيع 

الي فئات كفقان لتقديراتيـ لدرجة هدات  -نة الدراسةبعي-المعمميف
(, يتبيف هف :مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية)جدكؿ 

%( يركف عدـ ارتفاع درجة هدات 78,9غالبية المعمميف)
مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ النمك الميني 

 لممعمميف.

النحرافات المعيارية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية المتوسطات الحسابية  وا: 5جدول 
 لألدوار القيادية في مجال النمو الميني لممعممين.

 االنحراف القيادية في مجال النمو الميني لممعممين األدوار م
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الترتيب األداء درجة

 05 متكسط 4,06 0,9:4 يف لمناقشة المستحدثات التربكيةندكات لممعمم يعقد 0
 8 متكسط ;4,0 0,947 اجتماعات دكرية مع المعمميف  يعقد 4
 0 عالي 4,50 0,900 المعمميف بيرطائيـ كسبؿ التعامؿ معيا  تعريؼ 5
 04 متكسط 4,00 0,940 المعمميف في تكقع الصعكبات التربكية كالتقميؿ مف هثارىا  يساعد 6
 00 متكسط 4,00 0,984 قدرة المعمميف عمي تحميؿ جكانب المكقؼ التعميمي  يزيد 7
 5 متكسط 4,44 0,947 بالدقة كالمكضكعية في تقكيـ هدات المعمميف  يمتـز 8
 07 متكسط 6;,0 0,977 لقاتات لدراسة مشاكؿ المعمميف  تنظيـ 9
 00 متكسط 4,00 0,984 هساليب جديدة لتحسيف المكاقؼ التدريسية يقترح :
 7 متكسط ;4,0 0,900 مدير المدرسة بالمعمميف لالستفادة مف ربراتيـ في هدات ميامو  يستعيف ;
0
0 

 6 متكسط 4,40 0,909 ثقة المعمـ بنفسو هثنات المكاقؼ الصعبة  دعـ
0
0 

 : متكسط 4,08 0,907 المعـم عمي تقبؿ النقد مف اآلرريف  مساعدة
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0
4 

مكانياتيـ المعمميف عمي ا مساعدة  ; متكسط 4,00 0,906 كتشاؼ قدراتيـ كا 
0
5 

 06 متكسط 7;,0 0,948 كرش عمؿ لمناقشو هفكار المعمميف يعقد
0
6 

 9 متكسط 4,09 0,900 مدير المدرسة بصياغة األفكار الجديدة المبتكرة ييتـ
0
7 

 4 عالي 4,48 0,948 عمي عدـ تيديد المعمميف بالتقارير السرية يحرص
  متكسط 54,09 5:;,9 دكار القيادية في مجاؿ النمك الميني لممعمميفاأل مجمكع 

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
[ درجة أداء مديري المـدارس الريفيـة لـألدوار القياديـة 5]

 في مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية
( الي ارتفاع درجة هدات 8)تشير النتائد الكاردة في جدكؿ

مديرم المدارس الريفية لدكر كاحد فقط يتعمؽ بالعالقات 
كفقان لتقديرات المعمميف بعينة الدراسة   -اإلنسانية كاالجتماعية 

استرداـ الكممة الطيبة لككنيا ذات قكة تحفيزية غير  ىك –
عادية, حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي لدرجة هدات ىذا 

درجة, هما باقي األدكار فكانت درجة هدائيا  4,59الدكر 
متكسطة حيث تراكحت قيمة المتكسط الحسابي لدرجة هدات 

درجة, كتشير ىذه النتائد الي  ;4,0ك 4,46تمؾ األدكار بيف 
عدـ ممارسة مديرم المدارس لمرالبية العظمي مف ىذه األدكار 

اعر يتعمؽ بمراعاة مش بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة, راصة ما
المعمميف عند مناقشة مالحظاتيـ حكؿ تطكير األدات, 
استرداـ كسائؿ اتصاؿ متنكعة مع العامميف بالمدرسة, كغرس 
الثقة في نفكس العامميف, التعامؿ مع العامميف بعدالة 
كمكضكعية, التيكيد عمي حرية التعبير عف الرهم, كمراعاة  

ع طات مشاعر المعمميف عند مناقشة مشاكميـ الراصة, كا 
الفرصة لممعمميف هكثر مف مرة إلثبات ذاتيـ. كجاتت تقديرات 

المعمميف لدرجة هدات مديرم المدارس ألدكارىـ القيادية فيما 
)اجماالن( متكسطة, يتعمؽ بالعالقات اإلنسانية كاالجتماعية 

الحسابي اإلجمالي لدرجة هدات حيث بمرت قيمة المتكسط 
درجة, مما يعني هف  :;,54مديرم المدارس لتمؾ األدكار 

ىذه األدكار ال تتحقؽ بالكفاتة كالفاعمية المطمكبة. كما كشفت 
بعينة -( كالمتعمقة بتكزيع المعمميف:النتائد الكاردة بجدكؿ)

الي فئات كفقان لتقديراتيـ لدرجة هدات مديرم المدارس  -الدراسة
%( يركف :,76الريفية لألدكار القيادية هف غالبية المعمميف)

تفاع درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية عدـ ار 
 في مجاؿ العالقات اإلنسانية كاالجتماعية.

( كالمتعمقة 9كبكجو عاـ, كمف النتائد الكاردة بجدكؿ)
بتقديرات المعمميف بعينة الدراسة لدرجة هدات مديرم المدارس 
,  الريفية لألدكار القيادية في المجاالت الرمس مكضع الدراسة

همكف ترتيب درجة هدات مديرم المدارس لتمؾ األدكار باسترداـ 
المتكسط الحسابي لكؿ مجاؿ عمي حده, حيث تبيف هف درجة 
هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية المتعمقة بالشئكف اإلدارية 

 كالمتابعة جاتت في المرتبة األكلي, 

ية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيار  :6جدول 
 لألدوار القيادية في مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية.

  م
 األدوار القيادية في مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 األداء

 الترتيب

 04 متكسط 4,09 0,9:7 رسة غرس الثقة في نفكس العامميف يحاكؿ مدير المد 0

 8 متكسط 4,44 0,977 يسعى مدير المدرسة نحك تدعيـ شبكة العالقات اإلنسانية بالمدرسة  4

 ; متكسط :4,0 0,954 يراعي مشاعر المعمميف عند مناقشة مشاكميـ الراصة 5

 4 متكسط 4,46 0,958 يراعي عدـ تيديد المعمميف . 6

يحاكؿ مدير المدرسة استرداـ كسائؿ اتصاؿ متنكعة مع العامميف  7
 بالمدرسة .

 05 متكسط 4,08 :0,90

 00 متكسط 4,09 ;0,90 يؤكد مدير المدرسة عمى حرية التعبير عف الرهم . 8

 07 متكسط ;4,0 :0,94 يراعي مشاعر المعمميف عند مناقشة مالحظاتيـ حكؿ تطكير األدات  9

 6 متكسط 4,45 0,905 المدرسة العالقات الشرصية لحؿ مشكالت المدرسة. يستردـ مدير :

 7 متكسط 4,44 :0,95 يمتمؾ مدير المدرسة القدرة عمى العمؿ االجتماعي . ;

يتدرؿ مدير المدرسة في العالقة بيف المدرسيف لتجنب الدركؿ في  00
 مصادمات

 9 متكسط 4,40 :0,90

 0 عالي 4,59 9;0,8 الطيبة ألنيا ذات قكة تحفيزية غير عاديةيستردـ مدير المدرسة الكممة  00

 : متكسط 4,40 ;:0,8 يعطي مدير المدرسة الفرصة لممعمميف هكثر مف مرة إلثبات ذاتيـ 04

 5 متكسط 4,45 ;0,89 يستفيد مدير المدرسة مف تجارب اآلرريف  في  مياـ عمميـ 05
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كالمعمميف بسبب حاالت  نادرا ما تحدث مشكالت بيف مدير المدرسة 06
 الرضب كاإلنفعاالت غير المدركسة مف جانب المدير

 06 متكسط 4,05 :0,90

 00 متكسط 4,09 0,906 غالبا ما يتعامؿ مدير المدرسة مع كؿ العامميف بعدالة كمكضكعية 07
  متكسط :;,54 9,955 مجمكع األدكار القيادية في مجاؿ العالقات اإلنسانية كاالجتماعية 

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين بعينة الدراسة لدرجة أداء مديري المدارس الريفية  :7جدول 

 لألدوار القيادية في المجاالت الخمس موضع الدراسة
االنحراف  ي المدارس األدوار القيادية لمدير م

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 األداء

 الترتيب

درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ الترطيط   0
 كالتنظيـ 

 5 متكسط 54,74 9,850

درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار في مجاؿ الشئكف اإلدارية  4
 كالمتابعة

 0 سطمتك  55,09 9,848

 6 متكسط 54,44 ;8:,9 درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار في مجاؿ التطكير كالجكدة  5
درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار في مجاؿ النمك الميني  6

 لممعمميف
 7 متكسط 54,09 5:;,9

درجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار في مجاؿ العالقات اإلنسانية  7
 كاالجتماعية

 4 متكسط :;,54 9,955

  متكسط 9;,084 59,04 مجمكع األدكار القيادية لمدير م المدارس في مرتمؼ المجاالت 

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي.
يمييا األدكار القيادية في مجاؿ العالقات اإلنسانية 

اؿ الترطيط كالتنظيـ, ثـ في مجاؿ كاالجتماعية , ثـ في مج
التطكير كالجكدة, كهريران األدكار القيادية في مجاؿ النمك 
الميني لممعمميف, كما هكضحت النتائد هف درجة هدات مديرم 
المدارس لألدكار القيادية في كؿ المجاالت كانت متكسطة, 
حيث تراكحت قيمة المتكسط الحسابي لدرجة األدات بكؿ مجاؿ 

درجة. كجاتت تقديرات  55,09 – 54,09ف منيـ بي

المعمميف لدرجة هدات مديرم المدارس ألدكارىـ القيادية 
)اجماالن( متكسطة, حيث بمرت قيمة المتكسط الحسابي 
اإلجمالي لدرجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية 

درجة, مما يعني هف ىذه األدكار ال تتحقؽ بالكفاتة  9;,084
الي  -بعينة الدراسة-مكبة. كبتكزيع المعمميفكالفاعمية المط

فئات كفقان لتقديراتيـ لدرجة هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار 
 (, :القيادية)جدكؿ 

وفقًا لتقديراتيم لدرجة أداء مديري المدارس الريفية لألدوار القيادية في المجاالت  -بعينة الدراسة-فئات المعممين :8جدول 
 ناولتيا الدراسة، ومقاييس اإلحصاء الوصفي لمتغير الرضا الوظيفي لكل فئة من الفئات.المختمفة التي ت

=  ن الفئات القيادية لمدير المدرسة األدوار
054 % 

اإلحصاء الوصفي لمتغير الرضا  مقاييس
 الوظيفي لكل فئة من فئات المتغيرات المستقمة

 المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط
دات مديرم المدارس ( درجة ه0)

الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ 
 الترطيط  كالتنظيـ

 405,:0 69,;05 ;,08 65 منرفضة
 07,700 :065,7 60,8 005 متكسطة
 09,785 4:,080 64,7 :00 مرتفعة

( درجة هدات مديرم المدارس 4)
الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ 

 الشئكف اإلدارية كالمتابعة

 407,:0 4:,059 05,6 56 منرفضة
 40;,06 064,87 ;,60 006 متكسطة
 09,780 080,85 67,9 008 مرتفعة

( درجة هدات مديرم المدارس 5)
الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ 

 التطكير كالجكدة

 09,744 ;:,:05 09,9 67 منرفض
 ::08,0 065,89 8,:5 :; متكسط
 09,407 ;080,7 65,9 000 عالي

( درجة هدات مديرم المدارس 6)
الريفية لألدكار القيادية في مجاؿ 

 النمك الميني لممعمميف

 05;,09 0;,:05 7,:0 69 منرفض
 07,750 066,58 4,:5 9; متكسط
 4::,09 080,40 65,5 000 عالي

( درجة هدات مديرم المدارس 7)
الريفية لألدكار في مجاؿ العالقات 

 08,080 4;,059 06,8 59 فضمنر
 54;,07 064,79 60,4 004 متكسط
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 ;;09,0 8;,080 67,5 007 عالي اإلنسانية كاالجتماعية
درجة هدات مديرم المدارس  مجمكع

الريفية لألدكار القيادية في 
 المجاالت الرمسة

 ;55,:0 059,70 07,6 ;5 منرفض
 :06,84 :;,064 64,0 009 متكسط
 88;,08 9;,080 64,7 :00 عالي

 ر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي.المصد
%( يركف عدـ ارتفاع درجة 79,7يتبيف هف غالبية المعمميف )

هدات مديرم المدارس الريفية لألدكار القيادية في مرتمؼ 
المجاالت مكضع الدراسة. كقد يرجع ذلؾ الي عدـ تكافر 

مديرم المدارس كفقان السمات القيادية بدرجة كبيرة لدم 
 (.0 % مف المعمميف بعينة الدراسة )جدكؿ65,5لتقديرات
 : الرضا الوظيفي لممعممين:ثانياً 

فيمػػا يمػػي نتػػائد الدراسػػة المتعمقػػة باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ 
الثػػػانير مػػػا مسػػػتكم الرضػػػا الػػػكظيفي لممعممػػػيف بالمػػػدارس 

 الريفية في محافظة المنكفية ؟ 
استرراج مقاييس اإلحصات  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ

الكصػػػػػػفي لدرجػػػػػػة الرضػػػػػػا الػػػػػػكظيفي لممعممػػػػػػيف كمككناتػػػػػػو 
 -(, ككػػػػػذلؾ تكزيػػػػػع المعممػػػػػيف ;الفرعيػػػػػة الرمسػػػػػة)جدكؿ 

كفقػػػان لدرجػػػة رضػػػاىـ الػػػكظيفي كمككناتػػػو  -بعينػػػة الدراسػػػة
(, كمنيػػػػػػا يتبػػػػػػيف هف غالبيػػػػػػة 00الفرعيػػػػػػة الرمسػػػػػػة)جدكؿ 

%( درجػػػػػػػػة رضػػػػػػػػاىـ الػػػػػػػػكظيفي كانػػػػػػػػت :,74المعممػػػػػػػػيف)

%( 75,7سػطة, كيرجػػع ذلػؾ الػػي هف غالبيػة المعممػػيف)متك 
لػػػدييـ درجػػػة متكسػػػطة مػػػف الرضػػػا عػػػف الراتػػػب كالمكافػػػآت 

% ( درجػػػػػػػػة 70,4كالحػػػػػػػػكافز, كهيضػػػػػػػػا لػػػػػػػػدم غػػػػػػػػالبيتيـ )
متكسطة مف الرضا عف النمك الميني كفرص الترقي, كما 

%( كانػػػت درجػػػة رضػػػاىـ عػػػف 0,;6هف هكثريػػػة المعممػػػيف)
ضػان, ممػا يػنعكس عمػي محتكم كظركؼ العمؿ متكسػطة هي

درجػػػة الرضػػػا الػػػكظيفي لممعممػػػيف. فػػػي حػػػيف تبػػػيف ارتفػػػاع 
%( عػف 7,:8درجة رضػا الرالبيػة العظمػي مػف المعممػيف)

العالقػػػػػات مػػػػػع الػػػػػزمالت , باإلضػػػػػافة الػػػػػي ارتفػػػػػاع درجػػػػػة 
 % (عف اإلشراؼ كالتكجيو. ;,79غالبيتيـ)

( يتضػػػػح هف شػػػػعكر 00كبفحػػػػص النتػػػػائد الػػػػكاردة بجػػػػدكؿ)
رضػػا الػػكظيفي كػػاف يتمثػػؿ بالدرجػػة األكلػػي فػػي بعػػد المعممػػيف بال

الرضػػػػػا عػػػػػف العالقػػػػػات مػػػػػع الػػػػػزمالت, يميػػػػػو بعػػػػػد الرضػػػػػا عػػػػػف 
 اإلشراؼ كالتكجيو,

 مقاييس اإلحصاء الوصفي لدرجة الرضا الوظيفي لممعممين ومكوناتو الفرعية. :9جدول 
 المتغيرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المدى اقل قيمة اكبر قيمة

المتريرات الفرعية الرمسة  الرضا الكظيفي لممعمميف, كيسػػاكم مجػمكع
 التاليةر

070,44 0;,0: 0;7 87 050 

 :5 ;0 79 9,00 67,00 الرضا عف محتكم كظركؼ العمؿ 0

 08 ; 49 6,40 09,76 الرضا عف الراتب كالمكافآت كالحكافز   4

 06 9 40 5,45 6;,07 الرضا عف النمك الميني كفرص الترقي 5

 04 8 :0 4,65 07,04 الرضا عف العالقات مع الزمالت 6

 :6 46 94 ;;,9 78,90 الرضا عف اإلشراؼ كالتكجيو 6

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
 الفرعية وفقًا لدرجة رضاىم الوظيفي ومكوناتو  -بعينة الدراسة -توزيع المعممين  :02جدول 

 فئات المتغيرات
ن = 
054 

 فئات المتغيرات %
ن = 
054 

% 

   الرضا عف محتكم كظركؼ العمؿ -0
الرضا عف الراتب كالمكافآت  -4

 كالحكافز
  

 40,9 77 منرفض 5,4 : منرفض

 75,7 098 متكسط 8,;6 048 متكسط

 :,46 85 مرتفع 69,4 040 مرتفع

   الرضا عف العالقات مع الزمالت -6   يالرضا عف النمك الميني كفرص الترق -5

 0,8 6 منرفض 8,: 44 منرفض

 ;,;4 98 متكسط 70,4 050 متكسط

 7,:8 096 مرتفع 60,4 004 مرتفع
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   الرضا الكظيفي لممعمميف   الرضا عف اإلشراؼ كالتكجيو -7

 0,4 5 منرفض 0,8 6 منرفض

 :,74 056 متكسط 60,7 005 متكسط

 68,0 009 تفعمر  ;,79 069 مرتفع

فقػػػػد يرجػػػػع شػػػػعكر المعممػػػػيف بالرضػػػػا عػػػػف العالقػػػػات مػػػػع  
الػػزمالت الػػي كجػػكد انسػػجاـ كعالقػػات كديػػة كتفػػاىـ متبػػادؿ بػػيف 
المعممػػػػيف, باالضػػػػافة الػػػػي تفشػػػػي عالقػػػػات الصػػػػداقة كالتعػػػػاكف 
بينيـ كعدـ انتشػار الصػراع بػيف المعممػيف. كفيمػا يتعمػؽ بارتفػاع 

اؼ كالتكجيػو, فقػد يرجػع ذلػؾ شعكر المعمميف بالرضا عف اإلشػر 
الػػػي هف المكجػػػو التربػػػكم يتبػػػع هسػػػاليب مناسػػػبة فػػػي األشػػػراؼ, 
كيقػيـ عالقػػات مينيػػة مبنيػػة عمػي الثقػػة كاالحتػػراـ بػػيف المعممػػيف, 
كال ينظر لممعممػيف باسػتعالئية, كيبػدك عميػو البشاشػة كاالبتسػامة 
عندما يتقابؿ مػع المعممػيف, كال يسػرر مػف هرطػائيـ, كال يشػعر 

تالميػػذ بيرطػػات المعممػػيف, كيػػدعـ ثقػػة المعممػػيف بينفسػػيـ هثنػػات ال
المكاقػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػعبة, كيسػػػػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػػػػي اكتشػػػػػػػػػاؼ قػػػػػػػػػدراتيـ 
مكانيػػػػاتيـ, كتنميػػػػة جػػػػكانبيـ اإلبداعيػػػػة, كينمػػػػي قػػػػدرتيـ عمػػػػي  كا 
القيػػػػادة الذاتيػػػػة, كيسػػػػاعد المعممػػػػيف فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف هفكػػػػارىـ 

يراعػػي مشػػاعر كربػػراتيـ, كيثيػػر ركح المنافسػػة بػػيف المعممػػيف, ك 
المعممػػيف عنػػد مناقشػػة مالحظػػاتيـ, كيحػػرص عمػػي عػػدـ تيديػػد 

%  60المعممػيف بالتقػػارير السػرية, كيؤكػػد ذلػػؾ هف مػا يقػػرب مػػف 
%  مػػف المعممػػيف يػػركف هف ممارسػػة المػػكجييف ألدكارىػـػ 74, 

