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  :خالصة الدراسة

من خالل الكشف عن إن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة ظاهرة القصور اإلداري و هذا 

العالقة الموجودة بين ظاهرة القصور اإلداري و الرضا الوظيفي، و كذلك الكشف عن مظاهر القصور 

فرد مختارة  197اإلداري و مسبباته، و لهذا الغرض اعتمدنا في هذه الدراسة على عينة تتكون من 

ولياء، و بتباع المنهج الوصفي بصفة عشوائية طبقية، و مكونة من الذكور و اإلناث، و المعلمين و األ

  :التحليلي تحصلنا على النتائج التالية 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لـدى عينـة الدراسـة    ليس ) 1

  .الخاصة بالمعلمين 

الخاصـة   هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الدراسة) 2

  .باألولياء

  .هناك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه ليس ) 3

  .اإلداري رق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء و المعلمين نحو المظاهر القصووهناك فر) 4

  .هناك فرق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء والمعلمين نحو األسباب والقصور اإلداريليس ) 5

توجد فروق بين آراء المعلمون واألولياء على أن الرضا الوظيفي يؤدي إلى القصـور   )6

  اإلداري

  

  

  

  



                                                                                                                                                   

 
 

  مقدمة 

إذا اعتبرنا أن تقدم أي دولة أو أمة يكمن من خالل اهتمامها بالمؤسسات التربوية خاصـة  

كبيـرا   منها االبتدائية إذن من المهم أن نرى بعض الباحثين في المجال التربوي يولون اهتمامـا 

  . ةوالبيداغوجي  ةللجوانب التربوي

الموارد البشـرية و االهتمـام باالنحرافـات     رو خاصة المتعلقة بتسيي ةإال أن الجوانب التسيير ي

اهتمامـا كبيـرا لهـذه     نالتنظيمية هذا ألن هناك القليل من الباحثين في المجال التنظيمي ال يولو

  .المتغيرات التنظيمية 

ثة أن أدخل هذا الميدان من الزاوية التنظيمية بحتة، و اعتمدنا في هذه الدراسـة  ولهذا ارتأيت كباح

فيه كمـوروث نظـري    ءعلى جانبين أساسين و هما الجانب النظري الذي ذكرنا فيه بعض ما جا

للمتغيرات الدراسة التي فصلنا فيها انطالقا من تقسيمه إلى أربعة فصول رئيسـية منهـا الفصـل    

فيه ما يسمى بمشكلة البحث واعتباراتها و التوضيح لإلشكالية وذكر الفرضيات  األول الذي ذكرنا

ثم األهمية مع دوافع اختيار مثل هذا الموضوع و تحديد الجوانب المكانية و الزمنية لدراسة مـع  

  تحديد كذالك متغيراتها تحديدا إجرائيا 

الـوظيفي مـن ذكـر تعاريفـه      أما الفصل الثاني تناولنا فيه الجوانب النظرية للمتغيـر الرضـا  

  االصطالحية و أهميته وكيفية قياسه 

أما الفصل الثالث فتناولنا فيه الموروث األدبي و النظري الذي تناوله بعـض البـاحثين أال وهـو    

المتغير الخاص بالقصور اإلداري، أال أننا البد أن نشير إلى أن لم نجد الكثير من المراجع تتحدث 

  مجرد اإلشارة إليه عن القصور اإلداري أو



                                                                                                                                                   

 
 

و  ةو في الفصل الرابع تكلمنا عن واقع المدرسة الجزائرية من الناحية اإلدارية والبيداغوجي

التربوية و حتى االجتماعية هذا ألن ميدان إجراء هذه الدراسة كان على واقع المدرسة الجزائرية 

  الكتشاف الخلل الذي وقع فيه الكثير من التربويين 

الدراسة تحتوي على الجانب التطبيقي الذي نحدد من خالله مدى صحة الفرضيات  كما ذكرنا فهذه

الفصل األول تحدثنا على , التي انطلقنا منها وهذا انطالقا من تقسيم هذا الجانب إلى ثالثة فصول 

األدوات جمـع  , اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة من ذكر المنهج المتبع واختيار العينة

ذكر األساليب اإلحصائية المستعملة أما الفصل الثاني فكان يتحـدث عـن عـرض    , علومات الم

  وتحليل نتائج الدراسة أي تبويب المعطيات الرقمية في الجداول ثم التعليق عليها 

وفي األخير تم بناء فصل خاص بتفسير النتائج كمرحلة تقريرية حـول صـحة أو عـدم صـحة     

هذه الدراسة يوجد الحكم األخير علـى الفرضـيات والموسـوم     الفرضيات بدون أن ننسى أن في

  . بعنوان خالصة الدراسة مع ذكر المراجع العربية واألجنبية واختتمنا هذه الدراسة بالمالحق

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                   

 
 

  :خالصة الدراسة

إن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة ظاهرة القصور اإلداري و هذا من خالل الكشف عن 

جودة بين ظاهرة القصور اإلداري و الرضا الوظيفي، و كذلك الكشف عن مظاهر القصور العالقة المو

فرد مختارة  197اإلداري و مسبباته، و لهذا الغرض اعتمدنا في هذه الدراسة على عينة تتكون من 

 بصفة عشوائية طبقية، و مكونة من الذكور و اإلناث، و المعلمين و األولياء، و بتباع المنهج الوصفي

  :التحليلي تحصلنا على النتائج التالية 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لـدى عينـة الدراسـة    ليس ) 1

  .الخاصة بالمعلمين 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الدراسة الخاصـة  ) 2

  .باألولياء

  .ك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه هناليس ) 3

  .اإلداري رق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء و المعلمين نحو المظاهر القصووهناك فر) 4

  .هناك فرق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء والمعلمين نحو األسباب والقصور اإلداريليس ) 5

واألولياء على أن الرضا الوظيفي يؤدي إلى القصـور  توجد فروق بين آراء المعلمون ) 6

  اإلداري

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسة شكاليةإ



                                                                                                                                                   

 
 

يكون من خالل تطورها اإلداري، والمبرر في ذلك أنك  ،تقدم األمم وتخلفهاى إن الحكم عل     

مثال علـى   وأعطاك ،"متخلفةإننا في دولة "كان رده  "دارة متعفنةن اإلإ"إذا سألت أي فرد عن 

ولذلك فـإن أي نظـام تعليمـي    .وموظفيهاالدولة المتقدمة بأن إدارتها تستجيب لتطلعات شعبها 

التعامل مع مدخالت ومخرجات النظام التعليمي وهذا ى دارية والقدرة علاإلكفاءة ال ىعل ،تكزري

فاعلـة  منظومة أو نسق يتكون، من عناصر متهي عبارة عن تعليمية عملية أي  أن اعتبرناإذا 

ـ   ىحدإ تضررا فيوأي تغير أو  ،فيما بينها نتـائج   ىهياكل هذا النظام سوف يؤدي حتمـا إل

ولـذلك  .النظامهذا على أدخل  يالذ الجديد،العنصر أو التغير  على حسبمستحبة أو مستهجنة 

لدولـة  ليمكن القول أن هذا النسق هو جزء ال يتجزأ من النسق االجتماعي االقتصادي السياسي 

   .الثقافيوحتى 

ـ امن نظام اشتراكي  ،واليوم نرى تغيرات جديدة في نظام الدولة بأكمله يعبـر عنـه    ،ذيل

التحرير الكامل مع المراقبـة للعمـل اإلداري أو بمـا يسـمي      ىيدل، عل وهو باقتصاد السوق

حيث ظهـر اإلهمـال    انذكر أننا في معضلة إدارية، كما سوف نرده التسيير وهنابالالمركزية 

  .التربوي بشكل جلي و واضح ىالمستو ىرافات علواالنح

مـن أهـم    ،قول أن ظاهرة القصور اإلداري للعاملين في المؤسسـات التربويـة  لونرجع ل

إصـالح   الصدد مـن  فكل ما يقال في هذا ،بالدنافي  التربويةالمشاكل التي تواجهها المنظومة 

حت تمارس هذه القضية حتـى  أصبحيث ب دولةالكل المؤسسات وهيئات في للمنظومة التربوية 

الجانـب   أهمية تشـخيص ونذكر ذلك لنبرهن على مدى  ،)االنتخابات(السياسي  ىالمستو ىعل



                                                                                                                                                   

 
 

ن حسب الوثائق لم يرد ولو كلمة عن ضمن اإلصالحات المنظومة التربوية أل وإدخاله،اإلداري 

   .أطوارهاإلصالح اإلداري الخاص بالمجال التعليمي بكل 

تشمل عدة عناصر لها عالقة مباشرة بسـلوك العـاملين، وهـي     يدارالقصور اإلبيئة  نإ

األجور والمرتبات والعوامل اإلدارية التي تتعلـق بعـدم    ،عوامل اجتماعية  اقتصادية وهياكل

االستقرار اإلداري والوظيفي  وأثر ذلك على سلوكات األفراد منها انخفاض إنتاجيـة العمـال   

ب العاملين والرؤساء ، والذي يؤدي إلي الالمباالة واالغتراب فقدان الثقة  من جانإلى باإلضافة 

وعدم الرضي ، وقلة الدافعية للعمل وبناءا على الدراسات التي أجريت في هذا الصدد منها مـا  

  :يلي 

قام بها المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي في دولة مصر العربية التي الدراسة -

الحضور واالنصراف خالل اليـوم   المعلمين فينظباط اإل ىإل اءلمدرأظهرت الدراسات افتقار ا

الثانويـة  ، والمـدارس  التعلـيم األساسـي  المعلمين في مدارس  متابعة أداءوضعف  ،الدراسي

تقرير عن حالة التعلـيم فـي    ) 45ص 1997 وآخرون ،عيسىحسن أحمد (المختلفة  بأنواعها

  .م1997ومي والتقويم التربوي القاهرة المركز الق)   م  1996-1994(مصر في عامين 

 تالعاصمة، أوضحبعض المؤسسات التربوية والتعليمية في الجزائر  لىدراسة أجريت ع-

 تالمرضية، التحويالالعطل (أساليب قام بها بعض المعلمين مثل التمارض و بعض الممارسات 

ن المؤسسات التي أخذت م %95حيث أكدت النتيجة أن  )المتكررة تفعالة، الغيابابدون أسباب 

 22لجريدة الخبر ص(ه المشاكل السالفة الذكر ذمعلمين يعنون من هبال الخاصة منها هذه العينات

  ).2000/مارس/ 27الصادرة



                                                                                                                                                   

 
 

 بعلى األسـبا الدراستين ارتأينا أن نقوم  نحن بدراسة علمية للوقوف  اتينإذا من خالل ه

أن المـرء إذا  : من قاعدة نظرية، حيث تؤكـد  لة، انطالقاضالحقيقية التي تقف وراء  هده المع

أشبع من الحاجات وهي داخلية وأخري خارجية سوف يكون راضي عن عمله ،ومنتظر منه أن 

  1996 محمد علي شـهيب (يكون  أداءه مرتفعا  فعلي هذا األساس  كانت هناك دراسة حسب 

في إذا توفرت هناك حسب هذه الدراسة تؤكد أن العامل الذي يشعر بالرضي الوظي. )168ص 

األفراد والجوانب  ىالعالقات اإلنسانية الجيدة بينه وبين الرؤساء والزمالء في العمل باإلضافة إل

   :ما يليفيالوظيفي تتمثل  االرض ىرة  علؤثالجزئية التي شاع فصلها وتحديدها كعوامل م

  الرضي عن األجر 

  الرضي عن اإلجراءات الخاصة بالعمل في الشركة 

  عن األنشطة المختلفة المرتبطة بالوظيفة الرضي

  الرضي عن الرؤساء 

  الرضي عن الزمالء

المعلمـين عـن    رضاأن عدم  ترضنافاانطالقا من هذه الدراسة والقاعدة النظرية للحاجات 

الترقية،  األجر ،عدم وجود وسائل العمل ،العالقة مع الزمالء،  طبيعة (بعض المحددات  مثل 

انخفاض األداء عنـد بعـض المعلمـين     ىهي التي أدت إل)  أوقات العملالمهمة، عدم تناسب 

نصل  هناو  ،هو السبب المباشر في تدهور أوضاع المعلمين ،وبالتالي عدم االرتياح من الوظيفة

  .الذي هو متغير تابع بالنسبة لهذه الدراسة  ،ما يسمى  بالقصور اإلداري ىإل

  



                                                                                                                                                   

 
 

  :شكالياتوبصفة علمية نريد أن نتحقق من هذه اإل

  كما يراها األولياء و المعلمون ؟ االبتدائيةما أهم مظاهر القصور اإلداري في المدارس 

  المدارس االبتدائية كما يرها األولياء و المعلمون ؟ اإلداري فيما أسباب القصور 

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الدراسة 

  ؟ باألولياء ةالخاص

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الدراسة هل 

  ؟ بالمعلمينالخاصة 

  المعلمين نحو هذه المظاهر ؟ األولياء وبين آراء  إحصائيةهل هناك فرق ذات داللة 

  هذه األسباب ؟المعلمين نحو  األولياء وبين آراء  إحصائيةهل هناك فرق ذات داللة 

  هل هناك فروق في مستوى القصور اإلداري بين الراضين و الساخطين مهنيا ؟

  بين القاصرين وغير القاصرين إداريا ؟ الرضا الوظيفي هناك فرق في مستوىهل 

  : فرضيات الدراسة

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لـدى عينـة   - .1

  .ة بالمعلمين الدراسة الخاص

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لـدى عينـة   - .2

  .باألولياءالدراسة الخاصة 

  هناك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه .3



                                                                                                                                                   