 (.0تتحقؽ بدرجة مرتفعة هك متكسطة عمي الترتيب)جدكؿ 

( الي هف شعكر 00كما هشارت النتائد الكاردة بجدكؿ )
المعمميف بعدـ الرضا الكظيفي كاف يتمثؿ بالدرجة األكلي في 
بعد الرضا عف الراتب كالمكافآت كالحكافز, يميو بعد الرضا 
عف النمك الميني كفرص الترقي, كقد يككف السبب في ذلؾ 
هف الركاتب كالمكافآت كالحكافز ال تتناسب مع مؤىالت 

لعمؿ كالمجيكد الذم المعمميف كساعات ككمية كطبيعة ا
يقدمكنو بالمقارنة بركاتب المكظفيف كالعامميف بميف هررم, كهف 
الركاتب التي يحصمكف عمييا ال تكفي إلشباع احتياجاتيـ 
األساسية, كال تتناسب مع تكاليؼ المعيشة, باالضافة الي 
شعكرىـ بعدـ عدالة تكزيع المكافآت كالحكافز كنتيجة لعدـ 

ير العادلة لمتكزيع. كفيما يتعمؽ بانرفاض تكافر األسس كالمعاي
شعكر المعمميف بالرضا عف النمك الميني كفرص الترقي, قد 
يتمثؿ السبب في انرفاض شعكر المعمميف باألمف كاالستقرار 

الكظيفي, كهف العمؿ بمينة التدريس لـ يحقؽ لممعمميف ما 
كانكا يصبك اليو مف آماؿ كطمكحات, كلـ يكفر ليـ فرصة 

كار كاإلبداع كتنمية مياراتيـ, لعدـ تكافر الفرص المناسبة االبت
الكتساب ميارات جديدة, كنتيجة مباشرة لعدـ تكافر الفرص 

حيث تبيف  -المناسبة لحضكر دكرات تدريبية مترصصة 
% مف المعمميف بعينة الدراسة حيث 00,6انعداـ التدريب لدم 

مستكم  لـ يحصمكا عمي دكرات تدريبية منذ تعينييـ, كضعؼ
% منيـ حيث قد حصمكا عمي دكرة تدريبية 49,4تدريب 

باإلضافة الي شعكر المعمميف بقمة فرص  -( 0كاحدة )جدكؿ
ترقيتيـ قي الكقت المناسب, كهريران شعكرىـ بعدـ كجكد سياسة 

 كاضحة لمترطيط الكظيفي المستقبمي بالتربية كالتعميـ.
الوظيفي معنوية الفروق في درجة الرضا  تقدير: ثالثاً 

 لممعممين والتي تعزي لممتغيرات المستقمة:
فيمػػا يمػػي نتػػائد الدراسػػة المتعمقػػة باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ 
الثالػػػثر ىػػػػؿ ىنػػػاؾ ارػػػػتالؼ فػػػػي درجػػػة الرضػػػػا الػػػػكظيفي 
لممعممػػػيف بالمػػػدارس الريفيػػػة فػػػي محافظػػػة المنكفيػػػة تعػػػزم 

المرحمػػػػػة  لممتريػػػػػرات المسػػػػػتقمة التػػػػػي تناكلتيػػػػػا الدراسػػػػػةر
نكع المدرسة, كنكع المبحكث, كالحالة الزكاجية التعميمية, ك 

لممبحػػػكث, كنػػػكع التيىيػػػؿ, كالترصػػػص, كالمؤىػػػؿ العممػػػي, 
كالربػػػرة الكظيفيػػػة, كالدرجػػػة الكظيفيػػػة, كمسػػػتكم التػػػدريب, 
كالسػػػػمات القياديػػػػة لممػػػػدير, كممارسػػػػات المكجػػػػو التربػػػػكم, 
كالرضػػػا األسػػػرم, كالرضػػػا المجتمعػػػي؟ كيمكػػػف تقسػػػيـ ىػػػذا 

 سئمة الفرعية األتيةرالسؤاؿ الي األ
( ىػػػػػػؿ ىنػػػػػػاؾ ارػػػػػػتالؼ فػػػػػػي درجػػػػػػة الرضػػػػػػا الػػػػػػكظيفي 0)

لممعمميف بالمدارس الريفية فػي محافظػة المنكفيػة تعػزم 
المرحمػػػػة التعميميػػػػة, نػػػػكع المدرسػػػػة, نػػػػكع  لمتريػػػػراتر

 المبحكث, الحالة الزكاجية لممبحكث, كنكع التيىيؿ؟
 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, هستردـ ارتبارت تت لمفرؽ بيف
متكسطيف, لتقدير معنكية الفركؽ بيف فئات تمؾ المتريرات 
فيما يتعمؽ بدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف, كما تكضحيا 

(, كمنيا يتبيف عدـ كجكد فركؽ 00النتائد الكاردة بجدكؿ )
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 درجة الرضا الكظيفي لممعمميف ( في a ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكم الداللة)
نوية الفروق بين فئات المتغيرات المستقمة االسمية "المجازية" فيما يتعمق بدرجة الرضا الوظيفي تقدير مع :00جدول 

لمفرق بين متوسطين ، وقيمة إحصاء إيتا تربيع ، و % لمتباين المفسر  في المتغير التابع   tلممعممين، باستخدام إختبار 
 )درجة الرضا الوظيفي(

 المستقمة المتغيرات
 فئات

 المتغيرات
 المستقمة

=  ن
054 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 t   قيمة المعياري

 قيمة
إحصاء 
إيتا 
 تربيع

% لمتباين 
 المفسر

المتغير  في
 التابع

 ;40,49 070,40 055 الثانكية - - 74:,0 - :0;,09 06,;06 040 اإلعدادية التعميمية  المرحمة
 40,805 ;079,4 40 تجريبي - - 0,990 - :8:,:0 :7,;06 455 حككمي المدرسة نكع
 09,855 ;074,0 ;7 اناث - - 00;,0 - ;84,;0 84,;06 7;0 ذككر المبحكث نكع
 :4:,:0 070,57 440 متزكج 4,5 0,045 *;4,60 - 40,007 0;,064 56 هعزب الحالة الزكاجية 

 5:0,:0 77,;06 5;0 تربكم - - ;9;,0 40,770 074,50 80 تربكم غير التيىيؿ نكع
 .                              المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي

 0.07* مستكل معنكية    
تعزم لكؿ مف المرحمة التعميمية, نكع المدرسة, نكع 
المبحكث, كنكع التيىيؿ, كيمكف تفسير ذلؾ بيف الظركؼ 

يكاد يككف كاحد لدم المعمميف بعينة الدراسة كالمناخ السائد 
فيما يتعمؽ بتمؾ المتريرات. بينما كجدت فركؽ ذات داللة 

( في درجة الرضا a ≤ 0.05احصائية عند مستكم الداللة)
 -الكظيفي لممعمميف تعزم لمحالة الزكاجية لممعمميف)هعزب 

متزكج( ككانت الفركؽ لصالح المتزكجيف, حيث كانت درجة 
معمميف المتزكجيف هعمي مف غير المتزكجيف, كقد رضا ال

يرجع ذلؾ الي مجمكعة مف األسباب لعؿ مف هىميا هف 
المعمميف المتزكجيف قد يككنكا هكثر مكضكعية في نظرتيـ 
لألمكر, هك قد يككف بسبب التكقعات العالية لرير المتزكجيف, 
مع تدني المرتبات بما ال يتناسب مع تكاليؼ المعيشة كزيادة 
متطمبات الزكاج كارتفاع تكاليفو, مما يضعؼ قدرتيـ عمي 

 الزكاج كتككيف هسرة.
( ىػػػؿ ىنػػػاؾ ارػػػتالؼ فػػػي درجػػػة الرضػػػا الػػػكظيفي لممعممػػػيف 4)

بالمػػػدارس الريفيػػػة فػػػي محافظػػػة المنكفيػػػة تعػػػزم لمتريػػػراتر 
الترصػػػص, كالمؤىػػػؿ العممػػػي, كالربػػػرة الكظيفيػػػة, كالدرجػػػة 

القياديػػػػػة لممػػػػػدير,  الكظيفيػػػػػة, كمسػػػػػتكم التػػػػػدريب, كالسػػػػػمات

كممارسػػػػػات المكجػػػػػو التربػػػػػكم, كالرضػػػػػا األسػػػػػرم, كالرضػػػػػا 
 المجتمعي؟

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ, تػػػـ اسػػػتردـ تحميػػػؿ التبػػػايف 
رتبػػػارتOne-Way Anovaهحػػػادم اإلتجػػػاه  , لتقػػػدير F", كا 

معنكية الفركؽ بيف فئات تمؾ المتريرات فيما يتعمؽ بدرجػة 
يا النتػػػائد الػػػكاردة الرضػػػا الػػػكظيفي لممعممػػػيف, كمػػػا تكضػػػح

 (, كمػػػػػػػػػا هسػػػػػػػػػتردـ ارتبػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػيفيو04بجػػػػػػػػػدكؿ )

"Scheffe" لممقارنات البعدية بيف المجمكعات لمعرفة اتجاه
(, كمنيػػػػا يتبػػػػيف عػػػػدـ 05الفػػػػركؽ الدالػػػػة احصػػػػائيان)جدكؿ 

كجػػػػػػكد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية فػػػػػػي درجػػػػػػة الرضػػػػػػا 
الػػػػكظيفي لممعممػػػػيف تعػػػػزم لكػػػػؿ مػػػػف الترصػػػػص, المؤىػػػػؿ 

جػػػػة الكظيفيػػػػة, كالرضػػػػا المجتمعػػػػي, كيمكػػػػف العممػػػػي, الدر 
تفسػير ذلػؾ بػيف الظػركؼ كالمنػاخ السػائد يكػاد يكػكف كاحػػد 
لػػدم المعممػػيف بعينػػة الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتمػػؾ المتريػػرات. 
بينمػػػػا كجػػػػدت فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػتكم 

 ( فػػػي درجػػػة الرضػػػا الػػػكظيفي لممعممػػػيفa ≤ 0.01الداللػػػة)
 تعزم لكؿ مفر
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تقدير معنوية الفروق بين فئات المتغيرات المستقمة اإلسمية والرتبية فيما يتعمق بدرجة الرضا الوظيفي لممعممين،  :00دول ج
ختبار One-Way Anova باستخدام تحميل التباين أحادي اإلتجاه  ، وقيمة إحصاء إيتا تربيع، و % لمتباين المفسر  Fوا 
 ي(في المتغير التابع )درجة الرضا الوظيف

 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة F   قيمة
إحصاء 
 إيتا تربيع

% لمتباين 
 المفسر

المتغير  في
 التابع

 الترصص
 ;70,:97 4 :0709,05 المجمكعات بيف

 9;586,9 470 0786,074; المجمكعات دارؿ - - ;4,09
 - 475 0;50:0,0; الكمي

 العممي المؤىؿ
 :0:,7;7 8 68:,5796 المجمكعات بيف

 584,595 469 708,467;: المجمكعات دارؿ - - 0,866
 - 475 0;50:0,0; الكمي

 الكظيفية الربرة
 :4854,08 5 8,407;:9 المجمكعات بيف

 560,960 470 7::,70:6: المجمكعات دارؿ 7,: 0,0:7 **9,947
 - 475 0;50:0,0; الكمي

 الكظيفية الدرجة
 009,:98 6 ;5094,04 المجمكعات بيف

 580,6:4 ;46 084,;000; المجمكعات دارؿ - - 4,047
 - 475 0;50:0,0; الكمي

 التدريب مستكم
 

 ;0,95;40 5 8794,408 المجمكعات بيف
 568,057 470 96:,:870: المجمكعات دارؿ 9,0 0,090 **8,550

 - 475 0;50:0,0; الكمي
القيادية  السمات
 لممدير

 :;086,0; 4 8;5,:0:54 المجمكعات بيف
 ;0:,9;4 470 6;96974,8 المجمكعات دارؿ 9,;0 9;0,0 **50,990

 - 475 0;50:0,0; الكمي
المكجو  ممارسات
 التربكم

 05480,9:6 4 :48745,78 المجمكعات بيف
 ;487,08 470 88779,744 جمكعاتالم دارؿ 7,:4 0,4:7 **70,004

 - 475 0;50:0,0; الكمي

 األسرم الرضا
 0;48,7;: 4 09:75,0:0 المجمكعات بيف

 905,;;4 470 00;,97449 المجمكعات دارؿ 4,;0 4;0,0 **9:6,;4
 - 475 0;50:0,0; الكمي

 المجتمعي الرضا
 5,008:: 4 0988,004 المجمكعات بيف

 07:,585 470 :0507,09; المجمكعات دارؿ - - 4,649
 - 475 0;50:0,0; الكمي

   .      المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي
 0.07** مستكل معنكية 

اتضح كجكد فركؽ معنكيػة  )أ( الخبرة الوظيفية لممعممين:
ت ككؿ مف الفئتيف تالربرة بيف فئة تالربرة الكظيفية المرتفعة

الضػػػػػػعيفةت كتالربػػػػػػػرة المتكسػػػػػػطةت كلصػػػػػػػالح فئػػػػػػة تالربػػػػػػػرة 
المرتفعػػػةت, باإلضػػػافة الػػػي كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف فئػػػة 
تالربػػػرة الكظيفيػػػػة المرتفعػػػػة جػػػدا ت ك فئػػػػة تالربػػػػرة الكظيفيػػػػة 
الضػػػػػػػػعيفةت كلصػػػػػػػػالح فئػػػػػػػػػة الربػػػػػػػػرة الكظيفيػػػػػػػػة المرتفعػػػػػػػػػة 

ي زيػػػػادة شػػػػعكر (. كىػػػػذه النتػػػػائد تشػػػػير الػػػػ05جدان)جػػػػدكؿ 

المعممػػػيف بالرضػػػا الػػػكظيفي بزيػػػادة الربػػػرة الكظيفيػػػة, كقػػػد 
يرجع ذلؾ الي عدة هسباب مف هىميا كضكح كسيكلة هدات 
الميػػػاـ كاألعمػػػاؿ الكظيفػػػة , كزيػػػادة قػػػدرتيـ عمػػػي التكيػػػؼ 
كاالنسجاـ مع الكضػع الحػالي, هك كنتيجػة الرتفػاع األجػكر 

لػػػي تحسػػػف كالمكافػػػآت التػػػي يحصػػػمكف عمييػػػا, باإلضػػػافة ا
 .كضعيـ الكظيفي بالترقية الي مكاقع تنظيمية هعمي
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 كجكد فركؽ معنكية بيف فئة تالتدريب المرتفعت( 05هظيرت النتائد الكاردة بجدكؿ ) )ب( مستوي التدريب:
 

 المجموعـات لمعرفـة إتجـاه الفـروق الدالـة إحصـائياً  لممقارنـات البعديـة بـين"Scheffe" نتائج إختبار شـيفيو :03جدول 
 بين درجات المتوسط الحسابي لمرضا الوظيفي وفقًا لمجموعات متغيرات الدراسة المستقمة.

 المتوسط المجموعات  المتغير 
 الحسابي

 الفروق بين المجموعات متوسط
 جداً  مرتفعة مرتفعة متوسطة منخفضة

 **00,769 - **00:,06 - 4,467 - - 065,88 منرفضة الكظيفية الربرة
 504,: - *04,777 - -  0;,067 متكسطة 

 6,475 -   68,:07 مرتفعة
 -    076,40 جدا   مرتفعة

 مرتفع متكسط منرفض منعدـ   
 **07,764 - ;:8,: - 9,080 - - 060,65 منعدـ التدريب مستكم

 *6:0,: - :0,84 - -  069,60 منرفض
 75:,8 - -   05,;06 متكسط 
 -    ;:,077 مرتفع  

 مرتفعة متكسطة فضةمنر   
القيادية  السمات
 لممدير 

 **8;40,8 - 70;,6 - - 7:,058 منرفضة
 **07,966 - -  0:,060 متكسطة
 -   079,76 مرتفعة

 مرتفعة متكسطة منرفضة   
المكجو  ممارسات
 - - 054,09 منرفضة التربكم

00,404* - 4;,:75** 
 **860,:0 - -  :065,5 متكسطة
 -   084,04 مرتفعة

 مرتفع متكسط منرفض   
األسرم  الرضا

 لممعمميف
 ;0:,4 - 06,090 - 077,00 منرفض
 **;::,08 - -  5;,060 متكسط
 -   4:,079 مرتفع

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي              
 0,00** مستكل معنكية  

الػػي زيػػادة شػػعكر المعممػػيف بالرضػػا  كىػػذه النتػػائد تشػػير
الكظيفي بزيادة مستكم التدريب, كقد يرجع ذلؾ الػي عػدة 
هسػػػباب مػػػف هىميػػػػا هف التػػػدريب يػػػػكفر لممعممػػػيف الفػػػػرص 
كتسػاب ميػارات جديػدة, كمػف  المناسبة  لتنمية ميػاراتيـ كا 
ثػػػػـ يزيػػػػد مػػػػف قػػػػدرتيـ عمػػػػي االبتكػػػػار كاإلبػػػػداع, كمػػػػف ثػػػػـ 

ـ, كيزيػػد مػػف انتػػاجيتيـ يحسػػف مػػف درجػػة هدائيػػـ ألعمػػالي
 كتحقيؽ طمكحاتيـ كآماليـ.

 )ج( تــــوافر الســــمات القياديــــة لــــدي مــــديري المــــدارس:
( كجػػػػكد فػػػػركؽ 05هكضػػػػحت النتػػػػائد الػػػػكاردة بجػػػػدكؿ )

معنكية بيف فئة تتكافر السػمات القياديػة بدرجػة مرتفعػةت 
ككػػؿ مػػف الفئتػػيف ت المنرفضػػةت كت المتكسػػطةت كلصػػالح 

ة مرتفعػةت. كىػذه النتػائد تشػير فئة تتكافر السمات بدرج
الػػػػي زيػػػػادة شػػػػعكر المعممػػػػيف بالرضػػػػا الػػػػكظيفي بزيػػػػادة 
درجػػػة تػػػكافر السػػػمات القياديػػػة لػػػدم مػػػديرم المػػػدارس, 

كيمكػػػف تفسػػػير ذلػػػؾ بػػػيف تػػػكافر السػػػمات القياديػػػة لػػػدم 
دارة العمػػػػػػػؿ  مػػػػػػػدير المدرسػػػػػػػة يسػػػػػػػاعده عمػػػػػػػي قيػػػػػػػادة كا 
الجمػػػاعي بالمدرسػػػة بكفػػػاتة كفعاليػػػة, حيػػػث هف كفػػػاتة 
اإلدارة كفعاليػػػػػة القيػػػػػػادة يؤديػػػػػػاف الػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ رغبػػػػػػات 
المعممػػػػػػػيف عمػػػػػػػي مسػػػػػػػتكياتيا الماديػػػػػػػة, كاالجتماعيػػػػػػػة, 

 كالنفسية.
هشارت النتائد الكاردة  )د( ممارسات الموجو التربوي:

( الي كجكد فركؽ معنكية بيف فئة تممارسة 05بجدكؿ )
مرتفعةت ككؿ مف الفئتيف تممارسة منرفضةت كتممارسة 

كلصالح فئة تممارسة مرتفعةت. كىذه النتائد متكسطةت 
تشير الي زيادة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي بزيادة 
درجة ممارسة المكجو التربكم ألدكاره كالتي مف هىميا حؿ 
مشكالت المعمميف, كتزكيدىـ بترذية راجعة عف هدائيـ, 
كااللتزاـ بالدقة كالمكضكعية في تقكيـ هداتىـ, كالسماح 
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بإبدات كجيات نظرىـ بحرية كصراحة,  لممعمميف
كمشاركتيـ في تقكيـ هدائيـ, كزيادة قدرتيـ عمي تحميؿ 
جكانب المكقؼ التعميمي, مف رالؿ تنظيـ كرش عمؿ 
لمناقشة هفكارىـ كقضاياىـ, كعقد ندكات كدكرات تيىيمية 
لممعمميف لمناقشة المستحدثات كالمستجدات التربكية, 

يف المكاقؼ التدريسية, مما كاقتراح هساليب جديدة لتحس
كتساب ميارات جديدة, مما  يؤدم الي تنمية مياراتيـ كا 

 يحسف مف درجة هدائيـ ألعماليـ.
ر بينػػػػت النتػػػػائد الػػػػكاردة )ه( الرضــــا األســــري لممعممــــين 

( كجػػػػكد فػػػػركؽ معنكيػػػة بػػػػيف فئػػػػة تالرضػػػػا 05بجػػػدكؿ )
األسػػػػػػرم المرتفػػػػػػعت كفئػػػػػػة تالرضػػػػػػا األسػػػػػػرم المتكسػػػػػػطت 

رضػػػا األسػػػرم المرتفػػػعت. كىػػػذه النتػػػائد كلصػػػالح فئػػػة تال
تشػػػػير الػػػػي زيػػػػادة شػػػػعكر المعممػػػػيف بالرضػػػػا الػػػػكظيفي 
بزيػػادة درجػػة رضػػاىـ األسػػرم. ممػػا يشػػير الػػي هف قمػػة 
الرالفػػػػػػات األسػػػػػػرية كمعالجتيػػػػػػا بيسػػػػػػمكب ديمقراطػػػػػػي, 
كزيػادة التفػاىـ بػػيف المعمػـ كبػيف هفػػراد هسػرتو, كاإلحتػػراـ 

ره بػػػػػػاألمف المتبػػػػػػادؿ بيػػػػػػنيـ, يػػػػػػؤدم الػػػػػػي زيػػػػػػادة شػػػػػػعك 
كاإلسػػػتقرار األسػػػرم, ممػػػا يػػػنعكس ايجابيػػػان عمػػػي درجػػػة 

 رضاه الكظيفي.

معنوية الفروق في درجة الرضا الوظيفي  تقدير: رابعاً 
لممعممين والتي تعزي لدرجة أداء مديري المدارس 

 لألدوار القيادية:
فيمػػا يمػػي نتػػائد الدراسػػة المتعمقػػة باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ 

ؼ فػػػػي درجػػػػة الرضػػػػا الػػػػكظيفي الرابػػػػعر ىػػػػؿ ىنػػػػاؾ ارػػػػتال
لممعممػػػيف بالمػػػدارس الريفيػػػة فػػػي محافظػػػة المنكفيػػػة تعػػػزم 
لممتريػػرات المتعمقػػة بمسػػتكم هدات مػػديرم المػػدارس لػػألدكار 
القياديػػػػػػة فػػػػػػي المجػػػػػػاالت الرمػػػػػػس التاليػػػػػػةر )ه( الترطػػػػػػيط  
كالتنظػػيـ, )ب( الشػػئكف اإلداريػػة كالمتابعػػة , )ج( التطػػكير 

لممعممػػػػػػيف, )ق( العالقػػػػػػات كالجػػػػػػكدة, )د( النمػػػػػػك المينػػػػػػي 
 اإلنسانية كاالجتماعية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, استردـ تحميؿ التبايف هحادم 
رتبػػارتOne-Way Anovaاإلتجػػاه  , لتقػػػدير معنكيػػػة F", كا 

الفركؽ بيف فئات تمؾ المتريرات فيمػا يتعمػؽ بدرجػة الرضػا 
الػػكظيفي لممعممػػػيف, كمػػا تكضػػػحيا النتػػائد الػػػكاردة بجػػػدكؿ 

لممقارنػػػات "Scheffe" مػػػا هسػػػتردـ ارتبػػػار شػػػيفيو(, ك06)
البعديػػػػػة بػػػػػيف المجمكعػػػػػات لمعرفػػػػػة اتجػػػػػاه الفػػػػػركؽ الدالػػػػػة 

 (,07احصائيان)جدكؿ 

فيما يتعمق بدرجة  تقدير معنوية الفروق بين فئات متغيرات مستوي أداء مديري المدارس الريفية لألدوار القيادية: 04جدول 
، وقيمة إحصاء إيتا  Fواختبار One-Way Anova تحميل التباين أحادي االتجاه  الرضا الوظيفي لممعممين، باستخدام

 تربيع، و % لمتباين المفسر  في المتغير التابع )درجة الرضا الوظيفي(
 مجموع التباين مصدر المتغيرات

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة F   قيمة
إحصاء 
 إيتا تربيع

% لمتباين 
 المفسر

 لمتغير التابعا في
هدات مػػػػػديرم المػػػػػدارس  مسػػػػػتكم

لػػػػػػػألدكار القياديػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 
 الترطيط كالتنظـي

 65:,00:49 4 40877,8:9 المجمكعات بيف
 4:6,785 470 90647,606 المجمكعات دارؿ 45,5 0,455 **070.:5

 - 475 0;50:0,0; الكمي
هدات مػػػػػديرم المػػػػػدارس  مسػػػػػتكم

ؿ لػػػػػػػألدكار القياديػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػا
 الشئكف اإلدارية كالمتابعة

 00:95,997 4 45969,770 مجمكعاتال بيف
 ;498,44 470 555,760;8 المجمكعات دارؿ 47,7 0,477 **7:;,64

 - 475  الكمي
هدات مػػػػػديرم المػػػػػدارس  مسػػػػػتكم

لػػػػػػػألدكار القياديػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 
 التطكير كالجكدة

 ;74,09;00 4 :06,07;40 المجمكعات بيف
 4:5,795 470 54;,90098 المجمكعات دارؿ 45,7 0,457 **844,:5

 - 475 0;50:0,0; الكمي
هدات مػػػػػديرم المػػػػػدارس  مسػػػػػتكم

النمػك  ؿلألدكار القيادية فػي مجػا
 الميني لممعمميف

 00078,656 4 ;8:,40504 المجمكعات بيف
 05;,;:4 470 444,:9498 المجمكعات دارؿ :,40 :0,40 **57,055

 - 475 0;50:0,0; ميالك
هدات مػػػػػديرم المػػػػػدارس  مسػػػػػتكم
القياديػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ  دكارلػػػػػػػأل

 العالقات اإلنسانية كاالجتماعية

 04605,488 4 46:48,754 المجمكعات بيف
 50;,490 470 ;8:476,77 المجمكعات دارؿ 48,9 0,489 **;67,86

 - 475 0;50:0,0; الكمي
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 0.00** مستكل معنكية            0.07مستكل معنكية *     نات الدراسة الميدانية باستردـا الحاسب اآلليالمصدر ر جمعت كحسبت مف بيا
المجموعات لمعرفة اتجاه الفروق الدالة إحصائيًا بين درجات  لممقارنات البعدية بين"Scheffe" نتائج اختبار شيفيو :05جدول 

ت متغيرات درجة أداء مديري المدارس الريفية لألدوار القيادية في المتوسط الحسابي لمرضا الوظيفي وفقًا لمجموعا
 المجاالت الخمس موضع الدراسة.

 المتوسط المجموعات المتغيرات
 الحسابي

 بين المجموعات الفروق
 مرتفعة متوسطة منخفضة

( مسػػػػتكم هدات مػػػػديرم المػػػػدارس لػػػػألدكار القياديػػػػة فػػػػي 0)
 مجاؿ الترطيط  كالتنظـي

 **;40,57 - 6,009 - - 69,;05 منرفضة
 **09,464 - -  :065,7 متكسطة
 -   4:,080 مرتفعة

 مرتفعة متكسطة منرفضة   
( مسػػػػتكم هدات مػػػػديرم المػػػػدارس لػػػػألدكار القياديػػػػة فػػػػي 4)

 مجاؿ الشئكف اإلدارية كالمتابعة
 

 **08:,44 - 50:,6 - - 4:,059 منرفضة
 **97;,09 - -  064,87 متكسطة
 -   080,85 مرتفعة

 مرتفعة متكسطة منرفضة   
( مسػػػػتكم هدات مػػػػديرم المػػػػدارس لػػػػألدكار القياديػػػػة فػػػػي 5)

 مجاؿ التطكير كالجكدة
 

 **9;40,8 - 6,9:7 - - ;:,:05 منرفض
 **04;,08 - -  065,89 متكسط
 -   ;080,7 مرتفعة

 مرتفعة متكسطة منرفضة   
قياديػػػػة فػػػػي ( مسػػػػتكم هدات مػػػػديرم المػػػػدارس لػػػػألدكار ال6)

 الميني لممعمميف لنمكمجاؿ ا
 **6;40,4 - 7,668 - - 0;,:05 منرفض
 **:6:,07 - -  066,58 متكسط
 -   080,40 مرتفعة

 مرتفعة متكسطة منرفضة   
( مسػػػػتكم هدات مػػػػديرم المػػػػدارس لػػػػألدكار القياديػػػػة فػػػػي 7)

 مجاؿ العالقات اإلنسانية كاالجتماعية
 **:45,05 - 6,870 - - 4;,059 منرفض
 **::5,:0 - -  064,79 متكسط
 -   8;,080 مرتفعة

 المصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي      
 0.00** مستكل معنكية   0.07مستكل معنكية *

كمنيػػػا يتبػػػػيف كجػػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد 
ضػػػػا الػػػػكظيفي ( فػػػػي درجػػػػة الر a ≤ 0.01مسػػػػتكم الداللػػػػة)

لممعممػػػػػػيف تعػػػػػػزم لدرجػػػػػػة هدات مػػػػػػديرم المػػػػػػدارس لػػػػػػألدكار 
القياديػػػػة فػػػػي جميػػػػع المجػػػػاالت مكضػػػػع الدراسػػػػة كالسػػػػالؼ 

 ذكرىا.
( كالمتعمقة بنتػائد 07كبفحص النتائد الكاردة بجدكؿ ) 

 لممقارنػػػػات البعديػػػػة بػػػػيف"Scheffe" ارتبػػػػار شػػػػيفيو

 المجمكعػػػػات لمعرفػػػػة اتجػػػػاه الفػػػػركؽ الدالػػػػة احصػػػػائيان بػػػػيف
درجػػػػػػػػػات المتكسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي لمرضػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػكظيفي كفقػػػػػػػػػان 
لمجمكعػػػات متريػػػرات درجػػػة هدات مػػػديرم المػػػدارس الريفيػػػة 
لألدكار القيادية, يتبيف كجكد فركؽ معنكية بيف فئػة تدرجػة 
األدات المرتفعػػةت ككػػؿ مػػف الفئتػػيف تدرجػػة األدات الضػػعيفةت 
كتدرجػػػػػػة األدات المتكسػػػػػػطةت كلصػػػػػػالح فئػػػػػػة تدرجػػػػػػة األدات 

ةت فػػػػي جميػػػػع المجػػػػاالت مكضػػػػع الدراسػػػػة. كىػػػػذه المرتفعػػػػ

النتػػائد تشػػػير الػػػي هف ارتفػػاع درجػػػة هدات مػػػديرم المػػػدارس 
لػػألدكار القياديػػة يػػؤدم الػػي ارتفػػاع درجػػة الرضػػا الػػكظيفي 
لممعمميف, مما يشير الػي هف كفػاتة مػدير المدرسػة بكصػفة 
قائد تربػكم تػؤدم الػي تحقيػؽ رغبػات كطمكحػات المعممػيف 

 .ؼ هنكاعيا المادية, كاالجتماعية, كالمينيةالكظيفية بمرتم
: العالقة بين الرضا الوظيفي لممعممين ومتغيرات خامساً 

 الدراسة المستقمة :
فيما يمي نتائد الدراسة المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ 
الرامسر ىؿ تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة 

محافظة الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في 
المرحمة التعميمية, كنكع المدرسة, كنكع  المنكفية ككؿ مفر

المبحكث, كالحالة الزكاجية لممبحكث, كنكع التيىيؿ, 
كالترصص, كالمؤىؿ العممي, كالربرة الكظيفية, كالدرجة 

 الكظيفية, كمستكم التدريب, كالسمات القيادية لممدير,
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لرضا المكجو التربكم, كالرضا األسرم, كاكممارسات 
 المجتمعي؟

 كيمكف تقسيـ ىذا السؤاؿ الي األسئمة الفرعية اآلتيةر
ىؿ تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة الرضا  -0

الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية 
المرحمة التعميمية, كنكع المدرسة, كنكع  ككؿ مفر

لتيىيؿ, المبحكث, كالحالة الزكاجية لممبحكث, كنكع ا
 كالترصص ؟

 Somer’s dلإلجابة عف ىذا السؤاؿ, هستردـ معامؿ 
لقياس قكة كاتجاه العالقات بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف 

, "Nominal"كالمتريرات المستقمة التي قيست بمقياس اسمي
( الي كجكد عالقة معنكية 08كتشير النتائد الكاردة بجدكؿ)
بيف درجة الرضا  (0.05 ≥ )مكجبة عند مستكم الداللة 

الكظيفي لممعمميف كنكع المبحكث)ذكر, هنثي(, كعدـ كجكد 

عالقة معنكية بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف ككؿ مف 
المرحمة التعميمية, كنكع المدرسة, كالحالة الزكاجية لممبحكث, 

 كنكع التيىيؿ, كالترصص.
ا ىؿ تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة الرض -4

الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في محافظة المنكفية 
ككؿ مفر المؤىؿ العممي, كالربرة الكظيفية, كالدرجة 

 الكظيفية, كمستكم التدريب؟
                   لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, هستردـ معامؿ

Spearman’s rho   لقياس قكة كاتجاه العالقات بيف درجة
ف كالمتريرات المستقمة التي قيست الرضا الكظيفي لممعممي

( 08ت, كهكضحت النتائد الكاردة بجدكؿ)Ordinalبمقياس رتبيت
 (0.01 ≥ )كجكد عالقة معنكية مكجبة عند مستكم الداللة 
 بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف ككؿ مفر 

 .يرات المستقمة بالدراسةقيم معامالت االرتباط بين متغير درجة الرضا الوظيفي لممعممين والمتغ :06جدول 

 المستقمة المتغيرات م

 معامالت اإلرتباط قيم
 معامل

Somer’s d 
مع  لالرتباط

 المتغيرات االسمية

 معامل
Spearman’s 

rho   لالرتباط مع
 المتغيرات الرتبية

 معامل
Pearson’s r 

مع المتغيرات  لالرتباط
 الفترية

    ر المتريرات االسميةهكالن  
   0,009 التعميمية المرحمة 0
   0,004 المدرسة نكع 4
   *0,048 المبحكث نكع 5
   ;0,04 - الزكاجية الحالة 6
   :0,07 التيىيؿ نكع 7
   0,0:5 - الترصص 8
    ر المتريرات الرتبية ر ثانيان  
  0,080 -  العممي المؤىؿ 9
  **:0,45  %(:,45الكظيفية ) الربرة :
  **;;0,0  %(;,;0الكظيفية) الدرجة ;
  **0,460  %(46,0التدريب) مستكم 00

    ر المتريرات الفترية ر ثالثان  
 **0,6:0   لممدير يةالقياد السمات 00
 **;;0,7   المكجو التربكم ممارسات 04
 **;0,67   األسرم الرضا 05
 **0,407   المجتمعي الرضا 06
 **;0,70   لترطيط كالتنظيـالمدير لألدكار القيادية في مجاؿ ا هدات 07
 **0,745   المدير لألدكار القيادية في مجاؿ الشئكف اإلدارية كالمتابعة هدات 08
 **0,704   المدير لألدكار القيادية في مجاؿ التطكير كالجكدة هدات 09
 **0,740   لممعمميفالمدير لألدكار القيادية في مجاؿ النمك الميني  هدات :0
ير لألدكار القيادية في مجاؿ العالقات اإلنسانية المد هدات ;0

 كاالجتماعية
  0,74:** 

      ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باسترداـ الحاسب اآللي المصدر
 0.00** مستكل معنكية     0.07مستكل معنكية *
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الربرة الكظيفية, كالدرجة الكظيفية, كمستكم التدريب, كعدـ 

معنكية بيف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف  كجكد عالقة
 كالمؤىؿ العممي.

تنتمي  Spearman’s rho, ك Somer’s dكبما هف معامالت 
يمكف القكؿ  PREالي معامالت االرتباط المعركفة ارتصاران 

بينو في اطار العالقات الثنائية بيف درجة الرضا الكظيفي 
  -ثبت معنكياتياالتي  -لممعمميف ككؿ مف المتريرات المستقمة 

كالمترير التابع كىي ر نكع المبحكث, كالربرة الكظيفية, كالدرجة 
% , 04,8الكظيفية, مستكم التدريب تفسر عمي الترتيب  

% مف التبايف في درجة الرضا %46,0, ;,;%0, :,45
الكظيفي لممعمميف. كما تبيف هف جميع قيـ معامالت االرتباط 

Somer’s d ك ,Spearman’s rho  مكجبة, كىذا يعني هف درجة
الرضا الكظيفي لممعممات هكبر مف المعمميف, كهف المعمميف 
ذكم الربرة الكظيفية العالية, كالدرجة الكظيفية العالية, كذكم 
المستكيات التدريبية العالية درجة رضاىـ الكظيفي هعمي مف 
المعمميف ذكم الربرة الكظيفية المنرفضة, كالدرجة الكظيفية 

 ضة, كذكم المستكيات التدريبية المنرفضة.المنرف
ىػػػػؿ تكجػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػػائية بػػػػيف درجػػػػػة  -5

الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس الريفية في محافظة 
المنكفية ككؿ مفر السمات القيادية لممػدير, كممارسػات 

 ي؟عم, كالرضا األسرم, كالرضا المجتمالمكجو التربك 
 Pearson’s rتردـ معامؿ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, هس

تجاه العالقات اإلرتباطية بيف درجة الرضا  لقياس قكة كا 
الكظيفي لممعمميف كالمتريرات المستقمة المقاسة عمي المستكم 

( كجكد 08, كهظيرت النتائد الكاردة بجدكؿ)"Interval"الفترم
بيف  (0.01 ≥ )عالقة معنكية مكجبة عند مستكم الداللة 

في لممعمميف ككؿ مفر السمات القيادية درجة الرضا الكظي
لممدير, كممارسات المكجو التربكم, كالرضا األسرم, كالرضا 
المجتمعي. كما هكضحت النتائد هف جميع العالقات بيف 

 -كالتي ثبت معنكياتيا -المتريرات المستقمة سالفة الذكر 
كالمترير التابع كانت مكجبة, كىذا يعنى هف الزيادة في هم مف 

 المتريرات يؤدل الى زيادة درجة الرضا الكظيفي لممعمميف.ىذه 

سادساً: العالقة بين الرضا الوظيفي لممعممين ودرجة أداء 
 مديري المدارس لألدوار القيادية:

فيما يمي نتائد الدراسة المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ 
السادسر ىؿ تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة 

معمميف بالمدارس الريفية في محافظة الرضا الكظيفي لم
المنكفية كدرجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في 
المجاالت الرمس التاليةر )ه( الترطيط  كالتنظيـ, )ب( 
الشئكف اإلدارية كالمتابعة , )ج( التطكير كالجكدة, )د( النمك 

 الميني لممعمميف, )ق( العالقات اإلنسانية كاالجتماعية
تجاه العالقات اإلرتباطية بيف درجة الرضا الكظيفي قكة كا

لممعمميف كدرجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في 
المجاالت الرمس كالتي قيست عمي المستكم 

( كجكد 08, كهظيرت النتائد الكاردة بجدكؿ)"Interval"الفترم
بيف  (0.01 ≥ )عالقة معنكية مكجبة عند مستكم الداللة 

ضا الكظيفي لممعمميف كدرجة هدات مديرم المدارس درجة الر 
لألدكار القيادية في جميع المجاالت مكضع الدراسة كالسالؼ 
ذكرىا. كما هكضحت النتائد هف جميع العالقات بيف 
المتريرات المتعمقة بدرجة هدات مديرم المدارس لألدكار 

كالتي ثبت  -القيادية في جميع المجاالت سالفة الذكر 
كالمترير التابع كانت مكجبة, كىذا يعنى هف  -امعنكياتي

الزيادة في درجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في 
جميع المجاالت سيؤدل الى زيادة درجة الرضا الكظيفي 

 لممعمميف.
سابعاً: األىمية النسبية لممتغيرات المستقمة المدروسة في 
تفسير التباين الحادث في درجة الرضا الوظيفي 

 لممعممين بعينة الدراسة:
فيما يمي نتائد الدراسة المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ 

ما األىمية النسبية لممتريرات المستقمة المدركسة في  السابعر
تفسير التبايف الحادث في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف 

, كيمكف تقسيـ ىذا السؤاؿ الي األسئمة ؟بعينة الدراسة
 الفرعية األتيةر
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ما األىمية النسبية لممتريرات المستقمة الفترية في تفسير ( 0)
التبايف الحادث في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف بعينة 