 
 

 رمظاهر القصـو المعلمين نحو  األولياء وق ذات داللة إحصائية بين آراء وهناك فر- .4

  .اإلداري

القصـور  نحـو أسـباب    األولياء والمعلمـين بين آراء  إحصائيةداللة  هناك فرق ذات .5

  .اإلداري

توجد فروق بين آراء المعلمون واألولياء على أن الرضا الوظيفي يؤدي إلى القصـور   .6

  ارياإلد

  :أهداف الدراسة

   :تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي

 .اإلداري معرفة طبيعة العالقة التي تربط الرضا الوظيفي للمعلم بالقصور 

 .القصور اإلداريومحددات الرضا الوظيفي للمعلم البعض بين عالقة الإيجاد  

  . إداريا لقصور المعلم ةمحاولة إحصاء بعض العوامل المسبب 

حـول إشـكالية   األوليـاء  راء عينة من المعلمـين و  آالتعرف على توافق أو اختالف  

 .موضوع البحث

من وجهة  االبتدائيةمدارسنا في المرحلة  التعرف على مدى وجود القصور اإلداري في 

   .األولياءنظر المعلمون ،و

  الوظيفي هو السبب في القصور اإلداري   الرضاالتأكد أو عدم التأكد من أن  

  



                                                                                                                                                   

 
 

  :أهمية الدراسة 

مسـتوى  التـدني  إلـى  إن تفشي ظاهرة التسيب اإلداري والتعليمي لدى عمال التربية أدى   

علـى  في ميدان التعليمـي ولهـذا يلـزم    ى رأي أغلب االختصاصين علوهذا تعليمي في بالدنا ال

  .لها  اه الظاهرة وإعطائها عالجذميدانية لتأكد من أسباب هالبحاث األب واالباحثين أن يقوم

دارة والمختصين في برامج التـدريب  اإلإطالع الهيئات الرسمية والمستويات العليا في  

و التأثير على الواقع المدرسي، مـن   لةهذه المشكالمدارس على أهمية االهتمام ب اتومديري

أجل تكوين صورة واضحة، مما يساعد على وضع برامج تدريبية لكيفية إعداد المديرين و 

  المعلمين للتغلب على مظاهر الخلل في المنظومة التربوية  

 معينـة ،إن  اتفترتمارس بسياسي الإن أهمية السياسة التربوية والتخطيط لها ليس بأمر  

أهمية السياسة التربوية نابعة من أصول علمية يجب أن تخضع للعالج العلمي األكـاديمي  

  .بعيدا عن المساومات سياسية 

في  االنطالقإن البحث في موضوع القصور اإلداري في المؤسسات التعليمية يعد نقطة  

 القصور فيها هتطوير المؤسسات التعليمية نحو األفضل لمعالجة أوج

بموضوع  ،أداء المعلم و اإلدارة و األسرة، لآماو التحصيل العلمي للتلميذ، كل من تأثر 

 .ةالبحث، وبالتالي طرح التساؤل حول ناجعة المنظومة التعليمي

 .إثارة مشكلة موضوع البحث في إطار علمي أكاديمي 

 لحجم المشكلة  يمشاركة ومساعدة مسؤولي قطاع التربية والتعليم  في التقدير النسب 



                                                                                                                                                   

 
 

باط الوثيق بين القصور اإلداري وآفاق إصالح المنظومة التعليميـة، فـال يمكـن    االرت 

 .  تجسيد اإلصالح الفعال مع وجود هذا القصور

 . و البحوث لتشعب عناصر البحث تفتح المجال لمزيد من الدارسا 

  :حدود الدراسة 

  :تحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية 

الوظيفي التي تؤدي إلى  الرضامحددات ية على دراسة بعض تقتصر الدراسة الحال: الموضوعي 

القصور اإلداري في المدرسة االبتدائية من وجهة نظر المعلمون القاصرين بعينهم والمعلمون غير 

بعض المقترحات اإلجرائية لحد من هذه الظـاهرة وكيفيـة    مقاصرين والمديرين والمفتشين وتقد

الـوظيفي   الرضاتصر هذه الدراسة على بعض المحددات عالجها من وجهة نظر العينة، سوف تق

  ألنه من الصعب تحديد كل هذه المحددات مع مراعاة الحرص الشديد في تعميم النتائج 

ـ  يإن هذه الدراسة سوف تجرى على عينات اخت: البشري  المعلمـون  ( مرت بشكل عشـوائي وه

كما أجريت  الحكومية بوالية ورقلة االبتدائيةالمعلمون غير القاصرين ، من المدرس  و نيالقاصر

  )التالميذ على أولياء

  سوف تجرى هذه الدراسة على بعض المدارس في والية ورقلة: المكاني 

   2004-2003سوف نقوم لهذه الدراسة في العام الدراسي : الزماني 

  

  

  



                                                                                                                                                   

 
 

  : فاهيمالتعريف اإلجرائي للم

الواقع والعالج  –داري في المدارس يحدد الدكتور أحمد إبراهيم أحمد في كتابة القصور اإل  

يعني القصور اإلداري في المدرسـة تقـاعس العـاملين    (يحدد القصور اإلداري بـ  19ص  –

بالمدرسة عن القيام بأداء واجباتهم جزئيا أو كليا وعدم بذل الجهود المتوقع منهم وعدم التـزامهم  

إلى عدم انتظام العمل وينعكس على  بالتعليمات المنظمة للعمل الرسمي والخروج عليها مما يؤدي

  )تدين فاعلية وكفاءة العملية التعليمية

  :قصور المعلم  اإلداري -أ

هو تقاعس المعلم عن القيام بواجباته جزئيا أو كليا وعدم بذل المجهود المتوقع منـه و  

تغيـب أو  التزامه بالتعليمات المنظمة للعمل الرسمي،أو الخروج عليها كالتمارض ،تغير العمل ،ال

فاعليـة وكفـاءة    يالتأخر عن وقت الدوام،مما قد يؤدي إلى عدم انتظام العمل وينعكس على تـدن 

  .العملية التعليمية

  :الرضا الوظيفي للمعلم -ب

هو تقيم المعلم لجوانب عمله من ظروف عمل وسياسات إدارية وأجره وفرص ترقيـة  

اإلشباع من خالل العمـل   نر معين مالخ، بحيث يحصل على قد..وعالقات العمل ووسائل العمل

  .نظرا لرضاه عن الجوانب السابقة

  

  

  الوظيفي الرضامفهوم  -ج 



                                                                                                                                                   

 
 

الوظيفي إلى تلك االتجاهات الوجدانية الموجودة عنـد األفـراد نحـو     الرضايشير مدلول   

فة عن الوظي الرضاالوظائف التي يشغلونها حاليا بحيث إن االتجاهات اإليجابية نحو الوظيفة تعادل 

 الرضاعن الوظيفة ، وهذا هو ما يوضح العالقة القائمة بين  الرضاواالتجاهات السلبية تعادل عدم 

أعم وأشمل والذي يـرتبط بكيفيـة    الرضاالوظيفي واالتجاهات بالرغم من أن كون  الرضاوعدم 

  .) 155ص  1996إبراهيم الخمري : د (مناسبة الوظيفة وتالئمها في الصورة الكلية لألداء الفرد 

  :األجر – د

هو ذلك المبلغ المالي الذي يتقاضاه المعلم مقابل قيامه بوظيفته آخر كل شهر ويعتبـر  

بالنسبة له أهم الحقوق بحيث يكون هذا األجر مناسبا لنوع الشهادة التي يحملها وترتيبه في السـلم  

  ).61نفس المرجع السابق ص(الوظيفي

  :الترقية -ه

وأصلحهم وإلحاقه بمنصب عمل أعلى في التسلسل السـلمي   هي اختيار أكفأ المعلمين 

الوظيفي على أيتمتع المعلم في هده الحالة بمزايا مادية أفضل مما كان عليه ويتم إعطاء درجة لكل 

ارتقاء وعدد هده الدراجات عشر مدة االرتقاء من درجة إلى درجة حوالي ثالثة سنوات في فتـرة  

  ). 62نفس المرجع السابق ص(عدسنة حتى التقا 35و25تتراوح بين 

  

  

  :عالقات العمل -و



                                                                                                                                                   

 
 

هي ذلك التفاعل الذي يتم من خالله تنفيذ نظام المـوظفين أو عقـد العمـل وتبـادل     

المعلومات واألفكار واالتجاهات بين العلمين من جهة وبين المعلمين واإلدارة من جهـة أخـرى،   

  ). 65ص نفس المرجع السابق(وثقافي يفي إطار نفسي، اجتماع اوهد

  :ل العملئوسا -ز

ل تعليمية يستعين بها المعلم في تدريسه، معينة له في التعليم  وللتلميذ  في ئهي وسا

)66نفس الرجع السابق ص(التعلم ،سواء كانت وسيلة بصرية، سمعية أو سمعية بصرية
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  :مفاهيم و تعاريف-

  :ضبط مفهوم الرضا عن العمل-1-1

فهوم من أكثر المفاهيم غموضا، ذلك ألنه حالة انفعالية يصـعب قياسـها   يعتبر هذا الم

ودراستها بكل موضوعية، ولعل غموض هذا المفهوم هو الذي أدى إلى ظهور المئات من البحوث 

و من أسباب تعدد هذه البحوث هو اعتبار الرضا عن العمل .و الدراسات المتناولة لهذا الموضوع

في سلوك العمال كالتغيب واالتصال، وأحيانا أخرى كمتغير تابع يتأثر  أحيانا كمتغير مستقل يؤثر

كما أن  من أسـباب تعـدد هـذه    . مثال  باألجر و الراتب ونظام المنح والمكافآت وهيكل السلطة

إلى تعدد التعاريف اإلجرائيـة    ىالدراسات أيضا هو عدم اتفاق الباحثين على تعريف دقيق، مما أد

  .المفهوم مع مفاهيم  سيكولوجية أخرى كالروح المعنوية والدافعية إلى جانب تداخل هذا

ولعل إهمال البعد االجتماعي واالقتصادي للسلوك التنظيمي واالقتصادي على التنـاول  

في معالجة هذا المفهوم وظهور العديد  طالجزئي عند دراسة هذا الموضوع هو الذي أدى إلى التخب

  .إلى نتائج علمية يمكن االتفاق على موضوعيتها من البحوث والدراسات دون الوصول

أن موضوع الرضا عن العمل قد ارتبط كمتغيـر   ويبدو من مراجعة الدراسات السابقة

تابع  أو مستقل  بعدة بمواضيع ومفاهيم أخرى كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا وهكذا فقد درست 

  :العالقة بين الرضا والمواضيع التالية 

  . الرضا واألجرة 
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  .الرضا والترقية  

  . الرضا وظروف العمل 

  .الرضا والقيادة وزمالء العمل 

  .رالرضا والتسيي 

  .الرضا واتجاهات أخرى 

  .الرضا والصحة العقلية 

  .الرضا واألداء 

من أهم المواضيع التي كثر فيها البحث العالقة بين الرضا واألداء، ففي حـين يؤكـد   

هرز بـرج و   على عدم وجود أي عالقة بينهما، فان)1955(وكروكيت بريفليدبعض الباحثين مثل 

يؤكدون على وجود هذه العالقة وقد يكون سبب الخـالف   ) 1957(موسبر و باترسون و كابويل 

في النتائج هو اختالفهم في تحديد المفاهيم و ضبط المتغيرات المختلفة، التي تؤثر في الرضا عـن  

بـأن   بورتر ولولرويرى  .  )1976ى واترمبو الند(العمل من جهة وفي األداء من جهة أخرى 

رضا الفرد في المنظمة له عالقة  وطيدة بكيفية إدراكه للجزاء الذي يتلقاه فإذا كـان يـرى بـأن    

فان هذا الفرد يكون راضيا و  إذا ) المقارن(الجزاء الذي يتلقاه يساوي  أو يفوق الجزاء المساوي  

اوي  أو المفروض  فانه  يكون  غير راضي، وكلمـا  كان يرى بأن  جزاءه أقل من الجزاء المس

 .كان الفرق بين قيمة الجزاء المقبوضة والجزاء المساوي كبيرا فان عدم الرضا يكون كبيرا أيضا
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  :تعاريف حول الرضا الوظيفي- 1-2

حيـث عرفـه   هوبـوك،  أول ما ظهر مفهوم الرضا الوظيفي كمصطلح محدد على يد 

ية و الوظيفية و  األوضاع البينية التي تجعل الموظف راضـيا عـن   بمجموعة من العوامل النفس

  .عمله

و القيـادة، : ويعرف كذلك باتجاهات الفرد نحو جوانب عمله المختلفة والتـي تشـمل   

الزمالء،ظروف العمل،السياسات اإلدارية،األجور،الرعاية الصحية واالجتماعية، فرص العالقة مع 

فمن المفروض أن الدرجة المنخفضة ). 54ص 1993عديلي ناصر محمد (الترقي وعالقات العمل

  من الرضا تعكس قدرا محدودا من اإلشباع  يحصل  الفرد عليه من خالل العمل والعكس صحيح 

ويعرف أيضا بإحساس الفرد بحالة انفعالية سارة أو موجبة ناتج عن تقيم عمله وخبرته في العمل 

تجاهات الفرد نحو العمـل واإلدارة ويعتمـد هـذا    ومن تم فان الرضا عن العمل محصلة لجملة ا

الرضا على مدى نجاح الفرد أو فشله في تحقيق أهدافه الشخصية وعلى إسهامات العمـل واإلدارة  

في تحقيق هذه األهداف لذا قد يرضى الفرد على جوانب من العمل ويسخط على جوانب أخـرى  

  : مثل

  .الرضا عن اإلدارة  

  .الرضا عن األجر  

  . ن اإلشرافالرضا ع 
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  .الرضا عن الزمالء  