 ؟الدراسة

 التي قيست بمقياس فترم -لتحديد المتريرات المستقمة

المؤثرة في درجة الرضا الكظيفي  -ت Interval Variablesت
رم المتعدد المتدرج لممعمميف, استردـ نمكذج التحميؿ االنحدا

ت , كتشير النتائد الكاردة  "Step-wiseالصاعد بطريقة 
( الى معنكية نمكذج التحميؿ االنحدارم المتعدد 09بجدكؿ)

المتدرج الصاعد حتى الرطكة الرابعة مف التحميؿ, كقد بمرت 
كىى معنكية عمى المستكل  40;,::قيمة ت ؼ ت المحسكبة 

ف ىناؾ هربعة متريرات مستقمة , كىذا يعنى ه 0.00االحتمالي 
تؤثر في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف. كلقد بمرت قيمة 

, كقيمة معامؿ التحديد 0,989 (R)معامؿ االرتباط المتعدد 
Adjusted R)المعدؿ 

2
, مما يعنى هف 0,7:4قد بمرت  (

المتريرات المستقمة األربعة المؤثرة تبمغ نسبة مساىمتيا 
ايف الحادث في درجة الرضا الكظيفي مجتمعة في تفسير التب

% منيا الى ممارسات 57,9%, يعزل 4,:7لممعمميف 
% الى الرضا األسرم لممعمميف, ك 07,0المكجو التربكم, ك

% الى درجة هدات المدير لألدكار القيادية في مجاؿ :,8
% الى درجة تكافر السمات 0,9الشئكف اإلدارية كالمتابعة, ك 

 مدرسة. القيادية لدم مدير ال

( ما األىمية النسبية لممتريرات المستقمة االسمية كالرتبية 4)
في تفسير التبايف الحادث في درجة الرضا الكظيفي 

 لممعمميف بعينة الدراسة؟
لتقدير حجـ تيثير المتريرات المستقمة التي قيست بمقياس 

في درجة الرضا  Ordinal"هك رتبي ت"Nominal" اسمي
 Etaتردمت قيمة احصات ايتا تربيع)الكظيفي لممعمميف, اس

Squaredكما يمي ر ,) 
( عف كجكد 00الكاردة بجدكؿ) tتكشؼ نتائد ارتبار   -ه

فركؽ معنكية في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف تعزم الي 
مترير الحالة الزكاجية لممعمميف, كقد بمرت قيمة احصات ايتا 

 مما يعنى هف مترير الحالة الزكاجية 0.045تربيع 
% مف التبايف في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف. 4,5يفسر

كما بينت النتائد عدـ كجكد فركؽ معنكية في درجة الرضا 
الكظيفي لممعمميف تعزم الي كؿ مف المرحمة التعميمية, كنكع 
المدرسة, كنكع المبحكث, كنكع التيىيؿ, مما يعنى هف ىذه 

 يفي لممعمميف.المتريرات ليس ليا تيثير في درجة الرضا الكظ
-Oneهظيرت نتائد تحميؿ التبايف هحادم االتجاه  -ب

Way Anovaرتبارت كجكد فركؽ معنكية في درجة  F", كا 
الرضا الكظيفي لممعمميف تعزم الي كؿ مف الربرة الكظيفية 
لممعمميف, كمستكم تدريب المعمميف, كقد بمرت قيمة احصات 

 .ترتيبعمي ال 0,090, ك0,0:7ايتا تربيع لكؿ منيما 
لتحديد  األىمية النسبية لممتغيرات  Step-wiseنتائج التحميل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  :07جدول 

 المستقمة الفترية المؤثرة في درجة الرضا الوظيفي لممعممين بعينة الدراسة
 خطــوات
 التحــميــل

 المتغيرات المستقمة الفترية
 لتابعالمؤثرة في المتغير ا

 قيم االرتباط
 Rالمتعدد 

 معامل
 التحديد

R
2

 

 معامل
التحديد المعدل 
Adjusted R

2
 

لمتباين   %
المفسر في 
المتغير 
 التابع

قيم " ف " 
 الختبار
معنوية 
 االنحدار

 **060,478 57,9 0,579 ;0,57 ;;0,7 ممارسات المكجو التربكم الرطكة األكلى

 **06;,050 07,0 0,709 0,700 0,907 الرضا األسرم الرطكة الثانية

األدكار القيادية لممدير في  الرطكة الثالثة
مجاؿ الشئكف اإلدارية 

 كالمتابعة

0,980 0,7:0 0,797 8,: 006,:;8** 

 **40;,:: 0,9 0,7:4 ::0,7 0,989 السمات القيادية لممدير الرطكة الرابعة

 0.00** مستكل معنكية             داـ الحاسب اآلليالمصدر ر جمعت كحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية باستر
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كما هكضحت النتائد عدـ كجكد فركؽ معنكية في درجة 
الرضا الكظيفي لممعمميف تعزم الي كؿ مف الترصص, كالمؤىؿ 
العممي, كالدرجة الكظيفية لممعمميف, مما يعنى هف ىذه المتريرات 

 (.04)جدكؿ  ليس ليا تيثير في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف
كبصفة عامة, فإف النتائد تشير الي هف المتريرات المستقمة 

% مف التبايف في 98,0الكاردة بيذه الدراسة تستطيع تفسير 
درجة الرضا الكظيفي لممعمميف, هما باقي النسبة كالتي تبمغ 

%  ترجع الى متريرات هررل لـ تتضمنيا الدراسة كتحتاج ;,45
ي لمتعرؼ عمييا, ككذلؾ تطكير الى مزيد مف البحث كالتقص

طرؽ قياس بعض المتريرات المستقمة الكاردة بيذه الدراسة كالذم 
 مف شينو يزيد مف قدرتيا التفسيرية.

 التوصيات
لدرجة هدات  -بعينة الدراسة  -جاتت تقديرات المعمميف 

مديرم المدارس ألدكارىـ القيادية تاجماالنت متكسطة , حيث 
الي هف غالبية المعمميف يركف عدـ ارتفاع هشارت نتائد الدراسة 

درجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية في المجاالت الرمس 
تتحقؽ بالكفاتة  ىذه األدكار الهف مكضع الدراسة, مما يعني 

كالفاعمية المطمكبة, كقد يرجع ذلؾ الي عدـ تكافر السمات 
ديرات المعمميف. القيادية بدرجة كبيرة لدم مديرم المدارس كفقان لتق

ك بترتيب درجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادية كفقان 
لتقديرات المعمميف بعينة الدراسة, تبيف هف هدات مديرم المدارس 
لألدكار القيادية المتعمقة بالشئكف اإلدارية كالمتابعة جاتت في 
المرتبة األكلي, يمييا األدكار القيادية في مجاؿ العالقات 

ية كاالجتماعية, ثـ في مجاؿ الترطيط كالتنظيـ, ثـ في اإلنسان
مجاؿ التطكير كالجكدة, بينما جات هدات مديرم المدارس لألدكار 

 القيادية في مجاؿ النمك الميني لممعمميف في المرتبة األريرة.
كفيما يرتص بدرجة الرضا الكظيفي لممعمميف بالمدارس 

%( :,74لبية المعمميف)الريفية في محافظة المنكفية, تبيف هف غا
درجة رضاىـ الكظيفي كانت متكسطة, حيث هف 

عف الراتب  %( لدييـ درجة متكسطة مف الرضا75,7غالبيتيـ)
% ( درجة 70,4كالمكافآت كالحكافز, ككذلؾ لدم غالبيتيـ )

متكسطة مف الرضا عف النمك الميني كفرص الترقي, كما هف 
عف محتكم  %( كانت درجة رضاىـ0,;6هكثرية المعمميف)

كظركؼ العمؿ متكسطة هيضان, مما ينعكس عمي درجة الرضا 
الكظيفي لممعمميف. في حيف تبيف ارتفاع درجة رضا الرالبية 

%( عف العالقات مع الزمالت , 7,:8العظمي مف المعمميف)
% (عف اإلشراؼ ;,79باإلضافة الي ارتفاع درجة غالبيتيـ)

لمعمميف بالرضا كالتكجيو. كىذه النتائد تظير هف شعكر ا
الرضا عف  الكظيفي كاف يتمثؿ بالدرجة األكلي في بعد

العالقات مع الزمالت, يميو بعد الرضا عف اإلشراؼ كالتكجيو, 
كفيما يتعمؽ بشعكر المعمميف بالرضا عف العالقات مع الزمالت 
قد يرجع الي كجكد عالقات كدية كتفاىـ متبادؿ بيف المعمميف, 

القات الصداقة كالتعاكف كقمة الصراع باالضافة الي انتشار ع
بيف المعمميف. كفيما يرتص بارتفاع شعكر المعمميف بالرضا عف 
اإلشراؼ كالتكجيو, فقد يرجع ذلؾ الي هف المكجو التربكم يتبع 
هساليب مناسبة في األشراؼ, كيقيـ عالقات مينية مبنية عمي 

عالئية, الثقة كاالحتراـ مع المعمميف, كال ينظر لممعمميف باست
كيدعـ ثقتيـ بينفسيـ هثنات المكاقؼ الصعبة, كيساعدىـ عمي 
مكانياتيـ, كينمي قدرتيـ عمي القيادة الذاتية,  اكتشاؼ قدراتيـ كا 
كيثير ركح المنافسة بيف المعمميف, كيراعي مشاعر المعمميف عند 
مناقشة مالحظاتيـ, كيحرص عمي عدـ تيديد المعمميف بالتقارير 

%  مف 74%  , 60يقرب مف  لؾ هف ماالسرية, كيؤكد ذ
المعمميف يركف هف ممارسة المكجييف ألدكارىـ تتحقؽ بدرجة 

 مرتفعة هك متكسطة عمي الترتيب.

كما هشارت النتائد الي هف شعكر المعمميف بعدـ الرضا 
الكظيفي كاف يتمثؿ بالدرجة األكلي في بعد الرضا عف الراتب 

عف النمك الميني كفرص  كالمكافآت كالحكافز, يميو بعد الرضا
الترقي, كقد يككف السبب في ذلؾ هف الركاتب كالمكافآت كالحكافز 
ال تتناسب مع كؿ مف مؤىالت المعمميف, كالمجيكد الذم 
يقدمكنو بالمقارنة بالمجيكد المقدـ مف المكظفيف كالعامميف بميف 
هررم, كهف الركاتب التي يحصمكف عمييا ال تكفي إلشباع 

ألساسية, كال تتناسب مع تكاليؼ المعيشة, باالضافة احتياجاتيـ ا
الي شعكرىـ بعدـ عدالة تكزيع المكافآت كالحكافز كنتيجة لعدـ 

يمكف  تكافر األسس كالمعايير العادلة لمتكزيع, كيمكف القكؿ هنو ال
الفصؿ بيف األجكر كالحكافز كبيف الرضا عف العمؿ مف ناحية, 

نساف يعمؿ مقابؿ هف يككف كجكدة األدات مف ناحية هررم, فاإل
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لو مردكد مجز, فإذا انعدـ هك قؿ ىذا العائد فإف الرضا عف 
العمؿ كاالستمرار في جكدة األدات يصبحا محؿ شؾ, كالبد 
لمدكلة مف تفيـ دكافع األفراد كحاجاتيـ, حتى يككف نظاـ الحكافز 
كاألجكر مناسبان, فكمما كانت نظـ الحكافز كاألجكر مناسبة 

ؿ فرد في المنظمة, كمما كاف كضع المنظمة لحاجات ك
مكانيات الرضا عف العمؿ هفضؿ, كمف ثـ يتحسف األدات.  كا 
كفيما يتعمؽ بانرفاض شعكر المعمميف بالرضا عف النمك الميني 
كفرص الترقي, قد يتمثؿ السبب في انرفاض شعكر المعمميف 

قؽ باألمف كاالستقرار الكظيفي, كهف العمؿ بمينة التدريس لـ يح
لممعمميف ما كانك يصبك اليو مف آماؿ كطمكحات, كلـ يكفر ليـ 
فرصة االبتكار كاإلبداع كتنمية مياراتيـ, لعدـ تكافر الفرص 
المناسبة الكتساب ميارات جديدة, كنتيجة مباشرة لعدـ تكافر 

حيث  -الفرص المناسبة لحضكر دكرات تدريبية مترصصة 
ينة الدراسة لـ تتكفر ليـ تبيف هف هكثر مف ثمث عدد المعمميف بع

فرص مناسبة لحضكر دكرات تدريبية منذ تعينييـ مما هدم الي 
باإلضافة الي شعكر المعمميف بيف  -ضعؼ مستكم تدريبيـ

الترقيات بالتربية كالتعميـ ال تتـ كفقا لمعايير كقكاعد محددة ىذا 
مف ناحية, كمف ناحية هررم قد تتكافر قكاعد لمترقيات كمنح 

ت, غير هف غياب كسائؿ الرقابة الدقيقة عمي تنفيذ ىذه العالكا
القكاعد بحيث يسكدىا العدالة كالنزاىة كالشفافية, مما هدم الي 
كثرة التحايؿ عمي ىذه القكاعد بسبب التحيزات كالعالقات 
الشرصية, مما ينتيي بترطي المستحؽ كترقية غير المستحقيف, 

ت المناسب, كهريران كمف ثـ قمة فرص ترقية المعمميف قي الكق
شعكرىـ بعدـ كجكد سياسة كاضحة لمترطيط الكظيفي المستقبمي 

 بالتربية كالتعميـ.
كقد كشفت نتائد ارتبارتتت, كتحميؿ التبايف عف كجكد فركؽ 
معنكية في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف تعزم الي كؿ مف 
 الربرة الكظيفية لممعمميف, كمستكم تدريب المعمميف, كالحالة
الزكاجية لممعمميف, كقد بمرت نسبة مساىمة كؿ منيـ في تفسير 

%, 7,:التبايف الحادث في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف
%عمي الترتيب, كما هكضحت النتائد عدـ 4,5%, ك9,0ك

كجكد فركؽ معنكية في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف تعزم 
المبحكث,  الي كؿ مف المرحمة التعميمية, كنكع المدرسة, كنكع

كنكع التيىيؿ, الترصص, كالمؤىؿ العممي, كالدرجة الكظيفية 
لممعمميف, مما يعنى هف ىذه المتريرات ليس ليا تيثير في درجة 

 الرضا الكظيفي لممعمميف.
كما كشفت نتائد تحميؿ االنحدار المتعدد الى هىمية مترير 
 ممارسات المكجو التربكم بكصفو هحد هىـ المتريرات المستقمة
المفسرة لمتبايف في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف حيث بمرت 

%, يميو مترير الرضا األسرم لممعمميف 57,9نسبة مساىمتو 
% مف التبايف في درجة 07,0الذم استطاع  بمفردة تفسير 

الرضا الكظيفي لممعمميف, كما تبيف هىمية مترير درجة هدات 
إلدارية كالمتابعة, المدير لألدكار القيادية في مجاؿ الشئكف ا

يعقبو مترير درجة تكافر السمات القيادية لدم مدير المدرسة 
% مف التبايف 0,9% , ك:,8حيث استطاع  كؿ منيما تفسير 

جماالن, فإف  في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف عمى الترتيب. كا 
نتائد تحميؿ بيانات الدراسة تشير الي هف المتريرات المستقمة 

% مف التبايف في 98,0لدراسة تستطيع تفسير الكاردة بيذه ا
درجة الرضا الكظيفي لممعمميف. كبفحص النتائد المتعمقة 
بالمتريرات التي ثبت تيثيرىا عمي درجة الرضا الكظيفي لممعمميف 
يتضح هىمية المتريرات الكظيفية المتمثمة في كؿ مف ممارسات 

مستكم تدريب المكجو التربكم يميو الربرة الكظيفية لممعمميف ثـ 
المعمميف يعقبو هدات المدير لألدكار القيادية في مجاؿ الشئكف 
اإلدارية كالمتابعة كهريران تكافر السمات القيادية لدم مدير 
المدرسة, حيث بمرت نسبة مساىمتيـ في تفسير التبايف الحادث 

% 09,5%, مقابؿ :,:7في درجة الرضا الكظيفي لممعمميف 
رضا الكظيفي لممعمميف يمكف تفسيرىا مف التبايف في درجة ال

بكاسطة المتريرات الشرصية لممعمميف كالمتمثمة في الرضا 
 األسرم, كالحالة الزكاجية لممعمميف.

كىذه النتائد تؤكد عمي هف شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي 
سيزيد بزيادة درجة ممارسة المكجو التربكم ألدكاره الرئيسية تجاه 

مشكالت المعمميف, كتنظيـ كرش عمؿ  المعمميف, كمنيا حؿ
لمناقشة هفكارىـ كقضاياىـ, كعقد ندكات كدكرات تيىيمية 
لممعمميف لمناقشة المستحدثات كالمستجدات التربكية, كزيادة 
قدرتيـ عمي تحميؿ جكانب المكقؼ التعميمي, كاقتراح هساليب 
جديدة لتحسيف المكاقؼ التدريسية, مما يؤدم الي تنمية مياراتيـ 
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, كمف ثـ تحسف درجة هدات المعمميف ألعماليـ. باإلضافة الي 
هف تنمية الميارات كالسمات القيادية لدم مدير المدرسة سيساعده 
دارة  عمي هدات هدكاره القيادية, كمف ثـ زيادة قدرتو عمي قيادة كا 
العمؿ الجماعي بالمدرسة بكفاتة كفعالية, حيث هف كفاتة اإلدارة 

دياف الي تحقيؽ رغبات المعمميف عمي كفعالية القيادة يؤ 
مستكياتيا المادية, كاالجتماعية, كالنفسية, كبالتالي ارتفاع درجة 

 الرضا الكظيفي لممعمميف.
 :يمى  ماعمى تمك النتائج فإن الدراسة توصى ب وبناءً 

هشارت النتائد الي زيادة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي  -0
شارت الي هف هكثر مف ربع بزيادة الربرة الكظيفية, كما ه
% ( كانت ربرتيـ 49,8عدد المعمميف بعينة الدراسة)

ميـ بمينة التدريس الكظيفية ضعيفة حيث لـ تتجاكز فترة عم
, لذا تكصي الدراسة بضركرة هف تقـك ادارة سنكات 7الػػ 

المدرسة كنقابة المعمميف بعقد لقاتات كاجتماعات كندكات 
ررض شرح كتكضيح المياـ مع المعمميف حديثي التعيف ب

كاألعماؿ الكظيفة إلمكانية ممارستيا بسيكلة كيسر, مما 
يساعدىـ عمي زيادة قدرتيـ عمي التكيؼ كاالنسجاـ مع 

 األكضاع الكظيفية الحالية.
ف بالرضا الكظيفي هكضحت النتائد زيادة شعكر المعممي -4

, كما بينت النتائد هف هكثر مف ثمث يـتدريببزيادة مستكم 
دد المعمميف بعينة الدراسة لـ تتكفر ليـ فرص مناسبة ع

لحضكر دكرات تدريبية منذ تعينييـ مما هدم الي ضعؼ 
مستكم تدريبيـ, لذا تكصي الدراسة بضركرة هف تقـك ادارة 
المدرسة كاإلدارة التعميمية كمديرية التربية كالتعميـ كنقابة 
ي المعمميف كغيرىا مف المؤسسات المعنية بالتدريب ف

المجتمع بالتعاكف مع كميات التربية كالعمـك كاآلداب بعقد 
دكرات تدريبية تيىيمية مترصصة لممعمميف بيدؼ زيادة 
كسابيـ هساليب جديدة لتحسيف  قدرتيـ كتنمية ميارتيـ كا 

 المكاقؼ التدريسية.
هشارت النتائد الي زيادة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي  -5

القيادية لدم مديرم المدارس, كما  بزيادة درجة تكافر السمات
% مف المعمميف يركف عدـ ارتفاع 65,5هظيرت النتائد هف  

درجة تكافر السمات القيادية لدم مديرم مدارسيـ, لذا 

تكصي الدراسة بضركرة هف تقـك اإلدارة التعميمية كمديرية 
التربية كالتعميـ كنقابة المعمميف كغيرىا مف المؤسسات 

ب في المجتمع بالتعاكف مع كميات التربية المعنية بالتدري
كالعمـك كاآلداب بعقد دكرات تدريبية تيىيمية مترصصة 
لمديرم المدارس بيدؼ زيادة قدرتيـ كتنمية ميارتيـ 
دارة  كسماتيـ القيادية, مما يساعدىـ كيؤىميـ عمي قيادة كا 

 العمؿ الجماعي بالمدرسة بكفاتة كفعالية.
ة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي هشارت النتائد الي زياد -6