  .الرضا عن طبيعة العمل  

  .الرضا عن ظروف العمل 

يشير مفهوم الرضا الوظيفي إلى مدى اإلشباع الذي يحققه العمل أو الوظيفة لحاجات  

ـ   .الفرد المادية والمعنوية . ةإن إشباع العمل لتك الحاجات يولد لذا الفرد مشـاعر وجدانيـة ايجابي

هو الحالة الوجدانية السارة المترتبة على تقيم الفرد لوظيفته باعتبارهـا محققـة   فالرضا الوظيفي 

  ).29ص 1999عبد الرحمان العيسوي (لقيمة الوظيفة ومسيرة لها

يمثل الفـرق فـي إدراك    1975برتر  و  1975لوك الرضا الوظيفي  كما يصوره  

ه وبين مـا هـو متحصـل عليـه     بين ما يتوقع الفرد الحصول عليه  من  وظيفت ةالعالقة الناتج

  ).56ص  1998علوي الحاج محمد ابراهيم (بالفعل

فإحساس المعلم بحالة انفعالية سارة أو موجبة ناتجة عن تقيم عمله وخبراته فهو مجمل 

فرضاه عن وظيفته ما هو  إال انعكاس لمدى اإلشباع الـذي  .اتجاهات المعلم نحو عمله أو اإلدارة

  .حضي به  أثناء العمل

  :العوامل المثيرة للرضا أو عدم الرضا الوظيفي-2

مع زمالئه بدراسة العوامل التي تؤثر في اتجاهات العاملين نحـو   فردريك هرزبج قام 

أعمالهم وتوصلوا إلى العوامل المثيرة للرضا عن العمل وهي العوامل التي تتصـل بمـا يفعلـه    

  .الشخص
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كامـل محمـد   (تكرارها كـاآلتي أي واجبات العمل ومحتواه وهي مرتبة تنازال حسب 

  ):47ص 1996عويضة 

  .الشعور باإلنجاز 

  .أو الزمالء سالتقدير من قبل العمالء أو الرئي 

  .طبيعة العمل كأن يكون مشوق أو مكتمال 

  .المسؤولية 

  .الترقي 

العوامل المثيرة لعدم الرضا عن العمل وهي عوامل تكمن خـارج األفـراد وتـرتبط    

  : مباشرة بيئة العمل وهي

  .مط اإلدارةن 

  .نظام األجور 

  . ظروف العمل 

  .اإلشراف 

العوامل المثيرة للرضا و العوامل المثيرة لعدم الرضا عن العمل فانه  لونظرا الستقال

  .يمكن القول بأنه إذا كانت ظروف العمل جيدة فان عدم الرضا يمكن أن يختفي
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  : أساليب زيادة الرضا عن العمل-3

  :إعادة تصميم األعمال-3-1

ر العامل بانجـاز وحـدة   وشع إلىتوسيع مجال العمل لزيادة تنوع المهام التي تؤدى   

كامـل  (ذات معنى،إذ يفضل كثير من األفراد األعمال التي تكون إلى حد ما أكثر إثارة ومسؤولية

  ):47ص 1996محمد عويضة 

  : تحسين العالقات االجتماعية داخل العمل-3-2

لعمل لذا األفراد الذين يحضون بالتقبل من الـزمالء  درجة الرضا عن ا  عنظرا الرتفا

وينتمون إلى جماعات متماسكة ، فمن الضروري العمل على زيادة تماسك الجماعة وتنمية عالقات 

كامل محمـد عويضـة   (اجتماعية طيبة في بيئة العمل، ويمكن تحقيق ذلك بطرق عديدة من أهمها

  ): 47ص 1996

  . تكوين جماعات عمل متعاونة 

  .ين مهارات اإلشرافتحس 

  . تزيادة المشاركة في القرارا 

  .تقوية االتصال بين العمال والعمالء 

 .خفض الفروق في المكانة واألجر في التدرج الوظيفي 
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  :تدريب  وانتقاء العاملين-3-3

يجب تحقيق أكبر قدر من التماثل بين خصال وقدرات األفراد  من جهـة ومتطلبـات   

  م ذلك بتحسين سياسات االختيار و الترقي والتحويل والتدريب األعمال من جهة أخرى، ويت

ـ    ةمن خالل االعتماد على محكات موضوعية كالقدرات والمهارات والسـمات الالزم

  ):47ص 1996كامل محمد عويضة (ألداء العمل

  :قياس الرضا عن العمل -4 

رة عـن  الرضا عن مقاييس االتجاهات، ذلك ألن الرضا نفسه عبـا  سال تختلف مقايي

اتجاه يمكن تعريفه بأنه إحساس واعتقاد، والمعروف أن مقاييس االتجاهات تقيس إحساس األفـراد  

ويبدو واضحا بأن للعاطفة دورا كبيرا في تحديد االتجـاه،  و  . واعتقادهم بخصوص موضوع ما

خاصة  الرضا عن العمل ذلك ألن حالة الرضا أو السخط تتحكم فيها عـدة متغيـرات ذاتيـة و    

  .ضوعية من الصعب إن لم يكن من المستحيل حصرهامو

فال ينبغي للباحث أن يهمل قياس اإلحساس واالعتقاد معا إال أن يشـير إلـى اكتفائـه    

  ).اإلحساس واالعتقاد(بجانب واحد من جوانب االتجاه 

ويستعمل الباحثين عدة تقنيات لقياس الرضا، وأولى هذه التقنيـات وأبسـطها القيـاس    

بسط مستويات القياس ، وذلك كأن يسأل الباحث العمال عدة أسئلة تتعلق برضـاهم  االسمي وهو أ

وال  تتطلب هذه األسئلة إال اإلجابة بنعم أو بال، ومثال ذلك ...عن العمل واألجرة و ظروف العمل
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سـيد عبـد الحميـد    (إذا توفرت لك الفرص مرة أخرى الختيار عمل، هل تختار نفس العمـل؟ : 

  ).62ص 1963مرسي

التي تعتمد على الداللة اللغويـة ويعتبـر    أسكودمن التقنيات األخرى المستعملة تقنية و

  .من أشهر مقاييس االتجاهات  ليكرتمقياس 

  :تفصيل مقياس ليكرت 

موضوعا تحت عنوان تقنية لقياس االتجاهات،وذلـك فـي    ليكرتنشر  1932في سنة 

يعتمـد  .  مد على مقياس الفئات المتساويةاقترح  فيه أسلوب جديد يعت» أرشيف علم النفس« مجلة 

هذا األسلوب عند قياس أي اتجاه نحو موضوع ما على وضع عبـارات تصـف االتجـاه نحـو     

محمـد علـي   (وذلك على الشكل التالي» أراء« الموضوع المراد دراسته وتتبع كل عبارة بخمسة 

  ):52شهب ص

  ال ينبغي فرض تحديد النسل بقانون 

  .موافق جدا-1

  .قمواف-2

  .بدون رأي-3

  .معارض-4

  .معارض جدا-5

  :يتطلب إتباع الخطوات التالية ليكرتإن استعمال مقياس  
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جاب و بعضها بناء مقياس ما يحتوي على عبارات مختارة صمم بعضها بصيغة اإل-1

اآلخر بصيغة السلب بحيث تتبع كل عبارة بخمس أراء متراوحة بين الموافقة القوية والمعارضـة  

  ).62ص 1987مد علي شهب مح(الشديدة

  .اختيار عينة إلجراء البحث وجمع اإلجابات المختلفة-2

  .المكونين للعينة دجمع كل النقاط لمجموع العبارات واألفرا-3

فحص انسجام نسق اإلجابة لكل عبارة و مقارنة ذلك بمجموع النقـاط المتحصـل   -4

  .عليها

  .ات األخرىاستبعاد العبارات غير المنسجمة مع مجموع العبار-5

تحديد العبارات النهائية للمقياس وإعادة حساب مجموع النقاط التي تحصل عليهـا  -6

أفراد العينة بعد استبعاد العبارات غير المالئمة وللقيام بمهمة اختيار العبارات المالئمة والمنسجمة 

، وبشـروط  ينبغي للباحث أن يكون ملما بتقنية تحليل الفقرات وبحساب ثبات وصدق االختبـارات 

  .القياس بصفة عامة

وأخيرا فان قياس الرضا ليس باألمر الهين خاصة عندما يتعلق األمر بقيـاس رضـا   

جماعة من العمال، إذ قد تلعب الفروق الفردية دورا أساسيا في تحديد اإلجابة الجماعيـة، ممـا ال   

األفراد ألسباب  ولمعالجة عدم الرضا الذي يعاني منه بعض.  يمكن من وضع البرامج الضرورية

وبناءا على هذا . عند حساب مجموع إجابات العينة امختلفة وذلك ألن االتجاه العام قد يكون ايجابي

فال ينبغي في مثل هذه الحاالت االكتفاء بالقياس الجماعي لالتجاه بل يستدعي األمر اعتماد تقنيات 
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محمـد  (ات المقننة ودراسة الحاالتأخرى أكثر فاعلية وذلك كإجراء المقابالت الحرة أو االستجواب

  ).65ص 1987علي شهب

  :األجر والرضا الوظيفي-5

ورئسي من عناصر الدخل  ميمثل األجر احد محددات الرضا الوظيفي و هو عنصر ها

بالنسبة للمعلم، ويعتبر بالنسبة له أهم الحقوق، ألنه من الناحية المنطقية والعملية ما قبـل المعلـم   

فحصول المعلم على األجر من التعليم الـذي  . ال من أجل الحصول على األجر االلتحاق بوظيفته إ

ال يساعده على تحسين أوضاعه االجتماعية يترتب عليه عدم رضاه عن وظيفته وهذا يؤثر علـى  

  ).62ص  2000عبد الرحمان صالح األزرق (دافعيته ألداء عمله وتقلل من قيمة العمل وجديته

ظر مدة طويلة ليتسلم مرتبه وبدون أدنى شك أن ذلك له تـأثير  فالمعلم الجديد اليوم ينت

عميق على نفسيته، إذ يبث  فيه الشعور بالملل والقلق ويضعف إيمانه بالضـمير المهنـي ويقلـل    

  .التزامه بالعمل، فينعكس كل هذا على سخطه وكرهه لوظيفته وإلدارته

ليها في العمل التصل إلى ويشعر المعلمون عادة بأن الرواتب الشهرية التي يحصلون ع

مستوى كمية العطاء التي يبذلونها مما يزيد في معاناتهم و توترهم، لذا يجب على الدولـة لكـي   

عبـد  (تضمن فاعلية المعلم في أداء وظيفته أن تهتم باألجور وتجعلها متناسبة مع مستوى المعيشة

 ).69ص 2000الرحمان صالح األزرق 
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  :الترقية والرضا الوظيفي-6

تعتبر الترقية كذلك من محددات  الرضا الوظيفي، و  يقصد بها من الناحية اإلداريـة  

اختيار أكفأ الموظفين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في 

التنظيم اإلداري للوحدة، على أن يتمتع الشخص في هذه الحالة بمزايا مادية أفضل مما كان يتمتع 

ي وظيفته السابقة، وتعتبر الترقية من أهم األمور بعد األجر بالنسبة للموظف حيث أنها تفسح بها ف

المجال أمام الموظف للوصول للمناصب العليا، فتغرس الحافز أمامه لبذل أقصى قدر من الجهـد  

تقـدم  ليظفر بالترقية والتمتع بمزايا مادية ومعنوية، كما أنها تشعر الموظف باألمان نتيجة تحقيق 

  ).43ص 1973عبد الناصر الدين زبيدي(مستمر في حياته الوظيفية دون تغير مكان العمل

ونظرا ألهمية الترقية بالنسبة للمعلم كأحد محددات الرضا الوظيفي له فإنهـا تجـرى   

حسب القواعد العامة الواردة من قانون الوظيف العمومي ووفق الكيفيات التي تحـددها القـوانين   

  :اصة وتتم الترقية حسب الكيفيات اآلتيةاألساسية الخ

عن طريق المسابقات أو االمتحانات المهنية التي تنظم عقب تدريب التكوين أو تحسين  

  .المستوى

عن طريق االختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شـروط األقدميـة و يثبتـون     

  .الخبرة المهنية الكافية

لذين أحرزوا المؤهالت والشهادات المطلوبة، على أساس الشهادات من بين المرشحين ا 

حيث يتمتع الموظفون الذين لهم مؤهالت و شهادات تسمح لهم بأن يلتحقوا بسلك أعلـى  
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يمكن أن يحصـل الموظـف   . في فرعهم المهني بحق األولوية في االستفادة من الترقية

  .على ترقية استثنائية إذا أتبث تأهيال خاصا

  ): ةالمدة التجريبي(التربص  

المتربصون فترة تجريبية تحدد مدتها في القوانين األساسية، أمـا المتمرنـون    يقضي

عبد ( ةالذين لهم صفة الموظفون فينتدبون قانونا من سلكهم ورتبتهم األصلية لقضاء المدة التجريبي

  ).32ص 1994الرحمان بن سالم 

التي يمكن تجديدها  ةييتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم اثر انقضاء المدة التجريب

عند االنقضاء، أو ينزلون أو يسرحون غير أن الذين لهم صفة الموظفين يعاد إدراجهم في سـلكهم  

  . األصلي إذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم

  ):الترسيم (التثبيت  

ـ    ، ةيتوقف ذلك على التسجيل في قائمة التأهيل الوظيفي اثر انقضـاء المـدة التجريبي

ة لجنة بناءا على تقرير الرئيس السـلمي أو بنـاءا علـى نتيجـة االمتحانـات أو      وتضبط القائم

  .االختبارات المهنية أو على أساس هذين العنصرين

يتم التثبيت المعني إذا أعربت اللجنة عن موافقتها حسب الحالة بقرار أو بمقرر تتخـذه  

  .السلطة التي لها صالحية التعين

  :التكوين وتحسين المستوى 
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على المؤسسات واإلدارات العمومية بغية تحسين مردود المصـالح العموميـة    يتوجب

  : وضمان ترقية الموظف أن تقوم   بما يلي

تتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أو تحسين تأهيل العمـال  -

  .تحسينا دائما

  .تضمن ترقية العمال حسب استعداداتهم والجهود التي يبذلونها-

  .جز أو تشارك في إنجاز األعمال المخصصة لضمان تكيف الموظفين مع الوظيفةتن-

يتم تعويض الخبرة للموظف بمكافأة مالية عن أقدميته تضاف إلى مرتبـه القاعـدي،   

وتترجم كيفية تقويم األقدمية في قطاع المؤسسات واإلدارات بالترقية في الدرجة، وتطابق الدرجة 

  ).52عبد الرحمان بن سالم ص(ممارسة العمل مبلغ تعويض الخبرة عن فترة

تتوزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف وفرع على عشر دراجات عـن  

سنة، ويتم االرتقاء من درجة إلى درجة في مدة زمنية تتراوح بين  35و25مدة أقدمية تتراوح بين 

لموظف من درجة إلى درجـة  سنتين إلى ثالثة سنوات،  إلى أن يصل إلى التقاعد وتتوقف ترقية ا

  ):32ص 1994عبد الرحمان بن سالم (أعلى على ما يلي

  .شرط األقدمية في الدرجة التي يطمح إليها •

معدل النقاط السنوية التي تمنح إياه خالل المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام من السـلطة   •

 تفي تحديدها اسـتعدادا  ويراع) 10-0تتراوح النقطة السنوية بين ( طالتي لها صالحية التنقي

  .الموظف ، معلوماته، نتائجه المهنية، كيفية أدائه للخدمة و سلوكه في المصلحة
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  :عالقات العمل و الرضا الوظيفي-7

تعتبر عالقات العمل من محددات الرضا الوظيفي، و التي لها الدور الكبير في مستوى 

بالعالقة اإلنسانية لما لها من أهميـة   رضا المعلم عن وظيفته، لذلك يجب أن تتصف هذه العالقات

  : بحيث

  .تحقق نجاح المؤسسة وتشبع حاجات األفراد العاملين 

عندما تتحول (تعطي صبغة الصفة  االجتماعية باإلضافة إلى الصفة الرسمية على المؤسسة 

المؤسسة الرسمية إلى مؤسسة اجتماعية  فإنها ستتمتع بوالء أفرادها وزيادة ثقـتهم فيهـا   

  ) ة لما تحققه من إشباع حاجاتهم ورغباتهمنتيج

  .تحسين العالقة بين الرئيس و المرؤوس و العالقات العامة 

  .زيادة االتصال بين الموظفين 

  :ومن أنواع هذه العالقات بالنسبة للمعلم ما يلي

  :عالقة المعلم بعمله: أوالً

سيحقق ...ته وميولهفالمعلم الذي اختار هذه الوظيفة عن قناعة  وحسب قدراته وإمكانا 

رضا مرتفعا عن عمله، أما في حالة العكس فان ذلك يتسبب في ترك الكثير من المعلمين لعملهـم  

وانتقالهم إلى غيره نتيجة فشلهم أو االنتقال إلى مؤسسة أخرى ، وندرك مقدار ما يعانيه المعلم من 

خيبة المؤلمة وفقد الثقة بـالنفس  كثرة التنقل بين المؤسسات التعليمية من شعور باليأس المرير و ال

وضياع الوقت و الجهد وإرهاق األعصاب، وما ينتج عن ذلك من تحويل العـدوان النـاجم عمـا    
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شـاكر  (يصادفه من إحباط متكرر إلى عالقاته مع زمالئه و مع المؤسسة نفسها بل مع نفسه كذلك

  ).38ص 1997أحمد  يمحمد فتح

  :واإلدارةعالقة المعلم بنظام المؤسسة : ثانياً

فالمعلم الراضي عن عمله يكون عادة على عالقة حسنة مع النظام و الهيئات اإلدارية 

وفي حالة عدم الرضا الوظيفي يجب على اإلدارة دراسة األسباب الحقيقية التي تـؤدي  . للمؤسسة

مـد  شـاكر مح (بالمعلم ألن تسوء عالقته بنظام المؤسسة و هيئاتها اإلدارية وتحاول جادة إزالتهـا 

  ).38ص 1997أحمد  يفتح

  :عالقة المعلم بالرؤساء:ثالثاً

يجب أن تسود العالقات االجتماعية و النفسية الصحيحة بين المعلم و المـدير، لكـي   

فتحسين هذه العالقة من شأنها أن يؤدي المعلم عمله على أحسن . نصل إلى الرضا الوظيفي للمعلم

و الواقـع يؤكـد أن المعلمـين    .  صة عالقته بالمديروجه، و يتحقق التوافق المهني المنشود، وخا

األكثر رضا عن وظائفهم إنما يرجع رضاهم في المقام األول إلى مديرهم،  ومدى إتباعه أسـلوب  

العالقات الرسمية في المؤسسة والمشاركة  و المرونة وقدرته على القيادة ،عالوة محاولة إشـراك   

ية الحركة في العمل واالبتكار، وأن يكون قادرا علـى  بعض المعلمين في المسؤولية، وإعطاء حر

التأثير عليهم، كما يجب أن يكون المدير عادال في كتابة  التقار ير عن المعلمين مراعيا في ذالـك  

والبد من تعـاون المعلـم مـع المـدير ويكـون هـذا عـن طريـق تنفيـذ          . ظروفهم الخاصة

التي تناط به، وكذا إتقان المهمـات التـي توكـل     التعليمات،االشتراك في اللجان والقيام باألعمال
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أحمـد   يشاكر محمد فتح(إليه،وعدم خلق مشاكل لنفسه أو لطالبه أو زمالءه أو لإلدارة المدرسية 

  ).41ص

  :عالقة المعلم مع الزمالء: رابعاً

فالمعلم الرضي عن وظيفته غالبا ما تكون عالقاته مع زمالءه حسنة أو جيـدة،ويؤمن  

بحيث يحترم المعلم جميع زمـالءه فـي    :مبدأ االحترام المتبادل: ويسير عليها منها بعدة  مبادئ

  . باستخدام طالبه هيحاول نصب المكائد لزميل العمل وأمام طالبه كذالك، فال

ال يستطيع مدير المدرسة أن يعمل وحيدا مهما أتي من مهارة و حنكة إداريـة،   :مبدأ روح الفريق

الجماعـة و روح التعـاون و روح    حالفريق فيما بين المعلمـين، ورو بد من أن تسود روح  فال

  .التآخي والتضحية أحيانا

بحيث توجد درجات وظيفية للمعلمين حسب شـهاداتهم وسـنوات خـدمتهم،    :  مبدأ احترام الرتبة

واحترام  المعلـم لزميلـه   . فالمعلم يعرف أن المعلم  س  يعلوه درجة ويعلوه أقدمية و يكبره سنا

لى رتبة  أو األكبر منه سنا أو األقدم منه في الخدمة هو أمر مرغوب فيـه إنسـانيا ومهنيـا    األع

  .ودينيا

فاعتماد المعلم على هذه المبادئ يمكنه من تحسين عالقاته مع زمالءه، وبالتالي يكـون  

 ).58ص 1997أحمد  يشاكر محمد فتح(الرضا الوظيفي له  مرتفعا
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  : وسائل العمل والرضا الوظيفي-8

وسائل العمل محدد آخر للرضا الوظيفي، فيستعملها المعلم كوسائل تعليمية تعينه على  

التدريس، فتوفر هذه الوسائل وتنوعها لدى المعلم من شانه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه 

 1986فرج عبد القادر طـه  (المطلوب، فهذا ما قد يجعله راضيا عن وظيفته لما لها من مزايا آتية

  ): 132ص 

تساعده على توضيح المادة الدراسية،فيصبح البعيد قريبا والخيال حقيقة والكالم واقعا -

  .ملموسا 

  .تساعد الطالب في التعلم و تقرب األمور إليه وتوضحها-

  . تساعد في تشويق الطالب ودفع الملل عنه-

  .لسواءتوفر الوقت والجهد ألنها تختصر الطريق أمام المعلم والطالب على ا-

 –اللوحات -البطاقات الومضية  –الصور –ومن أمثلة هذه الوسائل التعليمية  السبورة 

  ).الفيلم (الشريط المصور –التلفزيون –المذياع –األفالم السينمائية  -الشرائح  –أشرطة التسجيل 

  دوافع العمل و الرضا الوظيفي -9

  : نظريات دوافع العمل-9-1

يعمل بهدف  إشباع حاجاته إلى الطعام والشراب وغيرها من مما الشك فيه أن اإلنسان 

الدوافع األساسية لضمان استمرارية النوع،لكن الحاجة إلى العمل ال تفسرها الدوافع األساسية فقط، 

فهناك أناس يملكون ما يضمن لهم إشباع حاجاتهم األساسية مدى الحياة، ولكنهم رغم ذلك يكدحون 
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بهدف إشباع  حاجا ت أخرى مرتبطة بالعمل، كحب االنتماء إلـى   وال يصبرون عن العمل وذلك

جماعة العمل ،والحصول على دور و مكانة اجتماعية أو تحقيق سلطة وغير ذلك من الحاجات و 

  .األهداف

  : حيث توجد العديد من النظريات المفسرة للدوافع من أشهرها

  :نظريات  الحاجات 10

  :نظرية السلم الهرمي للحاجات-1

  من رواد هذه النظرية التي تنظم حاجات اإلنسان تنظيما هرميا  ابراهام ماسلوتبر يع

  

ذلك وفق ضرورة الحاجة وأهميتها وقد بنى إطار نظريته على ثالث فـروض هـي   

  )154ص  1989علي العسكري (

إن حاجات الفرد تترتب وفقا ألهميتها فهي تبدأ بالحاجات األساسية إلـى الحاجـات   -

  .ااألكثر تركيب

على سلوكهم، وان هذا التأثير يأتي  مالناس كائنات غير تامة يمكن أن تؤثر احتياجاته-

  .عن طريق الحاجات التي لم يتم إشباعها،  أما الحاجات التي تم إشباعها فال تعتبر من الدوافع

ينتقل الشخص بحاجاته من مستوى إلى مستوى تالي في الترتيب عندما يـتم إشـباع   -

  .ى الحاجات األول
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ـ  ماسلووفقا لنظرية  أو  رفان الحاجات الغير مشبعة توجد عند األفراد نوعا من التو ث

هـذه وإعـادة    رعدم التوازن األمر الذي يقودهم إلى ممارسة سلوك يهدف إلى خفض حالة التو ث

  .حالة التوازن الداخلي

  : حاجات الفرد على نحو هرمي ويحددها بسبعة أنواع هي ماسلوويصنف 

  : ت الفيزيولوجيةالحاجا-

أن سلوك اإلنسان في ظروف الحرمان الشديد  ماسـلو بحيث يرى ...كالطعام والشراب

  .الدنيا تيشبه سلوك الحيوانا

  : حاجات األمن-

هذه الحاجات تشير إلى رغبة الفرد في السالمة واألمن والطمأنينة، وفي تجنب القلق و 

  . االضطراب وكذا الخوف

  :حاجات الحب واالنتماء-

الرغبة في إنشاء عالقات وجدانية وعاطفية مع  اآلخرين و تبدأ هذه الحاجات في  هي 

  ...الشعور الذي يعانيه الفرد لذا غياب أصدقائه أو أحبابه

  :حاجات احترام الذات-

الرغبة في تحقيق قيمة الفرد الشخصية كفرد متميز ويؤدي إشباعها إلـى الشـعور     

 ...كفاءة وبالفائدةبالقوة وبالثقة و بالجدارة وبال
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  :حاجات تحقيق الذات -

هي رغبة الفرد في تحقيق إمكاناته المتنوعة على نحو فعلي وكلي فالفرد الذي يحقـق  

  .ذاته يتمتع بصحة نفسية عالية جدا

  :حاجات الفرد للمعرفة والفهم-

هي رغبة الفرد المستمرة في الفهم و المعرفة و تظهر في النشاطات االسـتطالعية و   

  .الستكشافيةا

   :الحاجات الجمالية-

هي الرغبة في القيم الجمالية من حيث إقبال األفراد على الترتيب والنظام واالتساق و 

  .الكمال

  :نظرية الدفر-2

نظرية ) 1972-1969( الدفربحيث اقترح  ماسلووهي كبديل لمستويات التي وضعها  

النـدي  وهذه الحاجات كمـا تعرضـها    جديدة تفترض للفرد ثالثة حاجات أساسية بدال من خمسة

  ): 159ص  1981علي العسكري (وهي1976 واترمبو

  :حاجات الوجود-

  .وهي حاجات مادية تشبع بواسطة الطعام والشراب واألجر و المكافاءات وغير ذلك 

  :حاجات القرابة-

  .الخ...وتتمثل في إنشاء العالقات الرسمية مع األقارب وزمالء العمل والمشرفين  
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  :اجات النموح-