بزيادة درجة ممارسة المكجو التربكم ألدكاره , كما بينت 
%( يركف هف 74النتائد هف غالبية المعمميف بعينة الدراسة )

ممارسة المكجييف التربكييف ألدكارىـ تتحقؽ بدرجة متكسطة, 
% منيـ يركف هف ممارسة المكجييف التربكييف 9,0كهف 

تكصي الدراسة لؾ بدرجة منرفضة, لذ ألدكارىـ تتحقؽ
بضركرة هف تقـك مديرية التربية كالتعميـ كنقابة المعمميف 
كغيرىا مف المؤسسات المعنية بالتدريب في المجتمع 
بالتعاكف مع كميات التربية كالعمـك كاآلداب بعقد دكرات 
تدريبية تيىيمية مترصصة لممكجييف التربكييف بررض 

ة المتعمقة صارستيـ ألدكارىـ كراتدريب المكجييف عمي مم
بمشكالت المعمميف, كتزكيدىـ بترذية الراجعة عف هدائيـ, 
كااللتزاـ بالدقة كالمكضكعية في تقكيـ هداتىـ, كزيادة قدرتيـ 
عمي تحميؿ جكانب المكقؼ التعميمي, كنقؿ المستحدثات 
كالمستجدات التربكية لممعمميف, كاقتراح هساليب جديدة 

 ؼ التدريسية.لتحسيف المكاق
هظيرت النتائد زيادة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي بزيادة  -7

ة, كما هظيرت درجة هدات مديرم المدارس لألدكار القيادي
عدـ ارتفاع درجة هدات مديرم المدارس لألدكار النتائد 
ىذه هف المعمميف, مما يعني كفقا لتقديرات غالبية  القيادية

, كما بينت كالفاعمية المطمكبة تتحقؽ بالكفاتة األدكار ال
لألدكار القيادية في  المدارس  مدير درجة هداتالنتائد هىمية 

صفة مف هىـ المتريرات ك بمجاؿ الشئكف اإلدارية كالمتابعة, 
لذا المؤثرة في درجة شعكر المعمميف بالرضا الكظيفي, 

التدريب اإلدارم الصيرة  اعتبار تكصي الدراسة بضركرة
مية اإلدارية في مجاؿ القيادة اإلدارية لذلؾ األساسية لمتن
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رؤية مستقبمية لممسئكليات المناطة بمدير  كضع)ه(  يجبر
المدرسة سكات كانت مجتمعية هـ ادارية هك فنية, كذلؾ في 

, المعاصر رمضكت الكاقع المصرم كاتجاىات الفكر اإلدا
معايير تتضمف رصائص القيادات اإلدارية  كضع)ب( 

الرتيار مديرم المدارس عمى هساسيا, كالتي الناجحة كذلؾ 
تبنى عمى هساس مف الكفايات كالميارات كالمؤىالت 

برامد التيىيؿ  تطكير, )ج( كالربرات المطمكبة ألدات األدكار
التربكم التي تقدميا الجامعات ككميات التربية, بحيث 

القيادة اإلدارية التعميمية,  مجاؿتتضمف مقررات مكثفة في 
في برامد الدكرات التدريبية في مجاؿ  النظر ةاعاد)د( 

اإلدارة المدرسية بحيث تتناسب مع االحتياجات الفعمية 
 لمعمؿ اإلدارم كالقيادم بالمدارس.

يد مف الدراسات كالبحكث تدعيـ جيكد الباحثيف إلجرات المز  -8
درجة هدات حكؿ الرضا الكظيفي لممعمميف كعالقتو ب الميدانية
درجة ممارسة المكجو دكار القيادية, ك المدارس لألمديرم 

مكضكع الرضا الكظيفي , مما يسيـ في فيـ التربكم ألدكاره
بجكانبو المرتمفة, كمف ثـ كضع استراتيجية عامة, ينبثؽ 

تنمية  منيا مجمكعة مف السياسات كالبرامد, كالتي تستيدؼ
القدرات اإلدارية كالقيادية لدم كؿ مف مديرم المدارس 

لتربكييف, كمف ثـ المساىمة في رفع مستكيات كالمكجييف ا
الرضا الكظيفي لممعمميف كغيرىـ مف العامميف في قطاع 

 .التعميـ

 المراجع
( الرضا الكظيفي لدل 0998)هبا الجبؿ, نكره عبد اهلل صالح

هعضات ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعكد, المجمة المصرية 
(, العدد 44) لمدراسات التجارية, جامعة المنصكرة, المجمد

 .770-745الثاني, ص صر 
( الرضا الكظيفي عند معممي 0224)ابراىيـ, عائشة هحمد

كمعممات مرحمة التعميـ األساسي بمدينة سبيا, رسالة 
 ماجستير, كمية اآلداب, جامعة سبيا, ليبيا.

( تيثير الحكافز عمى األدات 0224)ابراىيـ, عبد اهلل فيصؿ
اع الجمارؾ السعكديةر دراسة كالرضا الكظيفي لمعامميف بقط

تحميمية عمى جمرؾ مطار الممؾ عبد العزيز بجدة, رسالة 
 ماجستير, كمية التجارة, جامعة عيف شمس, القاىرة.

( محددات الرضا الكظيفي ألعضات ىيئة 0995)ابراىيـ, فتحي
التدريس كالعامميف بجامعة هسيكطر دراسة تحميمة مقارنة, 

(, 40ارة, جامعة هسيكط, العدد )المجمة العممية لكمية التج
 .98-0يكليك, ص صر 
( ادارة التريير مف هجؿ ادارة 0222)ابراىيـ, محمد محمد

جامعية هفضؿر دراسة حالة, مؤتمر االتجاىات الحديثة في 
 هبريؿ. 9-8ادارة األعماؿ, القاىرة, في الفترة مف 

( األصكؿ اإلدارية لمتربية, دار 0984)ابراىيـ, مطاكع
 ؼ, الطبعة الثانية, القاىرة.المعار 

( لساف العرب, دار 0223)ابف منظكر, محمد بف مكـر
 المعارؼ, القاىرة.

هبك الكفا,جماؿ محمد, كسالمة عبد العظيـ 
(اإلدارة المدرسية كالصفية,دار الجامعة 0228حسيف)

 الجديدة,األزاريطة,اإلسكندرية.

ة ( رصائص لألنماط القيادي0220)هبك بكر, مصطفى محمكد
في الكاقع العممي كمتطمبات التفكير االستراتيجي في 
المنظمات المعاصرة, المؤتمر العربي الثالث في اإلدارة, 
القيادة اإلبداعية كالتجديد في ظؿ النزاىة كالشفافية, بيركت 

 لبناف.

( المكارد 0220)هبك بكر, مصطفى كمعالي فيمي حيدر
سية, الدار البشرية كمدرؿ تطبيقي لتحقيؽ الميزة التناف

 الجامعية, اإلسكندرية.

( الدكر المتكقع كالدكر الفعمي لمديرم 0999)هبك حشيش, يساـ
مراكز تيىيؿ المعاقيف حسيان بمكات غزة, رسالة ماجستير, كمية 

 التربية, جامعة عيف شمس.

( فاعمية مدير المدرسة 0228)هبك حصيرة, نيفيف محمد سعد
ية نظر المشرفيف في ككالة الركث الدكلية برزة مف كج

التربكييف في ضكت معايير الجكدة الشاممة, رسالة ماجستير, 
 كمية التربية, جامعة األزىر برزة.
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( قياس مستكل الرضا الكظيفي 0224)هبك رمضاف, نجكل نعيـ
لدل المعمميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة, 

 رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية برزة, فمسطيف.

( كاقع الممارسات اإلدارية كالفنية 0998)عكدة, فكزمهبك 
لمديرم المدارس الثانكية في لكات غزة, رسالة ماجستير, كمية 

 التربية, جامعة األزىر برزة.

( عالقة المركز الكظيفي 0992)هبك قحؼ, عبد السالـ
بالمشاركة في عممية اتراذ القرارات كحؿ المشكالت كالرضا 

زة الحككميةر دراسة استطالعية, عف العمؿ في بعض األجي
اإلسكندرية, مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية, جامعة 

-7:( ممحؽ العدد الثاني, سبتمبر, ص صر 49)المجمد
007. 

( اإلدارة المدرسية في مطمع القرف الحادم 0223)هحمد, ابراىيـ
 كالعشريف, الطبعة األكلى, دار الفكر العربي, القاىرة.

( تحديث اإلدارة التعميمية كالنظارة 0980)هحمد هحمد, ابراىيـ
 كاإلشراؼ الفني, مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة.

( نحك تطكير اإلدارة المدرسيةر 0997)هحمد, هحمد ابراىيـ
دراسات نظرية ميدانية, دار المطبكعات الجديدة لمنشر, 

 القاىرة.

رة ( الجكانب السمككية في اإلدا0222)حمد ابراىيـهحمد, ه
 المدرسية, دار الفكر العربي, القاىرة.

( الرضا عف العمؿ لدل 0220)هحمد, لميات شكقت عمي
معممات االقتصاد المنزلي في محافظة المنكفية كعالقتو 
بيدائيف دارؿ الفصؿ كنمط التفاعؿ مع التمميذات, رسالة 

 ماجستير, كمية االقتصاد المنزلي, جامعة حمكاف.

( 0220)كجماؿ الديف المرسي ت عبد الرحمفادريس, ثاب
السمكؾ التنظيمير نظريات كنماذج ادارة السمكؾ في 

 المنظمات, الدار الجامعية, اإلسكندرية.

الرحمف, كجماؿ الديف محمد ادريس, ثابت عبد 
( السمكؾ التنظيمير نظريات كنماذج ادارة 0228)المرسي

السمكؾ في المنظمات المعاصرة, الدار الجامعية, 
 ة.اإلسكندري

( الدكر القيادم لمديرم 0990)هرشيد, عبد اهلل عبد القادر
التربية كالتعميـ في األردف في تحقيؽ الرضا الكظيفي 
لمعامميف معيـ مف كجية نظر العامميف, رسالة ماجستير, 

 جامعة اليرمكؾ, اريد, األردف.

( كزارة 0206)4050لتنمية المستدامةر رؤية مصر استراتيجية ا
 مية اإلدارية, رئاسة مجمس الكزرات, مصر.الترطيط كالتن

( محددات الرضا الكظيفي لدل 0220)اسماعيؿ, صابر محمد
العامميف في القطاعيف الحككمي كالراص بمصرر دراسة 
استطالعية مقارنة, المجمة العممية لتجارة األزىر, جامعة 

 .067-046األزىر, ص صر 
 , كعبد الرحمف ابراىيـآؿ ناجي, محمد عبد اهلل

( متريرات الرضا الكظيفي في عالقتيا 0993)المحبكب
ببعض العكامؿ الشرصية لدل عينة مف معممي كمعممات 
التعميـ العاـ بمنطقة اإلحسات بالمممكة العربية السعكدية, 

 (.:( المجمد );4المجمة التربكية, جامعة الككيت, العدد )

ت ( الرضا الكظيفي كالكال0226)األحمدم, حناف عبد الرحيـ
التنظيمي لمعامميف في الرعاية الصحي األكلية في المممكة 
العربية السعكدية, المجمة العربية لمعمـك اإلدارية, مجمد 

 (, العدد الثالث.05)

( اإلدارة مف كجية نظر المنظمة, 0979)األزىرم, محي الديف
 دار الفكر العربي, القاىرة.

لمبيعات ( الرضا الكظيفي لمندكبي ا0227)الباحسيف, سامي
في القطاع الراص السعكدمر دراسة ميدانية عمى منظمات 
القطاع الراص بالمنطقة الشرقية, المجمة العربية لمعمـك 

 (, مايك.4( العدد )06اإلدارية, المجمد )

( المتريرات ىـ0402)الباطيف, عبد الرحمف عبد الكىاب
المرتبطة بمستكل الرضا الكظيفي لدل معممي المرحمة 

المطكرة في مدينة الرياض, رسالة ماجستير, كمية الثانكية 
التربية, جامعة الممؾ سعكد, الرياض, المممكة العربية 

 السعكدية.

( األساليب القيادية كاإلدارية 0220)البدرم, طارؽ عبد الحميد
 في المؤسسات التعميمية, دار الفكر لمنشر, عماف, األردف.
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الثانكية العامة  ( المدرسة0225)البرلسي, سميـ محمد القطب
في مصر كالتحديات الثقافية لمعكلمةر دراسة تحميمية نقدية, 
 رسالة دكتكراه, كمية التربية, جامعة طنطا, فرع كفر الشيخ.

( الكفايات الالزمة لمديرم ىـ0404)عبد اهلل بف محمد البطي,
التعميـ في المممكة العربية السعكدية كهساليب تنميتيا, رسالة 

ة التربية, جامعة الممؾ سعكد, الرياض, المممكة دكتكراه, كمي
 العربية السعكدية.

( العالقة بيف مدركات 0200)البمييي, ياسميف محمد حسنيف
اعضات ىيئة التدريس ألدات رؤسات األقساـ كرضاىـ 
نتاجيتيـ األكاديمية, رسالة ماجستير, كمية التربية,  الكظيفي كا 

 جامعة المنكفية.

اإلدارة التعميمية كالمدرسية, دار قبات  (0220)البكىي, فاركؽ
 لمطباعة كالنشر, القاىرة.

( الرضا الكظيفي لممعمـ كمدل 0997)الجندم, عادؿ السيد
اسياـ اإلدارة التعميمية في تحقيؽ دراسة تحميمية ميدانية, 
مجمة البحكث التربكية النفسية كاالجتماعية, كمية التربية, 

 مبر.(, نكف89جامعة األزىر, العدد )

( رصائص المدير العاـ الفعاؿ 0995)الجكفي, محمد هحمد
لإلدارات العامة لمتربية كالتعميـ في محافظات الجميكرية 
اليمنية مف كجية نظر اإلدارييف بكزارة التربية كالتعميـ 
داراتيا المرتمفة, رسالة ماجستير, جامعة اليرمكؾ, األردف.  كا 

 
 
 

القيادم الذم يمارسو ( النمط 0228)الحراحشة, محمد عبكد
مديرك المدارس كعالقتو بمستكل الرضا الكظيفي لممعمميف 
في مديرية التربية كالتعميـ في محافظة الطفيمة, مجمة جامعة 

 (, العدد األكؿ.46دمشؽ, المجمد )

( الرضا الكظيفي كعالقتو 0994)الحربي, حمكد صالح
الممؾ باإلنتاجية العممية لدم هعضات ىيئة التدريس بجامعة 

سعكد , رسالة ماجستير, كمية التربية , جامعة الممؾ سعكد, 
 المممكة العربية السعكدية. 

( الرضا الكظيفي كعالقتو 0994)لحالحربي, حمكد صا
باإلنتاجية العممية لدم هعضات ىيئة التدريس بجامعة الممؾ 

سعكد , رسالة ماجستير, كمية التربية , جامعة الممؾ سعكد, 
 بية السعكدية. المممكة العر 

( عالقة الكالت التنظيمي 0220)الحربي, شجاع بف متعب
بالنمط القيادم, دراسة تطبيقية عمى مكظفي الجمارؾ في 
المنافذ البرية كالبحرية كالجكية في المممكة العربية السعكدية, 

 جامعة نايؼ لمعمـك األمنية, الرياض.

كافز عمى ( تيثير الح0224)الحميد, عبد اهلل فيصؿ ابراىيـ
األدات كالرضا الكظيفي لمعامميف بقطاع الجمارؾ السعكديةر 
دراسة تحميمية عمى جمرؾ مطار الممؾ عبد العزيز بجدة, 

 رسالة ماجستير, كمية التجارة, جامعة عيف شمس.

 

( كاقع الممارسات اإلشرافية الفنية 0993)الحكاراني, ابراىيـ
ديمية في مديرتي لمديرم المدارس كمديراتيا الثانكية األكا

التربية األكلى كالثانية لمنطقة عماف الكبرل كما يراىا 
المديركف كالمعممكف, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية, 

 األردف.

( اإلدارة المدرسيةر هسسيا 0220)الرميسي, السيد سالمة
النظرية كتطبيقاتيا الميدانية كالعممية, دار الكفات لمنشر, 

 اإلسكندرية.
 
 
 
 

( 0226)ابراىيـ, كحساـ الديف السيد محمددسكقي, عاشكر ال
رؤل مستقبمية إلعداد مدير المدرسة الثانكية بمصر في 
ضكت ربرات بعض الدكؿ, المؤتمر السنكم السابع 
تاإلصالح المؤسسي لمتعميـ قبؿ الجامعي في الكطف 
العربيت, المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية, جميكرية 

 هغسطس. 49-48ية, مصر العرب

( دراسة تقكيمية لمكظائؼ 0994)الدعيد, عبد العزيز دعيد
القيادية إلدارة المناطؽ التعميمية في دكلة الككيت, المجمة 

 التربكية, جامعة الككيت, العدد الثالث كالثالثكف.
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( التطكير الميني ىـ0400)الدىش, عبد العزيز بف عبد الرحمف
اه, كمية التربية, جامعة هـ القرل, لمديرم التعميـ, رسالة دكتكر 

 مكة المكرمة, المممكة العربية السعكدية.

( الجديد في تطكير التعميـ 0996)الدىشاف, جماؿ عمي رميؿ
الجامعي, بحكث مؤتمر التعميـ العالي في مصر كتحديات 

 جامعة المنكفية. –مايك  40-40القرف الحادم كالعشريف, 

د العزيز عبد الكىاب كعبالديحاف, محمد عبد الرحمف 
( استطالع آرات المعمميف في المدارس 0990)البابطيف

الثانكية العامة بمدينة الرياض نحك رضاىـ عف مينة 
التدريس, سمسمة البحكث التربكية كالنفسية, جامعة هـ القرل, 

 مكة المكرمة, المممكة العربية السعكدية.

تنظيمي ( التطكر ال0223)الراجحي, ىاني بف ناصر بف حمد
كعالقتو بالرضا الكظيفي, رسالة ماجستير في العمـك 
اإلدارية, جامعة نايؼ العربية العمـك األمنية, الرياض, 

 المممكة العربية السعكدية.

( اإلدارة المدرسية مف الكاقع 0227)الرشايدة, محمد صبيح
 كالطمكح, دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع, البحريف.

( مشكالت اإلدارة المدرسية في 0224)الرشيدم, هحمد كامؿ
 األلفية الثالثة, مكتبة ككميت, القاىرة.

( مستكل مشاركة معممي المدارس 0225الركاشدة, رمؼ )
الثانكية العامة في األردف في عممية صناعة القرارات في 
مدارسيـ, كمستكل شعكرىـ باألمف, كمستكل كالئيـ 

لعربية لمدراسات التنظيمي, رسالة دكتكراه, جامعة عماف ا
 العميا, عماف, األردف.

( الضركط اإلدارية كعالقتيا ىـ0404)الركقي, سعد معتاد
باألدات كالرضا الكظيفير دراسة مسحية عمى ضباط حرس 
الحدكد بمحافظة جدة كالقطاعات التابعة ليا, رسالة 
ماجستير, قسـ العمـك اإلدارية, جامعة نايؼ العربية لمعمـك 

 األمنية.

( تيثير الحكافز عمى 0995)لمقنعاني, عبد اهلل بف محمد االزىر 
الرضا الكظيفي لدل معممي المرحمة الثانكية بالتعميـ العاـر 
دراسة ميدانية عمى معممي المرحمة الثانكية بالتعميـ العاـ 

بمدينة جدة, رسالة ماجستير, كمية االقتصاد كاإلدارة, جامعة 
 السعكدية. الممؾ عبد العزيز, المممكة العربية

( الرضا الكظيفي 0228), محمد, كعماد الزغكؿالزيكدم
لمعممي التربية الراصة كالعكامؿ المؤثرة فيو بالمدارس 
الحككمية كالراصة في محافظة العاصمة باألردف, مجمة 
العمـك التربكية كالنفسية, البحريف, المجمد التاسع, العدد 

 .099-;07األكؿ, ص صر 
( األدكار القيادية لمديرم ىـ0432)د اهللالسبيعي, عبيد بف عب

التربية كالتعميـ في ضكت متطمبات ادارة التريير, كمية التربية, 
 جامعة هـ القرل, المممكة العربية السعكدية.