تظهر في قيام الفرد بعملية اإلبداع في مجاالت تخصصه باإلضافة إلى العمل علـى   

  .تحقيق الترقية ونمو الشخصية بصفة عامة

وتضيف مفهوم مخالف في تفسير عمليـة انتقـال    ماسلوهذه النظرية تختصر نظرية 

مستوى أدنى، حيث أن  الفرد من حاجة إلى أخرى أي إمكانية نكوص الفرد من مستوى أعلى إلى

  ...عدم إشباع حاجات النمو يؤدي بالفرد إلى إشباع حاجات القرابة وهكذا

  : نظرية هرزبج-3

نظرية اشتهرت باالنتساب إليه كما تسـمى أيضـا    1959سنة  فردريك هرزبجاقترح 

بنظرية العاملين  ألنها تفترض بأن للفرد حاجات فطرية ينبغي أن تشبع وهذه الحاجـات يمكـن   

  ):160ص   1981علي العسكري (تصنيفها في مجموعتين كاآلتي

  :حاجات صحية-1

هي الحاجات األساسية لتوفير محيط مالئم لحياة وعمل اإلنسان وتتمثل هذه الحاجات  

  .وغير ذلك...العمل ء، زمالنالعمل، األم ف، ظروةفي ميدان العمل في األجرة، الترقي

  :حاجات دافعية-2

مستوى من الحاجات األولى وهي حاجات تميز اإلنسان عن باقي تمثل حاجات أعلى   

الحيوانات، حيث تتمثل في رغبات فطرية في النمو في مختلف المجـاالت بحيـث تدفعـه هـذه     

  .الحاجات إلى البحث عن المسؤولية واالستقاللية وقبول التحدي الذي يطرح من طرف العمل
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وى األول إلى المستوى الثـاني وذلـك   وتدعو هذه النظرية إلى رفع األفراد من المست

لتحقيق دافع ذاتي لهؤالء األفراد مما يدفعهم إلى العمل أكثر  دون جهد كبير من طرف المشرفين 

يقترح  اغناء مراكز العمل بحيـث تصـبح جذابـة و مغريـة      هرزبرجولتحقيق هذه المهمة فان 

  ).75ص 1992مصطفى عشوي (للعمال

  :نظرية ماك كليالند-4

حيث يبين بأن هـذه الحاجـات هـي    1961رية في الحاجات األساسية سنة وضع نظ

  ):78ص 1992مصطفى عشوي (ثالثة

  ).النجاح(الحاجة لالنجاز-

  .الحاجة للسيطرة-

  .الحاجة لالنتماء-

وتكون شدة إحدى هذه الحاجات بحسب األحوال و الظروف المحيطة بالفرد، وحسـب  

دوره ومكانته في المنظمة ففي  الحين الذي يكون فيـه  مكانته في السلم الهرمي للسلطة، وبحسب  

بعض العمال والموظفين في أمس الحاجة لالنتماء، فان البعض من المشرفين قد يكونون في حاجة 

  .ماسة إلى السلطة وغير ذلك

  ):Instrument(النظريات اآللية-10-2

السـلوك   لتفسير دوافـع  1957وتمثل مجموعة من النظريات التي وضعت ابتدءا من 

  .)85ص 1992مصطفى عشوي (البشري من منظور يختلف عن منظور نظريات الحاجات
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فالنظريات اآللية ترى بأن الفرد ال يقوم بأي عمل إال إذا رأى في هذا العمـل نتيجـة   

ذات قيمة معينة، وبأن الفرد يقوم قبل شروعه في عمل ما بطرح السؤال التالي هل أبذل طـاقتي  

واإلجابة عن هذا السؤال تتوقف طبعا عن تقدير  الفرد للنتيجة التي سيحصل .؟في هذا العمل أم ال

ونظريـة   فرومونظرية  سبيل الهدفومن أهم هذه النظريات نظرية  .عليها مقابل الطاقة المبذولة

  .بورتر ولولر

  ):Path-Gool(نظرية سبيل الهدف-10-3

لخص هذه النظرية وم 1957في سنة  وجونز وماهوني جورج بولوسوضعها كل من 

يتمثل في القول بأنه إذا رأى عامل ما بأن رفعه لإلنتاج مثال  سيكون لتحقيق هـدف شخصـي أو   

 1992مصطفى عشـوي  (الدرجة األولى والعكس بالعكس نأكثر فإن هذا العامل سيكون منتجا م

  .)80ص

  ):Vroom( نظرية فروم-10-4

ل مجهود ما يتوقف علـى ثالثـة   بأن  القيام بعمل أو  بذ) 1964( فيكتور فروميرى 

  .)82مصطفى عشوي ص(عوامل أو متغيرات وهي  القيمة،اآللية و التوقع

أو السلبية التي  ةأما المفهوم األول القيمة فيشير إلى كيفية إدراك الفرد للنتيجة اإليجابي

جذابـة أو  ويشير هذا المفهوم أيضا إلى القوة ال. من الممكن أن تترتب عن القيام بفعل أو عمل ما

  .المنفرة التي يتميز بها كل عمل ومحيطه
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وهـذا اإلدراك  . أما مفهوم اآللية  فيتمثل في إدراك الفرد للعالقة بين حصيلة وأخرى

فالعامل مثال يقـيم عمليـة   . يقوم أوال على سؤال عن المنفعة التي يبنيها الفرد من القيام بعمل ما

وذلك يطرح ) ورفع الراتب حصيلة ثانية) حصيلة أولى(ترقيته وذلك بإنشاء عالقة بين هذه الترقية

وبعبارة أخرى هـل الحصـيلة   . السؤال التالي هل الحصيلة األولى ستؤدي إلى الحصيلة  الثانية؟

  .للحصيلة الثانية؟) آلة(األولى ستؤدي وسيلة

فأساس هذه النظريات هو العمليات المعرفية التي يقوم بها الفرد في الدرجة األولى في 

  ).1976(يث تشكل الحاجة األساس األول للنظريات السابقةح

  :النظرية السلوكية- 10-5

يفرض أغلب السلوكيون استعمال مصطلح الدافعية باعتبار إن هـذا األخيـر يشـكل     

مفهوما غامضا ال يمكن قياسه قياسا مباشرا ،ومهما يكن فان السلوكيون يفترضون بـأن السـلوك   

بالمكافآت والجزاء ) الجهد (أي ربط الطاقة .)85ص 1992عشوي مصطفى (يعتمد على التعزيز 

حيث يفترض بان األداء المتبوع بالمكافاءة يتحسن، أما إذا كانت المكافاءة ال تعتمد على األداء فإنه  

في الحين الذي تبدو فيه أراء النظرية السلوكية بسيطة إال أن تطبيق هـذه اآلراء فـي   .ال يتحسن 

مازال في طوره األول، بل إن النتائج التي توصل إليها مـن خـالل البحـوث    الميدان الصناعي 

ديسـي  الميدانية القليلة التي أجريت في هذا اإلطار تبدو متناقضة ذلك أن بعض البـاحثين مثـل   

قد بين أن مكافاءة  األفراد قد تؤدي إلى نتيجة عكسية إذا هؤالء األفراد يقومون بعملهـم   )1972(

هم بجزاء داخلي، فالتعزيز في هذه الحالة يقضي على الدافع الداخلي مما يـؤدي  نتيجة دافع يشعر

  . )89ص 1992مصطفى عشوي (إلى نتائج سلبية
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  : نظرية التوازن- 10-6

فـي نظريتـه    1957فستنجر سنة تعتمد على األسس التي وضعها الباحث األمريكي 

الفرد يتميز بنوع من التماسك الداخلي في المعروفة بنظرية التنافر اإلدراكي،تقدر هذه النظرية بأن 

إذا . كما أن أفعاله تكون مجموعـا متوازنـا ومتجانسـا   . عواطفه و أفكاره وتصوراته ومعتقداته

أضطر الفرد إلى أن يؤدي عمال يتعارض مع نسق قيمه مما يترتب عليه تصـدع التوافـق بـين    

اإلدراكي وتسبب اضـطراب نفسـية   عواطفه وبين تصوراته عن أراء اآلخرين تنشأ حالة التنافر 

  :)91ص 1992مصطفى عشوي (في ثالثة أسس هي )1976(الندي واترومبو ويلخصها . الفرد

  ).قلق(يسبب للفرد ضغطا نفسيا ) اإلدراك(التنافر المعرفي -1

  .الضغط يقلق الفرد-2

  .الفرد يسعى للتخفيف من الضغط-3

  .1965المنشورة سنة ومن أشهر نظريات التوازن هي نظرية اإلنصاف آلم 

  :نقد عام لنظريات الدوافع

يالحظ من خالل مراقبة الدوافع المستعرضة تغلب الطابع المادي في تحليـل سـلوك   

األفراد في المؤسسة وقد تجلى هذا الطابع في االهتمام األول بالدوافع الخارجية التي من شأنها أن 

بـأن   هـاوثورن ئج التي أظهرت منذ بحـوث  وبالرغم من النتا.تحفز األفراد على العمل واإلنتاج

العوامل الذاتية و االجتماعية تلعب الدور الحاسم في توجيه السلوك التنظيمي فان نظريات الدوافع 

لم تقدم نماذج عملية إلشباع هذه العوامل داخل المنظمات بصفة عامة بل تقتصر على تأكيد أهمية 



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

بالحوافز المادية كـاألجرة و المكافـاءات والعـالوات    هذه العوامل باإلضافة  إلى االعتناء الفائق 

باإلضافة إلى إهمال تأثير الهياكل التنظيمية و خاصـة هيكـل   . والترقيات كأسلوب لرفع الدوافع 

فقـد مهـدا  الباحثـان    .السلطة في توجيه السلوك التنظيمي بصفة عامة والدوافع بصفة خاصـة 

ا لمفهوم اغتراب العمال كمـا تطرحـه المدرسـة    عند معالجتهم)1978(كاتز و كهان األمريكيان 

الماركسية بالتركيز على أهمية الدوافع الداخلية و بالتأكيد على رضا األفراد داخليا يتوقـف علـى   

المحتوى الذي يضيفه داخليا على عمله ،ويقترح هذان الباحثان كما سبقهما الباحـث البريطـاني   

أحمد صـقر  (م بعمليتي توسيع العمل و إغناء العمللتحقيق الرضا الداخلي ضرورة القيا هرزبرج 

  . )65عاشور ص

المقصود بالمفهوم األول قيام اإلدارة بتغيير طفيف في الهيكل التنظيمي للسلطة علـى  

المستوى األفقي وإضافة بعض المهام إلى مركز العمل إلضفاء أهمية للمركـز والتغلـب علـى    

  .تكرار حركات محدود ة الضجر و الملل الذي يشعر به األفراد نتيجة

في تغيير أكبر من مراكز العمل  )1968(هرزبرج أما المفهوم الثاني فهو الذي يؤكده  

و يكون التغيير في السلطة على المستوى العمودي بحيث تصبح سلطة اتخاذ القرارات المتمركزة 

  ة في أعلى الهرم مع األفراد الذين يشغلون  مناصب أدنى في السلم الهرمي للسلط

  : عالقة الرضا الوظيفي بنظريات الدوافع-11

  :عالقة الرضا بنظرية الحاجة-11-1

ترتبط نظرية الحاجة بين إشباع الحاجة أو الحرمان منها وتكون حالة الرضا أو السخط 

هو السخط نفسه، في حين  رذلك ألن الحرمان يولد توترا نفسيا و جسميا في بنية الفرد وهذا التو ث
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فـي   ةالتوتر هو الذي يكون رضا الفرد ،إن هذا الرأي تمثله الدراسات الكالسـيكي أن غياب هذا 

  .)62ص 1996عادل حسن (إطار نظرية الحاجة 

 رفيؤكد بأن اإلحساس بالرضا شيء أكبر من غياب التو ث ماسلو وهرزبجأما دراسات 

امـل النفسـية و   ومهما يكن فان نظرية الحاجة تعتبر الرضا كحالة انفعاليـة تتـداخل فيهـا العو   

الفسيولوجية للعامل عند تفاعله مع محيط العمل، ومن أهم ما أشارت إليه نظرية الحاجة في هـذا  

بان إشباع مستوى معين من  ماسلوالموضوع هو ربطها بين الرضا و الدافعية حيث يبين نموذج  

الندي (تشكل دافعا  الحاجات يتطلب االنتقال إلى المستوى األعلى منه ذلك ألن الحاجة المشبعة ال

إن هذا بالتأكيد يستدعي قيام اإلدارة بدراسة حاجات العمـال و ذلـك لوضـع    ). 1976وترومبو 

برامج إلشباع هذه الحاجات حسب األولوية واالنتقال من مستوى ألخـر حسـب فئـات المـال     

مجموع القيم االجتماعيـة و ضـغوط و متطلبـات     إغفالواإلطارات و حسب نوعية العمل دون 

  .)69عادل حسن ص(المحيط المادي و الثقافي التي تؤثر في دافعية العمال

  :عالقة الرضا بالنظرية اآللية- 11-2

ترتكز النظرية اآللية عند دراستها لموضوع الرضا على شرح مفهوم التوقع أي تساؤل 

رح أصحاب التي يتحصل عليها عند قيامه بأداء مهمة أو عمل ما و يقت) الجزاء(الفرد عن النتيجة 

هذه النظرية استعمال القيمة بدال من مفهوم الرضا ذلك ألن الحالة النفسية التي تحدث لذا الفرد هي 

فيقرنان مفهوم الرضا بالدافعية التي تـتحكم   بورتر و لولرأما . حالة توقع و ليست حالة حاضرة 

  ).72ص 1996عادل حسن (فيها عدة عوامل كالتوقع و القيمة الفعلية للجزاء

  :عالقة الرضا بالنظرية السلوكية و بنظرية التوازن -11-3
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وإلى جانب نظرية الحاجة و النظرية اآللية فإن النظرية السلوكية و نظرية التوازن قد 

تعرضنا لمفهوم الرضا بالشرح و ال داعي لبسط موقف هاتين النظريتين من مفهوم الرضا حيث ال 

   ).76ص 1996ادل حسن ع(يختلف كثيرا عن موقفها نحو الدافعية

  :السابقة تالدراسا - 12

بأهمية كبيرة من قبل الباحثين والمختصين فـي  , حضي موضوع الرضا الوظيفي    

, بحيث ال تكاد تجد كتابا في هـذه الميـادين   , وعلم النفس الصناعي , السلوك التنظيمي واإلدارة 

ومن أهم الدراسات , معات خاصة يخلوا من فصل أو فصلين عن هذا الموضوع ال سيما في المجت

  : التي تناولت موضوع الرضا الوظيفي نذكر ما يلي 

  :  1994دراسة الغمري  1 - 12

, ومن أهم ما توصل إليـه  , أجرها على عينة من المشرفين التربويين في األردن     

الوظيفـة   كان عاليا عند األغلبية فيما يخص الجوانـب , هو أن مستوى رضا أفراد عينة الدراسة 

إال أن مستوى الرضا كان متدنيا , العالقة بالمسؤولين , العالقة بالمعلمين , الخاصة بطبيعة العمل 

عن الجوانب الخاصة بتقـدمهم  , عند تقريبا نصفهم , عند أغلبيتهم عن الجوانب الخاصة بالراتب 

وظف يرتفع عادة إلى أن مستوى الرضا لدى الم, فيحين توصلت دراسات أخرى عديدة , الوظيفي 

كان عاليا على مستوى الرضا عنـد  , وإن مستوى الرضا عند المشرفين , بارتفاع سلمه اإلداري 

,  1985القمـري  ,  1983دراسة أبـوعين  : ومن هذه الدراسات نذكر , التابعين لهم بشكل عام 

  ) . 173ـ  140ص ,  1994, الغمري خالد (  1985يورد يري 
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  :Motaz 1984رتاز دراسة الباحث مو/ 2ـ12

البحث حول العالقة بين الجـنس والرضـا    1984سنة , لقد حاول الباحث مورتاز    

 801على عينة مكونـة مـن   , ولقد جريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية , الوظيفي

وتوصل إلى أنه , موظفة موزعين على ستة مؤسسات  273موظف و  528مقسمة على , موظف 

أكثر مـن  , د فروقا دالة الجنسين وأن كال من الموظفين أو الموظفات في المستويات العلياال يوج

  .أمثلتهم في المستويات الوظيفية الدنيا 

  :Soucer et yorks 1978دراسة سوسير ويرك / 12-3

على أن الفروق في مستوى الرضـا الـوظيفي ال   , لقد افترضنا هذان العالمان        

مدة الخدمة فـي  , التعلم , العمر : بل لمتغيرات أخرى كذلك نحو , الجنس وحده ترجع إلى تأثير 

موظف  480ولقد قام الباحثان بالتأكيد من هذه الفرضية باختيارها على عينة مكونة من , المؤسسة 

موظفة حكومية في والية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية  326و , موظفا  154مقسمة إلى , 

, بحيث أغفل في المرحلة األولى تـأثير المتغيـرات   , للت بيانات الدراسة على مرحلتين ولقد ح, 

إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين الجنسين فـي مسـتوى   , وأشارت نتائج هذه الدراسة 

ففي المرحلة األولى كان الموظفون أكثر رضا من الموظفـات  , الرضا الوظيفي لكلتا المرحلتين 

أكثـر رضـا مـن    , بينما كانت الموظفات في المرحلة الثانية , والترقيات واإلشراف  عن العمل

من التبـاين   % 5.5و % 3.9وخلص الباحثان في دراستهما إلى أن , الموظفين عن متغير األجر 

وهي نسبة قليلة تؤكد أن الجنس ال يمكن أن يشـكل  ,في درجة الرضا الحقيقي ترجع للجنس فقط 

  ,بالرضا الوظيفي  ؤفي التنب يئيسوحده العامل الر



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

  :  Ecker 1979دراسة إيكــــر / 12-4

, العالقة بين السلوك القيادي للمـدير ورضـا المعمـين    , لقد تناولت هذه الدراسة    

األول يبين مدى اهتمام القائد باحترام العاملين معه , اعتمدنا على مقياس مكون من بعدين أساسيين 

أن السلوك القيادي للمدير المهتم باحترام المعلمـين  , لصت إليها هذه الدراسة ومن النتائج التي خ, 

, يعطي مؤشرا للتنبؤ برضا المعلمين بدرجة أكبر من السلوك المهتم بإنشاء بيئـة تنيمـة للعمـل    

بمعنى أن الرضا الوظيفي يكون أقوى في النمط القيادي المهتم بالمعلمين عنه فـي نمـط المهـتم    

  ) 136 – 135ص ,  1998, أحمد إبراهيم أحمد ( تنظيمية بإنشاء بيئة 
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 :مفاهيم و تعاريف

  :اإلدارة -أوال

هي عملية االستفادة الكاملة من المصادر البشرية وغير البشـرية لتحقيـق األهـداف     

أو  ،لى هدف مشـترك أو هي عملية تكامل الجهود اإلنسانية من أجل الوصول إ ،المرغوبة تحقيقها

هي نشاط يعتمد على التفكير والعمل ويتعلق بإثارة وتحفيز العاملين لتحقيـق أهـداف مشـتركة    

أحمـد إبـراهيم أحمـد    (باستخدام الموارد و اإلمكانيات المادية المتاحة وفقا ألسس وقواعد العملية

  :و لإلدارة أنواع عدة نميزها فيما يلي).36ص 2002

   :اإلدارة التعليمية-1

هي مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها سواء داخـل المؤسسـات   

كما تخضع لرسم السياسات العامـة  .التعليمية أو بينها، لتحقيق األهداف العامة المنشودة من التربية

  ).45صالح عبد الحميد مصطفى ص(للتعليم وتقديم العون واإلشراف والرقابة لتنفيذ هذه السياسات

  :اإلدارة التربوية- 2

هي مجموع العمليات واإلجراءات والوسائل المصممة وفق تنظـيم معـين لالتجـاه     

بالطاقات واإلمكانيات البشرية والمادية نحو أهداف موضوعية وتعمل على تحقيقها في إطار النظام 

د المنسقة التي أما محمود إبراهيم أحمد فيعرفها على أنها الجهو.التربوي الشامل وعالقته بالمجتمع

،سواء كانوا إداريين أو فنين بغية تحقيق )المدرسة(يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي 
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األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها  تربيـة  

  ).53صالح عبد الحميد مصطفى ص(صحيحة على أسس علمية

  :المدرسية اإلدارة- 3

هي عملية التخطيط والتنسيق وتوجيه لكل عامل تعليمي أو تربوي بحيث يحدث داخل  

  ).55صالح عبد الحميد مصطفى ص(المدرسة من أجل تطور وتقدم التعليم فيها

  :اإلدارة الصفية-4

هي مجموعة من العمليات والمواقف التعليمية التي يتم فيها التفاعل مـابين الطالـب    

و الطالب والمنهاج أو الطالب وزميله الطالب األخر مـع توجيههـا لتحقيـق األهـداف     والمعلم أ

  ).56صالح عبد الحميد مصطفى ص(الموضوعية للمنهاج

  :العمل اإلداري- ثانيا

هو محاوالت مخططة وجادة تهدف إلى تحقيق أهداف معينـة وذلـك مـن خـالل      

في ظل بيئة معينة تفرض على  تاذ قرارااالستثمار األفضل للموارد وإتباع سياسات وبرامج واتخ

اإلدارة  قيود،  وإن العمل اإلداري ينطوي على كل نشاط بشري يرمي إلى تنسيق جهود عدد من 

  ).71ص 1997شاكر محمد فتحي (األفراد بشكل منظم لتحقيق أهداف مرسومة

  :القصوراإلداري- ثالثا

ياً أو كلياً وعدم بـذل المجهـود   هو تقاعس العاملين باإلدارة عن القيام بواجباتهم جزئ

المتوقع منهم وعدم التزامهم بالتعليمات المنظمة للعمل الرسمي والخروج عليها، مما يـؤدي إلـى   
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أحمـد ابـراهيم أحمـد    (العمل وينعكس بالتدني  على  فاعلية وكفاءة العملية التعليمية  معدم انتظا

  ).18ص 2000

تقاعس المعلم إدارياً وذلك بعـدم القيـام    تعريف قصور المعلم اإلداري بأنه نكما يمك

بواجباته جزئياً أو كلياً وعدم بذله للمجهود المتوقع منه وعدم التزامه بالتعليمات المنظمـة للعمـل   

الرسمي والخروج عليها مما يؤدي إلى عدم انتظام العمل وتظهر على شكل تغيبات وتأخرات في 

  الحضور والتنقل من مؤسسة إلى أخرى

  :القصور اإلداري مؤشرات-1

  ):20أحمد ابراهيم أحمد ص(للقصور اإلداري عدة مؤشرات هي

  التغيب 

  التحويل 

  النزاع أو الخالف أو الشقاق بين العمال 

  الجزاءات 

 التظلمات والشكاوى  

   

  :التغيب- ٢

إن كثرة غياب العاملين والمعلمين أو انقطاعهم عن العمل يعتبـر ظـاهرة مرضـية     

رضا العاملين عن العمل ، فالتغيب عن العمل ألسباب غير صحية يعتبر ودليال واضحا على عدم 
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أحد المؤشرات السلبية لفاعلية اإلدارة وهذا ما قد  يشير إلى وجود قصور إداري  في المدرسـة،  

لذا وجب عند حدوث هذه الظاهرة االهتمام بدراسة  موضوعية لمعرفة أسبابها ومحاولة التوصـل  

  ).22ص 2000مد ابراهيم أحمد أح(إلى الحلول الكفيلة 

ليس التغيب ظاهرة ال يمكن لإلدارة التأثير عليها بل يفترض في القيادة المتمثلـة فـي   

  ):23ص 2002أحمد ابراهيم أحمد (المدير التدخل من ثالثة زوايا هي

  .إن اإلدارة تتحكم في نمط التغيب من خالل استخدامها لصالحياتها 

  .اً لغياب العاملين والمعلمينقد تكون اإلدارة مسبباً مباشر 

قد يؤدي  عجز اإلدارة عن حل الصراعات داخل العمل أو فشلها في تهيئة مناخ مالئم  

  .إلى لجوء المعلمين إلى التغيب كوسيلة للتعامل مع الموقف

  :)الحركة(التحويل - 3

في حالة عدم وجود أسباب شخصية تدفع بالمعلم التخاذ قرار التحويل إلـى مؤسسـة   

ى،  يمكننا أن نفسر ذلك بوجود مشكالت في العمل، تثقل كاهله وتعجز اإلدارة عن التعامـل  أخر

إذ يعتبر عدم اسـتمرار  . مع هته المشاكل أو تسكت عنها أو تكون في حدة ذاتها مسببا مباشرا لها

أحمد ابـراهيم  (وانتقال المعلمين في العمل مظهرا سلبيا ودليال على وجود نقائص وقصور إداري

 ).24ص 2002حمد أ
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  :النزاع أو الخالف أو الشقاق بين العمال-4

إن كثرة النزاع و الخالف والشقاق بين العمال دليال علـى سـوء اإلدارة أو فشـلها     

لذا يجب مواجهة هذه المواقف بكل حزم ومحاولة التوصل إلى .ومؤشراً على قصورٍ إداريٍ واضحٍ

  ).165ص 1994عبد الرحمان بن سالم (اون بين العمالالحلول التي تحقق الوئام و المحبة والتع

  :الجزاءات- 4-1

  :اللجوء الدائم لإلدارة إلى الجزاءات يعد مؤشراً سلبياً لفعاليتها وذلك لسبين 

  .وجود مناخ غير صحي تكثر فيه العوامل التي تستدعي تلك الجزاءات -1

وا فـي أداء مهمـتهم أو   اعتماد اإلدارة على عقاب العاملين و المعلمين حتى يفشـل -2

بدالً من التعرف على المعوقات واألسباب العميقة التي أدت إلـى مـا حـدث     نيرتكبوا خطأ معي

  .لمواجهتها

  :التظلمات والشكاوى-4-2

إن إقدام المعلم أو العامل على التقدم بشكوى ضد المدير مع وعيه بما يمكن أن يثـار   

كفايتها أو صحتها أو تقاعس الرؤساء األعلـى عـن   ضده من ردود أفعال انتقامية في حالة عدم 

نصرته يعد في حد ذاته مؤشرا لحجم المشكالت التي يعاني منها، وكيف يتضاءل أمامه ما يتوقـع  

  .أن يتعرض له من ضغوط مما يدعونا إلى اعتبارها مؤشراً لقصور إداري كبير

يعبر عنها الفرد نحـو  وتعتبر الشكاوى والتظلمات في حالة التذمر أو عدم الرضا التي 

المؤسسة، وقد يكون هذا التذمر فرديا أو جماعيا ويعبر عن حالة حقيقية أو حالة وهمية ال تقـوم  
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على أساس وقد تكون الشكاوى موقعة أو غير موقعة وفي كلتا الحالتين قد تشير إلى وجود قصور 

لج أسباب هذه القصور كما وفي هذه الحالة يجب على اإلدارة الرشيدة أن تعا. إداري في المؤسسة

يجب على اإلدارة أيضا أن تهتم بدراسة الشكاوى حتى و لو كانت فردية دراسة علمية موضـعية  

عبد (ألن تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم الحالة ووصولها إلى درجة يصبح معها من الصعب مواجهتها