( العالقة بيف تفكيض السمطة 0200)السحباني, ابراىيـ هحمد
كالرضا الكظيفي لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة, 

 اجستير, جامعة النجاح, فمسطيف.رسالة م

( ادارة الجكدة الشاممةر نمكذج مقترح 0220)السعكد, راتب
لتطكير اإلدارة المدرسية في األردف, مجمة جامعة دمشؽ, 

 4, العدد :0المجمد 
( القيادات اإلرشادية الريفية, 0997)السكراف, محمد سميماف

كز فير مرتارات في مجاؿ اإلرشاد الزراعي, اصدارات مر 
اإلرشاد الزراعي, كمية الزراعة, جامعة الممؾ سعكد, مطابع 

 جامعة الممؾ سعكد, الرياض, السعكدية.

( الممارسات 0229)لسنيدية, صفية بنت رمفاف بف راشدا
اإلدارية كالفنية لمدير المدرسة كدكرىا في التنمية المينية 
لممعمميف في مدارس التعميـ ما بعد األساسي مف كجية 

سمطنة عماف, رسالة ماجستير, جامعة السمطاف نظرىـ ب
 قابكس, سمطنة عماف.

( التنمية اإلدارية لمنظـ الفعالة لألجكر 0999)السيد, محمكد
كالمرتبات كالحكافز, شركة الربرات الدكلية المتكاممة, مدينة 

 نصر, القاىرة.
( الرضا الكظيفي كعالقتو 0990)حسيفالسيسي, شعباف عمى 
ألساسية لدل هعضات ىيئة التدريس بإشباع الحاجات ا

بكميات التربية, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة 
 اإلسكندرية.
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( الرضا الكظيفي لدل 0222)الشافعي, هحمد عبد الحميد
معممي كمعممات المعاىد اإلعدادية كالثانكية األزىرية 
كعالقتو ببعض المتريرات الشرصية كالمينية, مجمة التربية, 

 (, ديسمبر.9:ألزىر, العدد )جامعة ا

( الرضا الكظيفي عند 0999)الشباشي, محمد سيد محمد
معممي التعميـ الثانكم الصناعي في مصر, رسالة ماجستير, 

 كمية التربية, جامعة عيف شمس.

( القيادة التربكية كالميارات القيادية 0224)الشربيني, الياللي
مية التربية, جامعة الالزمة لقيادة المؤسسات التربكية, مجمة ك

 المنصكرة, العدد الرابع كالرمسكف, الجزت األكؿ, يناير.

( ادارة المدارس بالجكدة الشاممة, 0220الشرقاكم, مريـ )
 الطبعة الثانية, مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.

( دكر المناخ التنظيمي في تحقيؽ 0200)دؿ محمدالشمقاف, عا
مى مكظفي الييئة السعكدية الرضا الكظيفير دراسة تطبيقية ع

لممكاصفات كالمقاييس كالجكدة في مدينة الرياض, بحكث 
-0كدراسات, المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, ص صر 

57. 
( مدل معرفة ممارسة مديرم المدارس 0996)الشمرم, مطر

في دكلة قطر لمكفايات المينية األساسية كحاجتيـ ليا, رسالة 
 ؾ, األردف.ماجستير, جامعة اليرمك 

( الرضا الكظيفي كعالقتو 0220)الشيرم, عمى بف يحيى
باإلنتاجية, رسالة ماجستير في العمـك اإلدارية, جامعة نايؼ 
العربية لمعمـك األمنية, كمية الدراسات العميا , المممكة العربية 

 السعكدية.

( مقياس فعالية هدات مدير المدرسة 0995)الصائغ, عبد الرحمف
, 04تكقعة, حكلية كمية التربية, جامعة قطر, ألدكاره الم

4:0-550. 
( تطكير اإلدارة المدرسية لمدارس ككالة 0223)الصالحي, نبيؿ

الركث لمحافظات غزة في ضكت مفيـك ادارة الجكدة الشاممة, 
رسالة دكتكراه, برنامد الدراسات المشترؾ مف جامعتي 

 األقصى كجامعة عيف شمس.

( العمؿ مع 0982)فيمي الصاكم, هحمد فكزم كنصيؼ
الجماعات مف النظرية كالتطبيؽ, المكتب الجامعي 

 الحديث,اإلسكندرية.

( الرضا عف العمؿ لدل 0996)كماؿالصاكم, همينة عباس 
معممي كمعممات التعميـ العاـ بدكلة قطر كعالقتو ببعض 

(, 05المتريرات, حكلية كمية التربية, جامعة قطر, العدد )
 .094-;05ص ص 

( محددات صمت العامميف عف 0202)اغ, شكقي محمدالصب
قضايا العمؿ الياـ كانعكاس ذلؾ عمى الرضا الكظيفير 
دراسة تطبيقية عمى بنؾ التنمية كاالئتماف الزراعي, مجمة 
آفاؽ جديدة لمدراسات التجارية, كمية التجارة, جامعة المنكفية, 

 العدد الثالث كالرابع.

( 0988)الـ رجب عبد الرفاراطي هحمد, كهحالصياد, عبد الع
دراسة هبعاد الرضا الكظيفي لممعمـ في عالقتيا بينماط القيادة 
التربكية بالمدرسة كبعض المتريرات األررل باسترداـ هسمكب 
تحميؿ التقارير المتعدد, بحكث المؤتمر الرابع لعمـ النفس في 

,الجمعية المصرية لمدراسات ::;0يناير  49-47مصر 
 التنمية البشرية كالمعمكمات,القاىرة.النفسية,مركز 

( كاقع اإلدارة التعميمية في األردف, 0982)الطكباسي, عادؿ
 رسالة دكتكراه, الجامعة اليسكعية, لبناف.

( هثر المناخ التنظيمي 0228)الطيب, ايياب محمكد عايش
عمى الرضا الكظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينيةر 

 الجامعة اإلسالمية, غزة.دراسة حالة, رسالة ماجستير, 
 
 

( عالقة الرضا 0204)الظفيرم, عايد سمير عميكم شبيب
الكظيفي بيدات المعمميف بمرحمة التعميـ الثانكم بدكلة الككيتر 
دراسة ميدانية, رسالة ماجستير, كمية التجارة, جامعة 

 المنكفية.

( مياـ مدير المدرسة كقائد تربكم, كرقة 0998)العاجز, فؤاد
مة الى هعماؿ كتكصيات اليـك الدراسي حكؿ اإلدارة عمؿ مقد

التربكية في فمسطيفر الكاقع كالطمكح, جامعة األزىر برزة, 
 نكفمبر, جمعية البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية. 04
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( عكامؿ الرضا كتطكير 0224)العاجز, فؤاد, كجميؿ نشكاف
برزة, فاعمية هدات المعمميف بمدارس ككالة الركث الدكلية 

بحث مقدـ الى مؤتمر التربكم األكؿ, كمية التربية, الجامعة 
 .087-064اإلسالمية, فمسطيف, ص صر 

( العالقة بيف مشاركة 0202)العازمي, مبارؾ حميد رجعاف
نتاجيتيـر  المعمميف في اتراذ القرار كرضاىـ الكظيفي كا 
دراسة ميدانية عمى بعض المدارس الثانكية في دكلة الككيت, 

 لة دكتكراه, كمية التربية, جامعة المنكفية.رسا

( العالقة بيف الممارسات 0227)سبكؽالعجمي, محمد سعد ال
اإلشرافية الفعمية كالمرجكة في مدارس التربية الراصة بدكلة 
الككيت كالرضا الكظيفي لممعمميفر دراسة آلرات المعمميف, 

 رسالة دكتكراه, كمية التربية, جامعة المنكفية.

( دكافع العامميف في األجيزة ىـ0426)ي, ناصر محمدالعديم
الحككمية في المممكة العربية السعكدية, معيد اإلدارة العامة, 

 الرياض, المممكة العربية السعكدية.

( الرضا الكظيفي لدل معممات المرحمة 0986)العرادم, نكاؿ
المتكسطة كعالقتو بينماط اإلدارة المدرسية السائدة, رسالة 

 .405-400(, ص صر 56العربي, العدد )الرميد 
( فيـ الديف كالتمييز ضد المرهة 0200)العزبي, محمد ابراىيـ

الريفية, مجمة العمـك االقتصادية كاالجتماعية الزراعية, كمية 
(, ص صر 0( العدد )4الزراعة, جامعة المنصكرة, مجمد )

00-4;. 
 
 

ـ ( هثر تطبيؽ منيد التعم0224)العساؿ, مركة محمد رضا
المستمر عمى الرضا الكظيفي بالمنظمةر دراسة تطبيقية عمى 
القطاع الفندقي بمحافظة القاىرة, رسالة ماجستير, كمية 

 التجارة, جامعة عيف شمس.

( العالقة بيف الرضا الكظيفي 0226)العالكنة, محمكد هحمد
كالكالت التنظيمي عند معممي المدارس الراصة, مدينة 

 الجامعة اإلسالمية, فمسطيف.نابمس, رسالة ماجستير, 

( مبادئ اإلدارة الحديثة, عالـ الكتب 0220)العمايرة, محمد
 لمنشر كالتكزيع, القاىرة.

( درجة 0224)ة, محمد حسف كمحمد رميس هبك نمرةالعماير 
فعالية هدات مديرم المدارس كمديراتيا في منطقتي عيف الباشا 

المتكقعة مف كجنكب عماف التعميميتيف في القياـ بيدكارىـ 
المجمد  –كجية نظرىـ, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكية 

 .097-059(, العدد األكؿ, ص.صر 40)
( السمكؾ القيادم لمدير المدرسة, كعالقتو 0990)العمرم, رالد

بثقة المعمـ مف كجية نظر المعمميف, مجمة هبحاث اليرمكؾ, 
 , األردف.:العدد 

نماط القيادية كعالقتيا ( األ0200)العيباني, زايد بف فيد
بيساليب ادارة الرالفات التنظيمية في قكة الطكارش الراصة 
بمنطقة الرياض, رسالة ماجستير, كمية الدراسات العميا, 
جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, المممكة العربية 

 السعكدية.

( الرضا الكظيفي كعالقتو ىـ0402)العيدركسي, لكلك عبد اهلل
طمكح لدل الممرضات السعكديات كعالقة كؿ بمستكل ال

منيما ببعض المتريرات الشرصية كالمينية, رسالة 
ماجستير, كمية التربية, جامعة هـ القرل, مكة المكرمة, 

 المممكة العربية السعكدية.

( دراسة سمات المدير 0999)العيسكم, عبد الرحمف محمد
فير  ة,الكؼت في ثالثة مجاالت عمؿ مرتمفةر دراسة حقمي

( عمـ النفس كالتربية 0999)العيسكم, عبد الرحمف محمد
كاالجتماع, مكسكعة كتب عمـ النفس الحديث, دار الراتب 

 الجامعية, سكفنير, بيركت, لبناف.

( الدكر المثالي كالرسمي كالكاقعي لمديرة 0992)الرامدم, هميرة
المدرسة الثانكية, رسالة ماجستير, جامعة الممؾ سعكد, كمية 

 ربية, المممكة العربية السعكدية.الت
( قياس فاعمية هدات مديرم 0226)الرامدم, عمي بف محمد زىيد

مدارس التعميـ العاـ في المممكة عمى ضكت مقياس ىالينجر 
في اإلدارة التعميمية مف كجية نظر المعمميف, مجمة طيبة 

 لمعمـك التربكية, السنة الثانية, العدد الرابع.

( القيادة كاإلشراؼ اإلدارم, دار 0202)الرزك, فاتف عكض
 هسامة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.
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( سحر القيادةر كيؼ تصبح قائدان فعاالن, 0228)الفقي, ابراىيـ
 دار هجياؿ لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى, القاىرة.

( القيادة التحكيمية لمدير التربية ىـ0407)مد بف ىادمالفقيو, مح
ا بالفعالية التنظيمية إلدارات التربية كالتعميـ كالتعميـ كعالقتي

في المممكة العربية السعكدية, رسالة دكتكراه, جامعة هـ 
 القرل, مكة المكرمة, المممكة العربية السعكدية.

( القيادة اإلداريةرالتحكؿ نحك 0228)القحطاني, سالـ بف سعيد
يد, النمكذج القيادم العالمي,الطبعة الثانية, مكتبة الممؾ ف

 الرياض.

( االحتراؽ النفسي 0200)القحطاني, نجالت سعيد حسف
كعالقتو بالمناخ المدرس كالرضا الكظيفي لدل معممات 
المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية, رسالة 

 ماجستير, معيد الدراسات التربكية, جامعة القاىرة.

( كتاب في الصحة 0998)القريطي, عبد المطمب هميف
 فسية, دار الفكر العربي, القاىرة.الن

( ارتصاصات مدير 0200)القميكبي, فيصؿ عبد الفضيؿ
المدرسة, فير دليؿ مدارس المنكفية في األعماؿ المالية 
كاإلدارية, اشراؼر سعيد السيد الشنكاني, مراجعةر الذىبي 
يس يكسؼ, اإلدارة العامة لمشئكف المالية كاإلدارية, مديرية 

 يـ بالمنكفية.التربية كالتعم

ه( نحك نمكذج شامؿ لمقيادةر  0222)الكالني, سعد عبد اهلل
دراسة نقدية لنظريات كمدارؿ القيادة اإلدارية, مركز 
 البحكث, كمية العمـك اإلدارية, جامعة الممؾ سعكد, الرياض.

( العالقة بيف رصائص ب0222)الكالني, سعد عبد اهلل
كذج ىاكماف الكظيفة كنتائد العمؿر فحص جزئي ألنم

كهكلياـ, مجمة اإلدارة العامة, الرياض, المممكة العربية 
 .67-0(, ص صر 0(, العدد )59السعكدية, المجمد )

( السمكؾ القيادم لمديرم ىـ0408)المالكي, حسني بف قاسـ
التعميـ في المممكة العربية السعكدية, رسالة ماجستير, كمية 

 بية السعكدية.التربية, جامعة هـ القرل, المممكة العر 

( دراسة 0993)مبيض, عمى محمكد كمحركس هحمد حسفال
تحميمية عف الرضا عف العمؿ كاالنتمات التنظيمي في البنكؾ 

التجارية, المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة, كمية التجارة, 
 جامعة عيف شمس, العدد الثاني.

ا ( كفاتة مديرم المدارس كمديراتي0222)المحبكب, عبد الرحمف
الثانكية في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر 

( العدد 07المعمميف كالمعممات, المجمة التربكية, المجمد )
 (, جامعة الككيت, الككيت.79)

( هبعاد القيادة اإلدارية كما 0996)المحبكب, عبد الرحمف ابراىيـ
تراىا مديرات المدارس االبتدائية, المجمة العربية لمتربية, 

مد السادس عشر, العدد األكؿ, المنظمة العربية لمتربية المج
.  كالثقافة كالعمـك

( هسس اإلدارة 0999)لمرالفي, محمد سرحاف, كمحمد محسفا
 –كمية التربية  –التعميمية, المفاىيـ كاالتجاىات المعاصرة 

 جامعة صنعات, اليمف.

يف محمد, كثابت عبد الرحمف المرسي, جماؿ الد
كؾ التنظيمي, نظريات كنماذج كتطبيؽ ( السم0220)ادريس

عممي إلدارة السمكؾ في المنظمة, الدار الجامعية, 
 اإلسكندرية.

 

( الرضا الميني لدل هعضات 0994)المسند, شيرة عبد اهلل
ىيئة التدريس بجامعة قطر كعالقتو ببعض المتريرات, مجمة 
البحكث النفسية كالتربكية, العدد األكؿ, السنة العاشرة, ص 

 .60-0ص 
 
 
 

( الرضا الكظيفي لدل المكجييف 4;;0)المعمر, منصكر محمد
التربكييف كالمكجيات التربكيات كعالقتو بيدائيـ الكظيفي, 
رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة الممؾ سعكد, المممكة 

 العربية السعكدية.

( الرضا الكظيفي لدل معممي 0226)المعيمي, رضا هحمد
انكية في المممكة العربية السعكدية, المجمة العمـك بالمرحمة الث

العممية بجامعة الممؾ فيصؿ, العمـك اإلنسانية كاإلدارية, 
 .;06-046المجمد السابع, العدد األكؿ, ص صر 
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( استراتيجيات كعمميات 0220)المميجي, ابراىيـ عبد اليادم
 اإلدارة, المكتب الجامعي الحديث, اإلسكندرية.

( التطكير التنظيمي إلدارات ىـ0408)ىيـيع, حمد بف ابراالمن
التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية, رسالة دكتكراه, 

 جامعة الممؾ سعكد, الرياض, المممكة العربية السعكدية.

( دراسة تحميمية لمعمؿ 0980)المنيع, محمد كغانـ العبيدم
 اليكمي لمديرم المدارس االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية في
المممكة العربية السعكدية, مجمة كمية التربية, جامعة الممؾ 

 سعكد, المممكة العربية السعكدية.

( محددات الرضا الكظيفي 0222)النعيمي, ماجد بف سعيد
لمعمالة الكافدة كالعمالة الكطنية بدكلة اإلمارات, رسالة 

 ماجستير, كمية التجارة, جامعة عيف شمس.

( الرضا الكظيفي لممكظؼ 0993)النمر, سعكد بف محمد
السعكدم في القطاعيف العاـ كالراص, مجمة العمـك اإلدارية, 

(, ص صر 0(, العدد )7جامعة الممؾ سعكد, المجمد )
85-00;. 

( اتجاىات جديدة في اإلدارة التعميمية 0990)النكرم, عبد الرني
 في البالد العربية, الطبعة األكلى, دار الثقافة, الدكحة, قطر.

 
 
 
 
 

( الرضا عف 0202)كف, عماد هحمد, كالسيد هحمد هحمداليار 
نظـ المعمكمات اإلدارية كهثره عمى محددات الرضا الكظيفير 
دراسة تطبيقية عمى العامميف بالمؤسسات الحككمية بدكلة 
الككيت, مجمة البحكث العممية, كمية التجارة, جامعة 

 (, العدد األكؿ.69اإلسكندرية, مجمد )

( الكفايات اإلدارية لمدير 0990)ؿ عبد الكاحداليدىكد, دال
المدرسة في التعميـ العاـ في دكلة الككيت, مجمة دراسات 

 , القاىرة.59تربكية, المجمد السابع, العدد 

( العكامؿ المؤثرة في الرضا 0994)اليدىكد, دالؿ عبد الكاحد
الكظيفي لدل نظار كناظرات مدارس التعميـ العاـ في دكلة 

مجمة كمية التربية الرياضية, جامعة المنصكرة, الككيت, 
 (, ديسمبر.45العدد )

( دكر مدير المدرسة بكصفو مشرفان 0990)اليميؿ, عبد اهلل
تربكيان مقيمان, رسالة ماجستير, جامعة الممؾ سعكد, كمية 

 التربية, المممكة العربية السعكدية.

لمقكف ( اإلدارةر األصكؿ كاألسس العممية 0220)اليكارم, سيد
 , مكتبة عيف شمس, القاىرة.40الػ

( التحميؿ اإلحصائي باسترداـ برامد 0227)باالنت, جكلي
SPSS الطبعة األكلى, دار الفاركؽ  –ر ترجمة رالد العامرم

 لمنشر كالتكزيع, القاىرة.

( الرضا الكظيفي ألعضات ىيئة التدريس 0983)بدر, حامد
ـك السياسية بجامعة كالعامميف بكمية التجارة كاالقتصاد كالعم

 الككيت.

( هساليب القيادة اإلدارية كتطكر 0996)بدكر, عبد الفتاح
نظرياتيا, مجمة التنمية اإلدارية, الجياز المركزم لمتنظيـ 

 (, هبريؿ, القاىرة.90كاإلدارة, العدد )

( محددات الرضا الكظيفي بالشركات 0990)بسيكني, ابراىيـ
ية عف المستكيات اإلشرافية الصناعية السعكديةر دراسة ميدان

الكطنية كالكافدة, المجمة المصرية لمدراسات التجارية, كمية 
 (.0(, العدد )49التجارة, جامعة المنصكرة, المجمد )

( الرضا لدل المعمميف في 0987)بسيكني, مجدم عبد المطيؼ
مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي بمحافظة كفر 

 كمية التربية, جامعة طنطا. الشيخ, رسالة ماجستير,

( المعايير القكمية لمتعميـ في 0223)بيات الديف, حسيف كامؿ
مصر, مشركع اعداد المعايير القكمية لمتعميـ في مصر, 

 كزارة التربية كالتعميـ, جمكرية مصر العربية.

( مدرؿ لمعمؿ مع الجماعات, 0985)بيجت, محمد صالح
 .المكتب الجامعي الحديث, اإلسكندرية

( القيـ كمكجيات السمكؾ 0226)بيكمي, محمد هحمد
 االجتماعي, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.

( المناخ المدرسي الجيد كعالقتو بكؿ مف 0999)تكفيؽ, زكريا
الرضا الكظيفي لممعمميف كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب 
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المرحمة الثانكية بالرياض, مجمة كمية التربية, جامعة 
 ( ديسمبر.06العدد )الزقازيؽ, 

( الثقافة كالمعرفة البشرية, ترجمة 0226)تكماسيممك, ميشيؿ
شكقي جالؿ, سمسمة عالـ المعرفة, المجمس الكطني لمثقافة 

 (, يكنيك.:54كالفنكف كاآلداب, الككيت, العد )

( سيككلكجيا اإلدارة المعاصرة, الطبعة 0228)ثابت, عادؿ
 األكلى, عماف, األردف.

( الرضا الكظيفي كالصفات 0989)فعت محمدجاب اهلل, ر 
الديمكغرافية كمتريرات قادرة عمى التنبؤ بظاىرة االنتمات 
التنظيمي, مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية, جامعة 

-;46(, العدد الثاني, ص صر 48اإلسكندرية, المجمد )
499. 

اىيـ العزبي كعبد الرحيـ جامع, محمد نبيؿ كمحمد ابر 
( مقدمة في السمكؾ اإلنساني, الشنيابي 0992)الحيدرم

 لمطباعة كالتجارة, اإلسكندرية.

( ادارة المؤسسات التربكيةر هسسيا 0970)جكىر, صالح الديف
 كمفاىيميا, مكتبة عيف شمس, الطبعة األكلى, القاىرة.

( اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية, دار 0222)حجي, هحمد
 الفكر العربي لمنشر, القاىرة.

( ادارة بيئة التعميـ كالتعمـر 0222)حجي, هحمد اسماعيؿ
النظرية كالممارسة في الفصؿ كالمدرسة, دار الفكر العربي, 

 القاىرة.

( اقتصاديات التربية كالترطيط 0220)حجي, هحمد اسماعيؿ
 التربكم, دار الفكر العربي, القاىرة.

( تطكير التعميـ في زمف 0224)حجي, هحمد اسماعيؿ
 ت, مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.التحديا

( اإلدارة التعميمية كاإلدارة 0225)حجي, هحمد اسماعيؿ
 المدرسية, دار الفكر العربي, القاىرة.

( اإلدارة التربكية, مكتبة األفؽ, مكة ىـ0409)حريرم, ىاشـ
 المكرمة, المممكة العربية السعكدية.

جامعية, ( السمكؾ في المنظمات, الدار ال0220)حسف راكية
 اإلسكندرية.

( السمكؾ التنظيمي المعاصر, الدار 0224)حسف, راكية
 الجامعية, اإلسكندرية.

( العالقة بيف هبعاد تمكيف 0220)حسف, سالي عمى محمد
العامميف كدرجة الرضا الكظيفير دراسة ميدانية بقطاع 
 البتركؿ, رسالة ماجستير, كمية التجارة, جامعة عيف شمس.

( تصكر مقترح لتفعيؿ برامد تدريب 0220)دحسف, ماجدة محم
المديريف هثنات الردمة في محافظة المنيا, مجمة البحث في 
التربية كعمـ النفس, المجمس الرامس عشر, العدد الثاني, 

 كمية التربية, جامعة المنيا.

( القيادةر هساسيات كنظريات 0224)حسف, ماىر محمد صالح
دم لمنشر كالتكزيع, عماف, كمفاىيـ, الطبعة األكلى, دار الكن

 األردف.

( هثر األساليب القيادية لممديريف 0999)حسيف, رضرات صالح
في مستكل الرضا الكظيفي لمعممي التعميـ األساسي بمدينة 
عدف مف منظكر النظرية المكقفية لييرسي كبالنشر 
كىيرزبيرج لمدافعية, رسالة ماجستير, جامعة عدف, عدف, 

 اليمف.
 
 

( ضركط العمؿ كعالقتيا 0224)عبد العظيـ حسيف, سالمة
بالرضا الكظيفير دراسة ميدانية عمى العامميف في مجاؿ 
اإلدارة المدرسية, المؤتمر العممي لمكميةر التعميـ كالتنمية 

 مارس( كمية التربية, جامعة الزقازيؽ. 00-00المستدامة )

( تطكير نظاـ تدريب 0224)حسيف, عبد الكريـ محمد هحمد
المدرسة الثانكية العامة بمصر في ضكت التطكرات  قيادات

التكنكلكجية الحديثة, رسالة ماجستير, كمية التربية 
 باإلسماعيمية, جامعة قناة السكيس.

( استراتيجيات ادارة الصراع 0224)حميد, محمد عبد اهلل حسف
التنظيمي كعالقتيا بالرضا الكظيفي لدل هعضات ىيئة 

لة ماجستير, كمية التربية, التدريس بجامعة صنعات, رسا
 جامعة صنعات.

( تيثير الصراع عمى الرضا الكظيفي في 0223حنا, آماؿ بيتر)
األجيزة الحككمية في مصر, رسالة ماجستير, كمية 

 االقتصاد كالعمـك السياسية, جامعة القاىرة.
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( الرضا الكظيفي لمممرضيف 9;;0رزاعمة, عبد العزيز )
ة الصحة باألردف, مجمة كالممرضات العامميف في كزار 

 الدراسات المستقبمية, جامعة هسيكط, العدد الثاني, يناير.

( العالقة بيف الدعـ 4005رضر, رحاب عبد الفتاح عمى )
التنظيمي المدرؾ كمستكل درجة الرضا الكظيفير دراسة 
تطبيقية عمى المستشفيات الجامعية بمحافظة الشرقية, 

 معة بنيا.رسالة ماجستير, كمية التجارة, جا

( االنتمات التنظيمي كالرضا عف العمؿر ::;0رطاب, عايدة )
دراسة ميدانية عف المرهة العاممة في السعكدية, مجمة 
العمـك اإلدارية, جامعة الممؾ سعكد, الرياض, المجمد 

 (.0(, العدد )05)

( اإلدارة االستراتيجية لممكارد 0999)رطاب, عايدة سعيد
مشاركة  –االندماج  –ييكمة البشريةر في ظؿ اعادة ال

المراطر, الطبعة الثانية, كميكباترا لمطباعة كالكمبيكتر, 
 القاىرة.

( هثر ضركط العمؿ عمى 0220)رميفة, هحمد مصطفى السيد
الرضا الكظيفي في مينة هرصائيات التمريض 
بالمستشفيات الجامعية بيسيكط, المجمة العممية, كمية 

 الثالثكف, يكنيك.التجارة, جامعة هسيكط, العدد 

( الرضا 0228)حمد الشيخ, كعزيزة عبد اهلل شريررميؿ, جكاد م
الكظيفي كعالقتو ببعض المتريرات الديمكغرافية لدل 
المعمميف, مجمة الجامعة اإلسالمية, فمسطيف, المجمد 

 .84-;7السادس, العدد األكؿ, ص صر 
( دراسة الرضا الكظيفي لمعامميف 0997)ركاص, هحمد مرسي

كؿ مف القطاعيف الحككمي كالراصر دراسة مقارنة,  في
مجمة الدراسات المالية كالتجارية لمعمـك اإلداية, بني 
سكيؼ, العدد األكؿ, السنة السابعة, يناير, ص ص 

6;-009. 
( اإلدارةر الجزت األكؿ تالمياـت, ترجمةر 8;;0)دركر, بيتر

 اىرة.محمد عبد الكريـ, الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع, الق

( اإلدارة المدرسية, دار الجامعة الجديدة 0220)دياب سييؿ
 لمنشر, اإلسكندرية.

( اإلدارة كالمجتمع, 0226)رشكاف, حسيف عبد الحميد هحمد
 مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية.

( القيادةر دراسة في عمـ 0202)رشكاف, حسيف عبد الحميد هحمد
ؤسسة شباب االجتماع النفسي كاإلدارم كالتنظيمي, م

 الجامعة, اإلسكندرية.

( العكامؿ التي تساىـ في الرضا 0999)رضا, ىادم مرتار
الكظيفي لدل األرصائي االجتماعير دراسة استكشافية, 

(, العدد 46مجمة دراسات الرميد كالجزيرة العربية, السنة )
 .:00-9;( يكليك / هغسطس / سبتمبر, ص صر 6;)

يثير الرضا عف العمؿ ( ت0224)رفاعي, رجب حسنيف محمد
كمترير كسيط في العالقة بيف متريرات ضركط العمؿ 
كاالحتراؽ النفسي لدل األطباتر دراسة ميدانية, مجمة آفاؽ 
جديدة لمدراسات التجارية, كمية التجارة, جامعة المنكفية, 

 العدد الثالث كالرابع.

( تحميؿ العالقة بيف االنتمات 6;;0زايد, عادؿ محمد ) -;08
نظيمي كالرضا الكظيفير دراسة تحميمية, مجمة العمـك الت

اإلدارية, كمية التجارة, جامعة القاىرة, فرع بني سكيؼ, العدد 
 .067-046الثاني, ص صر 
( العدالة التنظيمية الميمة القادمة 0226)زايد, عادؿ محمد

 إلدارة المكارد البشرية, المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

( هثر الصراع التنظيمي عمى الرضا 0204)زرقاكم, آماؿ
الكظيفي لمعامميفر دراسة ميدانية في مؤسسة الككابؿ بسكرة, 
قسـ العمـك االجتماعية, كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية, 

 جامعة محمد ريضر بسكرة, الجزائر.

( الممارسات القيادية 0222)زفتاكم, همؿ محسكب محمد
كم كالرضا الكظيفي لممعمميف في لمديرم مدارس التعميـ الثان

جميكرية مصر العربية, رسالة ماجستير, كمية التربية, 
 جامعة عيف شمس.

( هثر تمكيف العامميف عمى 0200)زيف العابديف, ىكيدا محمد
الرضا الكظيفير دراسة تطبيقية عمى الجامعات المصرية 
الحككمية كالراصة, رسالة ماجستير, كمية التجارة, جامعة 

 سكيؼ.بني 
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( كاقع البحث العممي في الجامعاتر 0996)سالـ, سالـ محمد
دراسة التجاىات هعضات ىيئة التدريس بجامعة اإلماـ محمد 
بف سعكد اإلسالمية, جامعة اإلماـ, عمادة البحث العممي, 

 الرياضي, المممكة العربية السعكدية.

ة ( دراسة تحميمية لمسياسة التعميمي0205)سالمة, ابراىيـ هحمد
في مصر في التسعينيات, رسالة ماجستير, كمية التربية, 

 جامعة المنكفية.

( 0993)عبد المطيؼ كعدلي عمى هبك طاحكف سالمة, فؤاد
هساسيات في فيـ اإلرشاد الزراعي, كمية الزراعة, جامعة 

 المنكفية.

سالمة, فؤاد عبد المطيؼ, كنجكل عبد الرحمف حسف, كفرحات 
( هساسيات 0203)د الفتاح عميالسيد حمد, كرالد عبعبد 

عمـ االجتماع كالمجتمع الريفي, كمية الزراعة, جامعة 
 المنكفية.

( تقييـ الرضا الكظيفي لدل 0202)سالمة, محمد هحمد
األرصائييف الرياضييف بمراكز الشباب بمحافظة المنكفية, 

 رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة حمكاف.

( السمكؾ التنظيمي, دار 0223)نكرسمطاف, محمد سعيد ه
 الجامعة الجديدة, اإلسكندرية.

( استراتيجية اإلدارة في التعميـر مالمح 0220)سميماف, عرفات
 مف الكاقع المعاصر, مكتبة األنجمك المصرية.

( استراتيجية اإلدارة في 0985)سميماف, عرفات عبد العزيز
 ة.التعميـ, الطبعة الثانية, دار المعارؼ, القاىر 

 
 

( تفعيؿ المسئكليات 0224)سميماف, محمد جكدة التيامي
المجتمعية كاإلدارية كالفنية لمدير المدرسة في مصر في 
ضكت الفكر اإلدارم المعاصر, مجمة التربية, تصدرىا 
الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية, جامعة 

 , نكفمبر.9, السنة 05عيف شمس, العدد 

( التحديات كالتريرات االجتماعية 0220)ر اسالفسكيسيسيابا
لمتعميـ في القرف الحادم كالعشريف, ترجمةر زينب النجار, 

(, يكنيك 4(, العدد )5مجمة مستقبميات, اليكنسكك, مجمد )
4000. 

( دراسة تقكيمية لدكر مدير المدرسة في 0220)شرؼ, مركاف
دا رم قصيـ في مرحمة التعميـ األساسية الدنيا كمشرؼ فني كا 

المدارس الحككمية بمحافظات غزة, رسالة ماجستير, كمية 
 التربية, جامعة األزىر.

( األدكار المتكقعة كالكاقعية 0223)شرير, رندة عيد حسيف
لمديرم مدارس التعميـ األساسي بمحافظة غزة, رسالة 
دكتكراه, البرنامد المشترؾ مف جامعة األقصى, كجامعة 

 عيف شمس.

( األدكار المتكقعة كالكاقعية 0224)عيد حسيفشرير, رندة 
لمديرم مدارس التعميـ الثانكم بمحافظة غزة, بحث مقدـ الى 
المؤتمر التربكم األكؿر التربية في فمسطيف كتريرات العصر, 

 كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, فمسطيف.

 –( هنماط اتصاؿ الرئيسي 0226)شكر, ليمى حساـ الديف
تو برمكض كصراع الدكر كالرضا الكظيفي المرؤكس كعالق

بالتطبيؽ عمى البنكؾ التجارية بمصر, المجمة المصرية 
(, العدد 50لمدراسات التجارية, جامعة المنصكرة, المجمد )

 الثاني.

( الرضا الكظيفي لمعامميف 0223)شمس الديف, محمد السيد
بالمنظمات الريفية كمحدداتو ببعض المجتمعات الريفية 

بمحافظة كفر الشيخ, مجمة اإلسكندرية لمبحكث  الجديدة
 (, هغسطس.4(, العدد ):6الزراعية, المجمد )

( هثر الرضا الكظيفي عمى كفاتة هدات 0220)شمساف, هحمد
هعضات ىيئة التدريس بالتطبيؽ عمى جامعة صنعات, مجمة 
قضايا ادارية, كمية االقتصاد كالعمـك السياسية, جامعة 

 دس, يناير.القاىرة, العدد السا

( هثر المناخ التنظيمي في 0990)شياب, حميمة عبد الفتاح
الرضا الكظيفي لدل معممي كمعممات المدارس الثانكية في 

 كادم األردف, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية, عماف.

( العالقة بيف تصكرات 0224)شيحة, لميات عبد المجيد
ركؼ المعمميف لطبيعة السمطة كهسسيا كرضاىـ عف ظ

عمميـ في بعض المدارس اإلعدادية بمحافظة الرربية, رسالة 
 ماجستير, كمية التربية, جامعة المنكفية.
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( القيادة الرادمة 0204)شيخ السكؽ, سمر محمكد محمكد
كعالقتيا بالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمير دراسة تطبيقية 
عمى الجامعات المصرية, رسالة ماجستير, كمية التجارة, 

 امعة المنكفية.ج

( الرضا الكظيفي لدل معممات 0226)صكالحة, محمد هحمد
رياض األطفاؿ في األردف في ضكت بعض المتريرات, مجمة 
العمـك التربكية كالنفسية, المجمد السابع, العدد الثاني, كمية 

 التربية, جامعة البحريف.

سيد شمس الديف, كعبد صكمع, راتب عبد المطيؼ, كمحمد ال
( دراسة بعض المتريرات المرتبطة 0999)باليالجكاد 

بالرضا الكظيفي لمعامميف في بعض المنظمات الريفية بقريتي 
المرابعيف كميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ, مجمة جامعة 

( جزت 00(, العدد )46المنصكرة لمعمـك الزراعية, مجمد )
 )ه(.

( العالقة بيف ادراؾ 0205)طايؿ, ايماف اسماعيؿ محمد
ديريف لكاجبات الكظيفة كمف الرضا الكظيفير دراسة الم

تطبيقية عمى المعاىد األزىرية بمحافظة المنكفية, رسالة 
 ماجستير, كمية التجارة, جامعة المنكفية.

( اإلدارة المدرسية الحديثة, دار الشركؽ 0220)عابديف, محمد
 لمنشر, عماف.

ت, ( السمكؾ اإلنساني في المنظما0985)عاشكر, هحمد صقر
 دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.

( السمكؾ اإلنساني في المنظمات, 0997)عاشكر, هحمد صقر
 دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.

( مفاىيـ هساسية 0970)عباس, هحمد فاضؿ كصالح الشنكام
 في ادارة األفراد, جامعة بيركت العربية, لبناف.

المكارد البشرية, ( ادارة 0999)عميعباس, سييمة كعمي حسيف 
 الطبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.

( االتصاالت 0227)عباس, صفات محي الديف بيجت
التنظيمية كعالقتيا بالرضا الكظيفي لدل معممي المدارس 
الثانكية بمحافظة المنكفية, رسالة ماجستير, كمية التربية, 

 جامعة المنكفية.

( العكامؿ المؤثرة في تحديد 0220)مدعبد البارم, عاطؼ مح
مستكيات الرضا الكظيفير دراسة تطبيقية مقارنة عمى 
شركات األدكية بمصر, رسالة ماجستير, كمية التجارة, 

 جامعة طنطا.

( مقياس الرضا الكظيفي 0993)عبد الجكاد, نكر الديف محمد
لممعمميف, دراسات تربكية, رابطة التربية الحديثة, القاىرة, 

 (.70(, الجزت ):جمد )الم

( تكلي المرهة لممناصب اإلدارية 0202)عبد الحميـ, ايماف كديع
العميا كعالقتو بسمات المرؤكسيف كرضائيـ الكظيفي, مجمة 

 الشركؽ لمعمـك التجارية, العدد الرابع.

( الرضا الكظيفي لدل معاكني 0200)عبد الحميد, هحمد كماؿ
كعالقتو بدافعية هعضات ىيئة التدريس بجامعة المنيا 

اإلنجاز, رسالة ماجستير, معيد الدراسات التربكية, جامعة 
 القاىرة.

( الرضا الكظيفي الميني 0996)عبد الحميد, عزة جالؿ الديف
 –لألدات الكظيفي عند طالبات قسـ تربية الطفؿ بكمية البنات 

جامعة عيف شمس, رسالة ماجستير, كمية البنات, جامعة 
 عيف شمس.

( الرضا الكظيفي كهثره عمى انتاجية 0980)لؽ ناصؼعبد الرا
العمؿ, مجمة العمـك االجتماعية, جامعة الككيت, العدد 

 الثالث, السنة العاشرة.

( عمـ اجتماع التنظيـ, دار 0223)عبد الرحمف, عبد اهلل محمد
 المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.

( محددات الرضا 0990)عبد الرحمف, مجدم عبد الفتاح
ظيفي بالتطبيؽ عمى قطاع الصناعة كالردمة, رسالة الك 

 ماجستير, كمية التجارة, جامعة القاىرة.

( السمكؾ اإلنساني في 0994)عبد الرحيـ, محمد عبد اهلل
المنظمات, الطبعة الثالثة, الشركة العربية لمنشر كالتكزيع, 

 القاىرة.

( ضركط العمؿ كعالقتيا 0200)عبد السالـ, هحمد محمد
الكظيفي كاالنتمات التنظيمي لدة معممي التربية بالرضا 

الرياضية بالمراحؿ التعميمية المرتمفة بمدينة المنيا, رسالة 
 دكتكراه, كمية التربية الرياضية, جامعة المنيا.
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( هثر ضركط العمؿ 0227)بد الحميدعبد السميع, جماؿ ع
لدل المديريف عمى اإلحباط الكظيفي, مجمة الدراسات المالية 

 (, كمية التجارة, جامعة بني سكيؼ.4لتجارية, العدد )كا

( هثر تكافؽ الفرد مع 0228)عبد العاؿ, رباب فيمي هحمد
المنظمة عمى الرضا الكظيفي بالتطبيؽ عمى الصناعات 
الرذائية عاـ كراص, رسالة دكتكراه, كمية التجارة, جامعة 

 القاىرة.