  ).161ص 1994الرحمان بن سالم 

  :عوامل القصور اإلداري-5

لعوامل التي تكمن وراء عدم تحقيق األهداف التعليمية والتربوية داخـل  هنالك بعض ا

المدرسة وهذه العوامل متعددة في صورها و متباينة في أثارها فمنها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية 

واإلدارية و االقتصادية والسياسية والثقافية  وتأثير البيئة بجميع عناصرها و عوامل أخرى ترجع 

  ). 32ص 2002أحمد ابراهيم أحمد (المنظومة المدرسية باإلدارة التعليميةإلى عالقة 

:          وبصفة عامة فان أهم مظاهر الفساد اإلداري في المنظمة الرسمية يمكن إرجاعها إلى

  .ندرة الخامات والموارد التي توفرها المؤسسة لألفراد 

  .قصور أنظمة الرقابة وصوريتها 

  .الحقيقي للعاملين في المؤسسةتدهور الدخول  

  .التردد في مواجهة قضايا الفساد واتخاذ عالجات حاسمة بشأنها 

  .تعقد أنظمة العمل وإجراءاته 

  .سوء التخطيط وعدم االلتزام باألسس العلمية لإلدارة 
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  ):52ص  2001عطوي ةجودة عز(يمكن حصرها فيما يلي: معوقات اجتماعية

  . المحلي تعرض المدير للضغوط من المجتمع 

  .عدم فهم المدير  لدور المدرسة تجاه المجتمع المحلي 

  .التعارض مع العادات والتقاليد 

  عدم تقدير المعلم اجتماعيا 

  .غياب الدور التربوي للمنزل واعتماده كليا على المدرسة 

  .الدروس الخصوصية والغش في االمتحانات 

  ):76ص 2001عطوي  جودة عزة(هي كاآلتي:المعوقات اإلدارية داخل المؤسسات

  .المركزية الشديدة وعدم التفويض 

  .الوضع التنظيمي لألجهزة اإلدارية والبيروقراطية 

  .تباين وتعقد اإلجراءات 

  .عدم توافر المعلومات الالزمة التخاذ القرار والتخطيط السليم 

  ):76ص 2001جودة عزة عطوي (ثالثة معوقات هي ييمكن تميزها ف:ةمعوقات بيئي

  .بها من عادات وتقاليد طالجتماعية وما يرتبالمورثات ا 

  .غموض وجمود اللوائح 

  .عدم االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال اإلدارة 
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  ):76ص 2001جودة عزة عطوي (هذه المعوقات هي: معوقات القيادات اإلدارية

  .القيادية ذات الكفاءة العالية رعدم توافر الكواد 

  .يب اختيار القيادات اإلداريةعدم سالمة طرق وأسال 

 .عدم توفر االستقرار الوظيفي واالطمئنان النفسي للقيادات اإلدارية 

  :صور وأشكال القصور -6

  :بالنسبة للعاملين بالمؤسسة 

  .التراخي في الحضور للعمل في المواعيد المحددة 

  .الخروج من العمل قبل المواعيد المحددة 

ل لفترات طويلة ودون مبرر مقبول االنقطاع عن الحضور في مكان العم 

  .أو معقول

  .ضعف استغالل الوقت لفترات طويلة دون عذر مقبول 

  .سوء استغالل الوقت الرسمي ألداء األعمال الرسمية 

  .االستهانة بالملكية العامة 

  .عدم االنصياع لألوامر والتعليمات المكتبية 

  .سفقدان االحترام المتبادل بين الرئيس والمرؤو 

  .رية المكتبات و القراراتإفشاء س 



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

  .تفشي روح الالمباالة 

  .انعدام دوافع العمل بجد وإخالص 

  .التهرب من اتخاذ القرارات 

  .ضعف الرقابة و اإلشراف من قبل الرؤساء 

  .غياب الجدية في متابعة األداء 

  :في المجال التعليمي 

  .تكرار تأخر أحد المعلمين عن موعد الدوام الرسمي 

  .بة خطاب داخل الصف أو الفصلانشغال المعلم بكتا 

  .شكوى طالب أحد الفصول من ضعف أحد المعلمين 

  .إقالع بعض المعلمين عن المشاركة في النشاط المدرسي 

  .وجود حالة غش في لجنة امتحان 

  .قلة اهتمام بعض المعلمين بالواجبات المنزلية 

  .تكرار تأخر من الطالب في الصباح 

   :مظاهر القصور اإلداري -7

  ):38أحمد ابراهيم أحمد ص (المدارس كاآلتي جلهذه المظاهر أن تكون داخل أو خاريمكن 
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تداخل االختصاصات في القيادة المدرسية فبعض المدارس الثانوية يتـولى قيادتهـا ثالثـة     •

مدير اإلدارة و مدير المدرسة وناظر المدرسة ويحدث في بعض األحيان تـداخل فـي   :هم

  .لذي يؤدي إلى خلل في العملية التعليميةإصدار التعليمات و القرارات ا

تقسيم ميزانية المدرسة على النشاط التربية االجتماعية واآلباء والمعلمين، مصاريف أخرى  •

وجميع المبالغ توضع باسم مدير اإلدارة وال يحق ألحد السحب إال بتوقيع المـدير اإلدارة،  

لضرورية في حالة غياب اإلدارة وهذا ما يؤدي إلى تعطيل بعض األنشطة و أوجه االتفاق ا

  .أو معارضته للصرف

ضعف ميزانية المدارس وخاصة في نواحي النشاط الفنـي بحيـث ال تغطـي متطلبـات      •

  .المدارس

مجالس اآلباء التي تشارك في حل مشكالت المدرسة ضـعيفة وال ال يقبـل اآلبـاء علـى      •

  .الحضور

  .ات الخاصة بذلكنقص أثاث المدرسة وتتابع الطلبات وبطء تنفيذ القرار •

بالرغم من إصـدار  ..القصور في تلبية احتياجات المدرسة في الصيانة و المباني و الطالء، •

  .قرارات وطلبات من اإلدارة المدرسية

ضعف تجاوب الطالب مع األنشطة الالصفية و السلوكيات الخارجة عن اآلداب العامة لـذا   •

  .بعض الطالب
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ء اإلدارة أو عيوبها وهو عيب خطيـر فـي   ويعتبر القصور في العمل من مظاهر سو

عن عمد أو عندما يقصـر   هاإلدارة المدرسية يحدث عندما يستبعد أحد األفراد جزءا من مسؤوليات

في أداء مسؤولياته كلها لفترة من الزمن، وقد ينتج هذا القصور عن عيوب في التنظيم منهـا مـا   

  ):41أحمد ابراهيم أحمد ص(يلي

  

  : د مسؤولية الفردالتقصير في تحدي-7-1

بشكل جيد يفهم منه ما هو مطلوب منه، أو ربما تكون مسؤوليات الفرد أكثـر ممـا    

يستطيع أداءه كامال، أو ربما يكون الواجب المهمل ال يتناسب في األهمية مع واجباتـه الرئيسـية   

غير جيدة األخرى وهذا األمر يغري بإهماله كما أن التقصير قد ينشأ عن عالقات غير واضحة أو 

  .مع الرؤساء أو الزمالء أو عن أسباب شخصية أو نفسية خارجة عن إرادة الفرد

  : التأخر في انجاز العمل-7-2

وقد يحدث بسبب سوء أو عدم وضوح التنظيم مثل االعتماد كثيرا على الجهد الجماعي 

متداخلة أو غير  المشترك في انجاز العمل كأن تعتمد المدرسة على اللجان أو قد تكون المسؤوليات

محددة بوضوح فكل شخص ينتظر األخر لكي يعمل أو قد يكون هنالك عـادات سـلبية للعـاملين    

  .كالتراخي و الكسل في أثناء أداء العمل إضافة إلى غياب اإلشراف الفعال

  : األعمال الخاطئة-7-3
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التي  قد يحدث ذلك بسبب كبر حجم العمل المطلوب أداءه من الفرد مما يغريه بالسرعة

تولد األخطاء وإما من عدم كفاية الشخص القائم بالعمل كأن يقوم معلم للعلـوم بواجبـات أمـين    

  .المخبر

   :نقص جودة المجهود المبذول النجاز العمل-7-4

ويدل هذا المظهر على نقص كفاية األشـخاص القـائمين بالعمـل أو نقـص كفـاءة      

  .يات المطلوب تنفيذها تعريفا كامالاألشخاص القائمين باألشراف أو عدم تعريف المسؤول

  

  : نقص كمية الجهد المبذول النجاز العمل-7-5

أي أن القائمين على تنفيذ العمل من المعلمين و اإلداريين ال يبدلون الكمية الالزمة من 

المجهودات حتى و لو كانت مستويات جودة المجهودات مالئمة إال أن هذه المجهودات قد تكـون  

حيث الكمية، و قد سبب هذا المظهر انخفاض الروح المعنوية لذا األفراد أو بسـبب  غير كافية من 

  .ضعف اإلشراف و المتابعة المستمرة

   :الجهد الضائع-7-6

يقصد بهذا المظهر هو أن األفراد يبذلون كثيرا من الجهود غير المنتجة أو المتكررة و 

الواجبات فيقوم فرد بعمل يقوم بـه آخـر    للمسؤوليات و قينتج هذا المظهر عن عدم التحديد الدقي

فتحدث االزدواجية و التكرار، وهذا بسبب فشل اإلشراف في منع التداخل واالزدواجية عند تنفيـذ  

  .األعمال
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   :الكمية الزائدة من الجهد المبذول-7-7

معنى هذا المظهر هو استعمال طرق طويلة ومعقدة ألداء العمل تتطلب كميات زائـدة  

أن يقوم معلم باستخدام طريقة للتدريس ال تتناسب مع طبيعة الموضوع الـذي يقـوم   من الجهود ك

  .بتدريسه أو أن إعداده للدرس يكون بشكل غير جيد

وهكذا يمكن الحكم على فاعلية اإلدارة المدرسة في أي مدرسة من خالل البحث عـن  

تشير إلى عيوب وقصور  النتائج التي تحققها هذه اإلدارة و عن بعض المظاهر و المؤشرات التي

محددة  وتأتي أهمية معرفة هده العيوب من أن تحديد العيب أو القصر وتشخيصه بشـكل نقطـة   

  .االنطالق الصحيحة نحو العالج

  :تصنيف قصور اإلدارة المدرسية-8

اإلدارة المدرسية شأنها شأن أي عمل يقوم به اإلنسان فإذا تصـفحنا ماهيـة اإلدارة    

مسار الممارسة فيها نجد أنها تعاني أحيانا من بعض األمور التي تمثل صعوبات  المدرسية و تتبعنا

و مشاكل في طريق القيام بوظائفها على الوجه األكمل وتظهر على شكل قصور إدارية و تختلف 

من إدارة مدرسية إلى أخرى ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى نظرا لظـروف المـدارس وطبيعـة    

  ).46ص  2002راهيم أحمد أحمد اب(القائمين عليها

  :ويمكن تصنيف حدة  الصعوبات و القصور في اإلدارة المدرسية إلى

  : و تتمثل في :أوالً صعوبات ذات صلة بالعملية التعليمية

  .النقص في بعض هيئات التدريس 
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  .انخفاض مستوى أداء بعض المؤهلين ألسباب مهنية أو نفسية 

  .تنوع سلوكات المعلمين 

  .غير األسوياء وجود بعض الطالب 

  .تفشي الدروس الخصوصية وأثرها على العمل الرسمي 

المدرسي نتيجة تنقالت هيئة التدريس أو العجز في بعض  لعدم استقرار الجدو 

  .التخصصات

  .عدم توافر اإلمكانيات المادية المطلوبة 

عدم التكافؤ بين السلطة و المسؤولية وتعارض االختصاصـات أحيانـا بـين     

  .زية واألجهزة المحليةاألجهزة المرك

  ؟صعوبة التوفيق بين النواحي اإلدارية و اإلشراف الفني: ثانياً

  :وتتمثل في :صعوبات العمل: ثالثاً

  .تجاوز نسبة القبول 

  .تجاوز نسبة الكثافات المقررة للفصول 

  .الضغوط لقبول السن و إعادة القيد 

  .عددةعدم إتباع نظام اليوم الكامل في الدراسة نتيجة لظروف مت 

  :المعلم و القصور اإلداري-9
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يعتبر المعلم حجر الزاوية في إصالح التعليم الذي ال يتم إال من خالل إصالح حـال   

المعلم فالمعلمين أكثر احتكاكاً و تسييراً للعملية التعليمية والتربوية من غيـرهم و أي تقصـير أو   

  .إهمال من جانبهم سيقلل من عائد التعليم

تعمل على تطوير إمكانياته وتقدير مكانته واحترامه ودفعه نحو اإلبداع  فعلى اإلدارة أن

و االبتكار وتمكنه من تفهم مكونات مجتمعه و مقتضياته و في الوقت نفسه يجب على المعلـم أن  

  .يعمل على تطوير نفسه و االرتفاع بمستوى أداءه وبمستوى العملية التعليمية ككل

دائما بين السبب الظاهر في تصـرفات المعلمـين و   لذلك يجب على اإلدارة أن تفرق 

شكواهم وبين السبب الحقيقي لهذه التصرفات فان المعلم يتضرر من أي قرار إداري و غالبا مـا  

يظهر احتجاجه على التصرف بالتهاون في عمله و عدم االهتمام به، وذلك تكون نتيجته إما خفض 

الصادرة أو طلب المعلم نقله إلى مؤسسة أخـرى أو   أداءه أو رداءة نوعه أو عدم إتباع التعليمات

زيادة معدل الغياب أو الوقت الضائع أو ظهور روح التنافر و الشقاق بين المعلمين و أنفسـهم أو  

  ).51أحمد ابراهيم أحمد ص (بينهم وبين اإلدارة

ولذلك فان مسؤولية اإلدارة عند حدوث هذه التصرفات من المعلمـين ال تكـون فـي    

  .المخطئ بل استقصاء األسباب الحقيقية لهذه التصرفات و العمل على معالجتهامعاقبة 

فقد تسبب غياب المعلم عن المؤسسة التعليمية نتيجة لبحثه عن لقمـة العـيش فـي    -

باإلضـافة إلـى تـردي النظـرة      اظواهر عديدة نظرا لضآلة المرتبات و الحوافز التي يتقاضونه

جتماعية و التاريخية و االقتصادية التي مرت بها مهنة التعلـيم  االجتماعية إلى المعلم للظروف اال



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

ص  2002أحمد ابراهيم أحمد (مما جعلها مهنة بال أسوار يعمل بها المختصون و غير المختصون

52.(  

  :و فيما يأتي سنحاول معرفة

  .عوامل تغيب المعلم 

  .الحاالت القانونية التي تسمح للمعلم بالتغيب 

 . للنقل و الحركة في العمل و الحاالت القانونية 

  :عوامل التغيب -10

  :العوامل النفسية للتغيب

إن التغيب ظاهرة ال يمكن فضلها من النسق االقتصادي االجتماعي الذي تحدث فيـه   

فالتغيب يشكل عرضا سلبيا لعدة مشاكل و يمكن تشبيهه بالصداع الذي ينذر كعرض واضح بوجود 

ن جسم اإلنسان، و بطبيعة الحال ال يكون بمداواة الصداع و جهاز أو أجهزة م فخلل في و وظائ

  .لكن بمعالجة مصدر الصداع

يقصد بالتغيب االنقطاع عن العمل لمدة ما سواء كان هذا االنقطاع بعذر قانوني مقبول 

أو بدون عذر وأمام تعدد الدراسات الميدانية التي تناولت أسـباب و عوامـل التغيـب المختلفـة     

عوامل كما رتبها كل من  3ليل فإن التركيز في أغلب الدراسات يمكن تلخيصه في بالعرض و التح

MINER? DRCMER   1976(فيDunnette(و هذه العوامل هي:  

  .المرض و يشمل المرض النفسي و الجسمي أو كليهما-أ
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  .المتغيرات الهيكلية المرتبطة بالتنظيم و بنية المؤسسة-ب

  . االتجاهات و المواقف-ج

بكل ما قد يسبب استجابة سلبية عند األفراد سواء كـان  ) ايجابيا(رتباط طرديا ويبدو ا

السبب ماديا أو معنويا لفهم مختلف العوامل النفسية التي ترتبط بالتغيب يمكـن اسـتعراض هـذه    

  .العوامل وفق المحاور الثالثة المذكورة

  : المرض-أ

قانونيا فان المـرض  وان   رغم اعتبار المرض من أسباب التغيب المبررة و المقبولة

كان يشكل أكثر من نصف أسباب التغيب ليس إال تعبيرا من اضطرابات و مشكالت نفسية و ذلك 

العاطفية و االتجاهات السلبية نحو المشرفين و زمالء العمل و عـدم   تكسوء التكيف واالضطرابا

مل النفسية للمـرض أو  الرضا عن جو العمل بصفة عامة ومهما يكن فال يعني التركيز على العوا

  .التمارض نفي حدوث أمراض وحوادث تعيق فعال حضور العامل إلى مركز عمله

  :المتغيرات الهيكلية المرتبطة بالتنظيم و بنية المؤسسة-ب

سيقتصر عرضنا بخصوص هذه المتغيرات علـى المتغيـرات المرتبطـة بالسـلوك      

  .حجم المؤسسة و نمط القيادة التنظيميةالتنظيمي و ذلك كاالتصال التنظيمي و عالقة بكبر أو 

  )التفصيل ( 

  :االتجاهات و المواقف-ج

  : الحاالت القانونية لتغيب المعلمين
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  ) 185ص  1994 عبد الرحمان بن سالم(:تغيبات مدفوعة األجر - 11

  :التغيب الخاص بالحج-1

في تغيب لكل معلم يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية  

  .يوما متتالية 30خاص مدفوع األجر مدته 

أما في ما يخص العمرة فليس له الحق في التغيب مدفوع األجر اللهم إال إذا كان فـي  

  .عطلة سنوية عادية وإال تخصم مدة التغيب في مدة العطلة السنوية

  :التغيب بسبب مناسبة عائلية-2

  :ر في المناسبات العائلية التاليةالحق في تغيب خاص مدفوع الج) معلم(لكل موظف  

  .زواج المعلم ثالث أيام عمل •

  ).يوم  15أيام عمل متتالية أو غير متتالية خالل 3(ازدياد مولود له  •

  ).أيام عمل 3(زواج االبن أو البنت أو ختان االبن  •

  ).أيام 2(المباشرة للموظف  يوفاة أحد األصول أو الحواش •

  ).أيام3(وفاة زوج الموظف  •

  .تضاف إلى اآلجال المحددة في هذه المادة مدة الطريق إذا أقتضى األمر:ةمالحظ

  :تغيبات خاصة-3
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موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحـق فـي تغيبـات    )معلم(كل  

  .خاصة مدفوعة األجر ال بد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة المعنية إلى الهيئة المستخدمة

  :نياضييتغيبات الر-4

في المباريات الرياضية الوطنيـة و   االمعلم الذي يلعب دورا نشط) الموظف (يستفيد  

  .الدولية من تغيب خاص مدفوع األجر مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق

  :تغيب الموظف الممثل النقابي-5

له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة األجر فـي  ) معلم(يستفيد كل موظف  

ار ممارسة مهمته االجتماعية النقابية و أيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة إط

  ) شهادات أو استدعاءات( أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة و يقدم لها جميع األوراق االثباتية 

  :التغيب للمشاركة في امتحان-6

تغيب خاص مدفوع األجر تساوي يدعى الجتياز امتحان الحق في )معلم(لكل موظف  

  .مدته إجراءات االمتحان مع زيادة مدة الطريق

يتعين على المعلم أن يشعر الهيئة المستخدمة مسبقا بتاريخ االمتحان مع تقديم :مالحظة

  .األوراق اإلثباتية

  :التغيب للمشاركة في التكوين و تحسين المستوى-7

دفوعة األجر إذا تابع دروسـا فـي   يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة م 

  .ساعات في األسبوع 4التكوين أو تحسين المستوى مدته 
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  :التغيبات الخاصة غير مأجورة

غير مأجورة ألسباب خاصـة فـي    يمكن ألي موظف أن يستفيد من تغيبات  خاصة  

  .نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة 24حدود 

  :ت األمهات المرضعاتتغيبات الموظفا

لألمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين كل يوم مدفوعتين األجر ابتداء من يـوم   

  .الوالدة مدة السنة األولى و ساعة واحدة كل يوم مدفوعة األجر مدة السنة الموالية

  :مالحظات 

ـ  - دة ال تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب ألجل الرضاعة ألن م

  .ساعة في األسبوع 44عملها في المؤسسة تقل عن 

إذا خرجت حاالت التغيبات عن الحاالت السابقة يمكن اعتبار التغيب أحد مؤشـرات  -

 .القصور اإلداري للمعلم

 

  

  ):الحركة(النقل أو التحويل 

أجاز القانون نقل الموظف مكانيا وذلك بناءا على طلبه أو إذا دعت المصـلحة  إلـى    

و يجب أن تراعى عند النقل طلبات الموظفين واإلطـالع   ءرأي اللجان المساوية األعضا ذلك أخذ

على المناصب الشاغرة و درجتهم الوظيفية و أقدميتهم و حاالتهم العائليـة و األسـباب الصـحية    
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عبد الرحمـان بـن سـالم    (ةللموظف و زوجته و أوالده وذلك في حدود ما تتطلبه فائدة المصلح

  ).172ص

  :النقل وفق حالتينويتم 

  :بناء على طلب الموظف: الحالة األولى

فقد أجاز القانون للموظف النقل من مكان آلخر وفقاً لمصلحته، و اإلدارة لها سـلطة   

تقديرية و إجابة المعلم لمطلبه حيث تقوم بدراسة طلبات المعلم مسترشد في لـك بـرأي اللجنـة    

علمين بعد دراسة الطلبات و استشارة اللجنـة و تقـوم   المساوية األعضاء التي تمثل اإلدارة و الم

اإلدارة بإعداد قائمة خاصة بإجابة طلبات النقل و إذا تعدد المعلمين طلبوا النقل إلى مكـان معـين   

  فتقوم اإلدارة بترتيب طلباتهم و بالتالي االستجابة لمطالبهم في ذلك مراعية ما يلي) مؤسسة معين(

  .زوجته و أوالدهاألسباب الصحية للمعلم و -

  ).المتزوج أو األعزب(الحالة العائلية -

  .أقدمية المعلم في الخدمة-

  .الدرجة الوظيفية التي يشغلها-

  .المعلومات التي أوردها المعلم بطلبه و التأكد من صحتها-

المصلحة العامة و في حدود ما تقتضيه هذه المصلحة مـن   ةيتم النقل بمراعا:مالحظة

  .لشاغلة من الجهة المنقول إليها من جهة أخرىجهة، و الدرجات ا

  :النقل اإلجباري: الحالة الثانية



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

المسائل التي تدخل فـي   نفي مسألة التنظيم اإلداري الداخلي لهيئة و مصلحة معينة م 

اطالقات اإلدارة و قد يترتب على إعادة التنظيم إلحدى المصلح ضرورة نقل بعض المعلمين مـن  

الحالة أجاز القانون للجهة اإلدارية أن تقوم بنقل المعلمين مكانيا من المكان مكان آلخر و في هذه 

  ).المصلحة( الذي عين فيه إلى مكان آخر،مع مراعاة اإلدارة الضرورة 

  :أهمية النظام في المدرسة - 12

من الواضح أن النظام أمر ضروري و عامل أساسي في نجاح كل ما نقوم به كما أن   

لنا عنه في إدارتنا للمدرسة و الصف وإن أي نظام مدرسي نريد له النجاح عليه أن النظام ال غنى 

ومتطلبات المعلم و النظام هو العملية التي  ميأخذ بالحسبان مستوى نضج األطفال و نوع احتياجاته

تساعد المعلم على التوفيق بين رغباته و أهوائه الخاصة و بين حاجات مجتمعه مدفوعا في ذلـك  

  ).45علي سعيدات ص(ع الذاتي أو ما نسميه االنضباط الذاتيبالواز

إن النظام الفعال هو ذلك الذي يشجع على احترام الخط الذي يرسمه و العمل بمقتضاه 

  ).أي المعلم(و عدم السماح بخرقه وهو أمر ال يتحقق عند المرء إال إذا فهم هذا المرء ذاته 

كانت إذا ما أريد له النجاح أن يقوم على  البد ألي عمل مهما كان نوعه أو أية مؤسسة

نظام نعين على أسس سليمة تضمن سير العمل و تؤدي به إلى النجاح و التقدم و ذلك بمراعاة كل 

  .العاملين أسس هذا النظام و قواعده

النظام و الحرص عليه شرط أساسي في وجود مناخ مناسب يساعد المعلـم   ةإن مراعا

م في دوامهم و في تنظيم العالقة بينهم و بين المعلم من جهة و بينهم و على أداء مهمته و انتظامه

  .بين المدرسة من جهة أخرى
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لكن لم يعـد  . لحفظ النظام أسلوبان أولهما يقوم على الترهيب و ثانيهما على الترغيب

ديد في وسعنا هذه األيام أن نجبر المعلمين على احترام النظام والتقيد به عن طريق الخوف و الته

  .و إنزال العقاب بل ال بد من الترغيب كأسلوب لحفظ النظام

  :و للنظام مزايا عديدة هي

الحفاظ على موارد المجتمع باالستخدام الجيد لطلقة المعلم و  :بالنسبة للمجتمع 

االستغالل السليم لعنصر الوقت و زيادة اإلنتاجية الكلية و تخفـيض التكـاليف   

ألوقات العمل و نشر و تعميق القيم الخاصة على  باالستغالل االقتصادي األمثل

بالواجبات و الحفاظ على مواعيد العمل الرسمي و انتقال هذه القيم من  مااللتزا

  .المعلمين ألبنائهم

انجاز األعمال المطلوبة في الموعـد المناسـب و تخفـيض     :بالنسبة لإلدارة 

متعاملين مع المدرسة مـن  التكاليف و زيادة التعاون بين المعلمين و زيادة ثقة ال

  .شرائح المجتمع المختلفة

تنمية العادات السليمة و تعميق االلتزام و الشعور بالواجـب و   :بالنسبة للمعلم 

رفع روحه المعنوية وما يعود عليه االنتظام من عائد ايجابي مـادي كالمكافـأة   

ه و رؤسائه المالية مثال أو عائد أدبي معنوي كالتقدير و االحترام من قبل زمالء

 .و مجتمعه

  :عوامل تساعد على القضاء على القصور اإلداري-13
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  :النمو المستمر للمعلمين و اإلداريين-1

فنحن نعيش في عصر تتنامى فيه المعرفة بشكل مذهل ،و علينا إزاء ذلك أن نواكـب   

بـرة  تطور المعرفة هذا فتقف على كل جديد في ميدان تخصصنا ما أمكن ذلك و االطالع على خ

اآلخرين و تجاربهم في هذا الميدان فال يبقى الواحد منا جامد عند حدود معرفته القديمـة فيصـبح   

  ).52