ئة العمؿ ( هثر الرضا عف نظاـ كبي0993)عبد الرفار, محمد
الجامعي عمى اتجاىات القائميف بالتدريس نحك الرغبة في 
ترؾ العمؿر دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى جامعة القاىرة فرع 
, مجمة العمـك اإلدارية, تجارة بني سكيؼ, العدد  الررطـك

 .;;-65الرامس, السنة الثالثة, يناير, ص صر 
( عمـ 0220)محمد سمير كزينب سيد عبد الحميد عبد الفتاح,

النفس االجتماعي, المكتب الجامعي الحديث, األزاريطة, 
 اإلسكندرية.

 
 
 

( الرضا الكظيفي في اإلدارة 0990)عبد المطيؼ, ابراىيـ محمد
العامة بمصرر دراسة تطبيقية عمى الجياز المركزم لمتنظيـ 
كاإلدارة, مجمة اإلدارة, اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية, المجمد 

 دد األكؿ.(, الع46)

( المنحى اإلشرافي الشامؿ 0988)عبد المطيؼ, ريرم
كتطبيقاتو العممية, كرقة عمؿ, الرئاسة العامة لككالة الركث 

 الدكلية, عماف, األردف.

( عالقة ضركط العمؿ 0990)عبد المتعاؿ, محمد سيد
بسمككيات االنسحاب كالرضا الكظيفي, المجمة المصرية 

(, 08معة المنصكرة, المجمد )التجارية, كمية التجارة, جا
 العدد األكؿ.

( المتطمبات الفنية لمدير المدرسة 0222)عبد المنعـ, نادية
العصرم في ضكت المتريرات العالمية, المركز القكمي 
لمبحكث التربكية كالتنمية, قسـ بحكث الترطيط التربكم, 

 القاىرة, يكنيك.

ظيمي في ( مسببات النزاع التن0220)عبد الكىاب, عمى سعيد
بيئة العمؿ كهثرىا عمى رضا العامميف, رسالة ماجستير, معيد 

 الدراسات العميا كالبحكث, جامعة عيف شمس.

( تيثير القيادة التمكيمية في تحقيؽ 0229)ياسرعبد الكىاب, 
الرضا الكظيفير دراسة تطبيقية عمى كزارة التجارة كالصناعة 

, كمية التجارة, المصرية, مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتيميف
 (.95جامعة القاىرة, العدد )

( هثر اإلثرات الكظيفي كتحديد 0995)عريشة, محمد محمد
اليدؼ كالرضا عف الدرؿ مف الكظيفة عمى الرضا الكظيفي 
كاألدات, مجمة الدراسات المالية كالتجارية, العمـك اإلدارية, 

 بني سكيؼ, العدد الحادم عشر, السنة الرامسة.

( اإلدارة التربكية المعاصرة, 0220)ي سمطيعريفد, سام
الطبعة األكلى, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عماف, 

 األردف.

( تقييـ اتجاىات الرضا اإلدارم لدل 0996)عزاـ, كماؿ عمى
العامميف بالييئة القكمية لمبريد, المجمة العممية لتجارة األزىر, 

 .88-54(, ص صر 40العدد )
( هبعاد الرضا الكظيفي, المجمة 0985)حمدعسكر, سمير ه

العممية لالقتصاد كالتجارة, جامعة عيف شمس, الجزت الثاني, 
 .445-0:0ص صر 

( المحددات 0994)سكر, سمير هحمد, كعادؿ محمد زايدع
الشرصية لقيـ العمؿ كعالقتيا بالرضا الكظيفير دراسة 

ربية لمعمـك تطبيقية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة, المجمة الع
اإلدارية, مجمس النشر العممي, المجمد األكؿ, العدد الثاني, 

 .460-400مايك, ص صر 
( اإلدارة العامةر األسس كتطبيقاتيا 0222)عشماكم, سعد الديف

في األنشطة االقتصادية كاألمنية, الطبعة األكلى, مكتبة 
 الممؾ فيد, الرياض.

مات التنظيمي ( االنت0996)عشكش, محمد هيمف عبد المطيؼ
كعالقتو بالرضا الكظيفي كاألدات الكظيفي كالرصائص 
الديمكجرافية لمقكل العاممة دراسة مقارنة, المجمة العممية 
لالقتصاد كالتجارة, جامعة عيف شمس, ممحؽ العدد األكؿ, 

 .40;-;0:ص صر 
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( هثر تمكيف العامميف 0228)عطية, عبده محمكد عبد الحميـ
ديريات الشباب كالرياضة بجنكب عمى الرضا الكظيفي بم

الصعيد, رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة 
 هسيكط.

( عمـ النفس االجتماعي, شركة 0220)عكاشة, محمكد فتحي
 الجميكرية الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽ, اإلسكندرية.

( عمـ النفس 0999)عكاشة, محمكد فتحي كمحمد شفيؽ
 كرية, محطة الرمؿ, اإلسكندرية.االجتماعي, مطبعة الجمي

( تحميؿ البيانات في 0985)عالـ, صالح الديف محمكد
 البحكث النفسية كالتربكية, دار الفكر العربي, القاىرة.

( تطكير اإلدارة التعميمية في 0993)عمقـ, شفيؽ محمد محمكد
ضكت الكفايات الالزمة لمديرم التربية كالتعميـ في األردف, 

معيد الدراسات كالبحكث التربكية, جامعة رسالة دكتكراه, 
 القاىرة.

 
 
 

( األدكار المتكقعة مف مديرم 0202)عمى, هسمات فتحي السيد
المدارس الثانكية في ضكت مفيـك ادارة الترييرر دراسة ميدانية 
بمحافظة المنكفية, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة 

 المنكفية.

التعميـ في مصر, عالـ ( سياسة 0996)عمى, سعيد اسماعيؿ
 الكتب, القاىرة.

( بحث مقارف لدرجة ممارسة القيادة 0228)عمي, عيسى
التربكية لدل مديرم مدارس التعميـ األساسي في مدينتي 
دمشؽ كحمص كعالقتيا ببعض المتريرات, مجمة جامعة 

-007العدد األكؿ, ص.صر  – 46المجمد  –دمشؽ 
05:. 

رضا الكظيفي كعالقتو ( ال0229)عمى, محمد هحمد محمكد
باألدات المتميز لدل األرصائييف الرياضييف بإدارات رعاية 
الشباب بجامعة اإلسكندرية, رسالة ماجستير, كمية التربية 

 الرياضية بنيف, جامعة اإلسكندرية.

( القدرة عمى القيادة التربكية 0220)عميمات, صالح ناصر
المفرؽ,  لمديرم المدارس األساسي كمديراتيا في محافظة

(, العدد 09مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكية, المجمد )
 .:40-089الرابع, ص.صر 

( دراسة ألثر المناخ التنظيمي 0988)عمراف, كماؿ عمى متكلى
عمى الرضا الكظيفي لمعامميفر دراسة عممية تطبيقية, المجمة 
 المصرية لمدراسات التجارية, جامعة المنصكرة, العدد األكؿ.

( دراسة تحميمية لمعرفة مدل ممارسة مديرم 0985)مازفعكاد, 
المدارس الثانكية في األردف لممياـ اإلدارية المطمكبة, رسالة 

 ماجستير, الجامعة األردنية, عماف, األردف.

( هثر الرضا الكظيفي عمى الكالت 0228)عكيضة, ايياب هحمد
 –التنيظيـ لدل العامميف في المنظمات األىمية الفمسطينية 
 محافظات غزة, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية, غزة.

( األنماط القيادية لممدير 0223)عيد, هيمف عادؿ عبد الفتاح
المصرم كتقييـ مدل مالتمتيا لمتطمبات العالمية, رسالة 

 ماجستير, كمية التجارة, جامعة المنكفية.

( األنماط القيادية لممدير 0223)احعيد, هيمف عادؿ عبد الفت
المصرم كتقييـ مدل مالئمتيا لمتطمبات العالمية, رسالة 

 ماجستير, كمية التجارة, جامعة المنكفية.

( األنماط القيادية لممدير 0223)عيد, هيمف عادؿ عبد الفتاح
المصرم كتقييـ مدل مالتمتيا لمتطمبات العالمية, رسالة 

 ماجستير, كمية التجارة, جامعة المنكفية.

(عالقة النمط القيادم لمديرم المدارس 0222)عيد, فاتف سميـ
حسب تنظرية ىيرسي كبالنجاردتبمستكل الرضا الكظيفي 
لمعممي المرحمة الثانكية بمديرية التربية كالتعميـ بمنطقة عماف 
 األكلى, رسالة ماجستير, الجامعة األردني, عماف, األردف.

( دراسات في عمـ النفس 0222), عبد الرحمفعيسكم
 ار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.االجتماعي, د

( آداب التعامؿ بيف 0204)عيسى, ياسميف عبد العزيز محمد
الزمالت في العمؿ كعالقتو بالرضا الكظيفي, رسالة 

 ماجستير, كمية االقتصاد المنزلي, جامعة المنكفية.

( تمدير المدرسة االبتدائيةت فير عبد الرني 0222)غانـ, هحمد
المدرسة االبتدائية, مكتبة الميضة عبكد كآرركفر ادارة 

 المصرية, القاىرة.
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( دكر المكجييف التربكييف لإلدارة 0995)غنيـ, هحمد عمي
المدرسية في تنمية المديريف مينيان في مدارس المممكة العربية 
السعكدية, مجمة كمية التربية, جامعة المنصكرة, العدد التاسع 

 كالعشركف.

يز عمى الرضا الكظيفي لدل ( هثر التحف0200)غنيـ, يكسؼ
مكظفي البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف, رسالة 

 ماجستير, الجامعة اإلسالمية, غزة.

( قامكس عمـ االجتماع, دار 0979)غيث, محمد عاطؼ
 المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.

 
 

( هثر تفيـ العامميف لنظـ الحكافز 0229)فايز, داليا سمير
كالرضا الكظيفير دراسة ميدانية  كالمكافآت عمى األدات

مطبقة عمى قطاع األدكية, رسالة ماجستير, كمية التجارة, 
 جامعة هسيكط.

( بعض العكامؿ المؤثرة عمى الممارسات 0990)فرج, حافظ
اإلشرافية لمديرم مدارس التعميـ العاـ في سمطنة عماف, 
مجمة رابطة التربية الحديثة, المجمد السادس, الجزت الرابع 

-;9الثالثكف, عالـ الكتب, القاىرة, مصر, ص ص ك 
044. 

( النمط القيادم لدل مديرم المدارس 0994)فرج, حافظ هحمد
 الثانكية الفنيةر دراسة ميدانية, دار الفكر العربي, القاىرة.

( نمكذج لتقكيـ هدات 0994)فرحات, محمكد محمد السعيد
ية, مجمة مديرم المدارس في اطار كفايات التكنكلكجيا اإلدار 
 التربية كالتنمية, السنة الثانية, العدد السادس, القاىرة.

( دراسة استطالعية حكؿ مشكالت 0992)فمية, فاركؽ عبده
تطكير التعميـ الثانكم مف كجية نظر المعمميف, مجمة كمية 
 التربية, جامعة المنصكرة, العدد الثالث, الجزت األكؿ, يناير.

( 0993)بد المالؾ محمكدؼ الديف, كحسف عفيمي, محمد سي
تطكير اإلدارة المدرسية في دكؿ الرميد العربي, مكتب 
التربية العربي لدكؿ الرميد, الرياض, المممكة العربية 

 السعكدية.

( تطكير اإلدارة المدرسية 0993)فيمي, محمد كحسف محمكد
في دكؿ الرميد العربية, مكتب التربية العربي لدكؿ الرميد, 

 العربية السعكدية. الرياض, المممكة

( دراسة تحميمية 0992)كامؿ, مصطفى كسكنيا محمد بكرم
لمرضا الكظيفي ألعضات ىيئة التدريس, مجمة كمية التجارة 
لمبحكث العممية, كمية التجارة, جامعة اإلسكندرية, المجمد 

 (.4(, العدد )49)

( القيادة اإلدارية, الطبعة السادسة, مكتبة 0999)كنعاف, نكاؼ
 لثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.دار ا

( السمكؾ التنظيمير مدرؿ بنات الميارات, 0222)ماىر, هحمد
 الدار الجامعية لمطبع كالنشر, اإلسكندرية.

( ادارة المكارد البشرية, الدار الجامعية, 4006ماىر, هحمد )
 اإلسكندرية.

( دراسة تحميمية لمرضا 0228)محمد, دعات محمد صبرم
لدل كؿ مف هعضات ىيئة التدرس كهعضات الييئة الكظيفي 

المعاكنة بالجامعات المصرية بالتطبيؽ عمى جامعة المنكفية, 
 رسالة ماجستير, كمية التجارة, جامعة المنكفية.

( محددات الرضا الكظيفي 0995)محمد, فتحي ابراىيـ
ألعضات ىيئة التدريس كالعامميف بجامعة هسيكط, المجمة 

 (.40تجارة, جامعة هسيكط, العدد )العممية, كمية ال

( سيككلكجية اإلدارة التعميمية 0224)محمد, محمد جاسـ
 كالمدرسية كآفاؽ التطكير العاـ, دار الثقافة, عماف, األدرف.

( اإلدارة المدرسية الحديثة, عالـ الكتب 4000)مرسي, محمد
 لمنشر كالتكزيع, القاىرة.

ية هصكليا ( اإلدارة التعميم0998)مد منيرمرسي, مح
 كتطبيقاتيا, عالـ الكتب, القاىرة.

( اإلدارة المدرسية الحديثة, عالـ 0999)مرسي, محمد منير
 الكتب, القاىرة.

( درجة الرضا عف العمؿ كهثرىا عمى 0992)مرعي, دركيش
كفاتة هدات الردمات في القطاع الحككمي بالتطبيؽ عمى 

ارة, بعض هجيزة الردمات, مجمة آفاؽ جديدة, كمية التج
 جامعة المنكفية, السنة الثانية, العدد الثاني, يكليك.
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( الرضا الكظيفي لدل المعمميف 0999)مساعدة, عبد الحميد
كاإلدارييف في جامعة اليرمكؾ, مجمة مركز البحكث, القاىرة, 

 .069-057ص صر 
( ادارة السمكؾ التنظيمي/ نظرة 0225)مصطفى, هحمد سيد

, المركز القكمي لمبحكث معاصرة لسمكؾ الناس في العمؿ
 التربكية كالتنمية, القاىرة.

( اإلدارة المدرسية في 0987)مصطفى, صالح عبد الحميد
 ضكت الفكر اإلدارم المعاصر, دار المريخ, الرياض.

( اإلدارة المدرسية في 0220)مصطفى, صالح عبد الحميد
 ضكت الفكر اإلدارم المعاصر, دار المريخ, الرياض.

( هسمكب القيادة 0220)بد المعطيمصطفى, يكسؼ ع
التحكيمية كمدرؿ لتحسيف هدات مدير المدرسة في مصر, 
مجمة كمية التربية, تصدرىا الجمعية المصرية لمتربية المقارنة 
كاإلدارة التعميمية, العدد السابع, السنة الرامسة, جامعة عيف 

 شمس, يكليك.
ية الفنية ( كاقع الممارسات اإلشراف0999)مطر, ابراىيـ تكفيؽ

لمديرم كمديرات مدارس ككالة الركث في منطقة الرميؿ 
التعميمية كما يراىا المديركف كمعممك الصؼ, رسالة 

 ماجستير, جامعة القدس المفتكحة, الرميؿ.

( هدات مدير المدرسة لميامو كهدكاره 0220)معركؼ, سعاد
كعالقتو بيدات المدرسيف, دراسة ميدانية في مدينة دمشؽ, 

 الجامعة المبنانية, بيركت, لبناف. –ماجستير رسالة 

)بدكف تاريخ( اإلدارة المدرسية, الجزت الثاني, منقريكس, رياض
 مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة.

( المناخ التنظيمي كهثره عمى 0226)نافع, كجيو عبد الستار
األدات الكظيفير دراسة تطبيقية عمى البنكؾ التجارية, رسالة 

 ة التجارة, جامعة المنكفية.دكتكراه, كمي

( بعض مشكالت تدريب 0990)نجـ, جماؿ الديف مسعد
قيادات المرحمة الثانكية بجميكرية مصر العربية, دراسة 
ميدانية عمى محافظة المنكفية, رسالة ماجستير, كمية التربية 

 ببنيا, جامعة الزقازيؽ.

( هثر المتريرات التنظيمية 0228)ندا, فكزم شعباف مدككر
الديمكجرافية عمى مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في ك 

المكتبة المركزية بجامعة القاىرةر دراسة مقارنة, المجمة 
المصرية لمدراسات المصرية التجارية, كمية التجارة, جامعة 

 (, العدد الثاني.54المنصكرة, المجمد )

( اإلدارة كاإلشراؼ التربكم بيف النظرية 0986)نشكاف, يعقكب
التطبيؽ, الطبعة الثانية, دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع, عماف, ك 

 المممكة األردنية الياشمية.

( اإلدارة كاإلشراؼ التربكم, دار 0990)نشكاف, يعقكب حسيف
 الفرقاف, العبدلي, األردف.

( اإلدارة كاإلشراؼ الفني بيف النظرية 0990)نشكاف, يعكقب
 كالتطبيؽ, دار الفرقاف, عماف.

( معايير تقكيـ هدات مديرم المدارس, 0997)يسى, عنصار
 , -096, 044المجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقافة كالعمـك

0;0. 
( 0998)كهبك العزايـ عبد المنعـ الجماؿ نظيـ, لطفي محمد

نظريات التعميـ المعاصرة كتطبيقاتيا التربكية, مكتبة النيضة 
 المصرية, الطبعة الثالثة, القاىرة.

( هثر تفاعؿ 0220)ي, عبد المحسف عبد السالـنعسان
المتريرات التنظيمية كالفردية مع الرضا الكظيفي عمى 
االنتمات التنظيمي بالتطبيؽ عمى المستشفيات الجامعية 
بالقاىرة الكبرل, رسالة دكتكراه, كمية التجارة, جامعة عيف 

 شمس.

( ضركط العمؿ كهثرىا 0222)ىاشـ, عبد العزيز عبد التكاب
مى الرضا الكظيفير دراسة تطبيقية عمى المرهة في ع

الكظائؼ القيادية بقطاع التيميف, المجمة المصرية لمدراسات 
 (.6التجارية, كمية التجارة, جامعة المنصكرة, العدد )

( الرضا الكظيفي لدل معممي مدارس 0220)ىجاف, عمى حمزة
ة, التعميـ العاـ مف كجية نظر المعمميف, مجمة كمية التربي

 .008-;9(, هبريؿ, ص صر 99جامعة األزىر, العدد )
( ميارات قيادة اآلرريف , دار 0998)ىالؿ, محمد عبد الرني

 الكتب , القاىرة.
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Leadership Roles of School Directors and Their Relation to Job 

Satisfaction for Teachers 

A Field Study in Rural Areas of Menoufiya Governorate 

Mohamed, Farahat A.E. 

Department of Agricultural Extension and Rural Sociology, Faculty of Agriculture,   

Menoufiya University, Shebin El-Kom, Egypt 
. 

ABSTRACT 
This study aimed basically at identifying the relationship between school directors’ leadership roles and 

teachers’ job satisfaction, and determining variables that are proposed to relate and explain the variation of 

degree of job satisfaction for teachers. Data were collected from a random sample of 254 teachers in four villages 

at Menoufiya governorate through personal interviews with respondents. Data were analyzed descriptively and 

analytically by using frequencies, percentages, range, mean, standard deviation, reliability estimate, t-test, f-test, 

One-Way Anova, Scheffe-test, Eta Squared, Pearson’s r correlation coefficient, Spearman’s rho correlation 

coefficient, Somer’s d correlation coefficient, and the multiple correlation and regression (step-wise) analysis. 

The results of the study indicated a medium performance degree of the school directors for the leadership 

roles  from the point of view of teachers. The majority of teachers (about 53%) have a medium degree of job 

satisfaction. The results of statistical tests revealed that there were significant positive correlations between every 

types of leadership roles for school directors and teachers’ job satisfaction.  

The most independent variables affecting degree of teachers’ job satisfaction, respectively, were educational 

supervisor practices, family satisfaction, years of experience, training level, performance of the school directors 

for the leadership roles in the field of administrative affairs and follow-up, Marital Status, and availability of 

leadership characteristics for the Director. These variables had explained about 76% of the variance of the 

teachers’ job satisfaction. 

Finally, some recommendations were suggeste 

Key Words: Leadership Roles - Job Satisfaction - School Directors- Teachers. 

 

 


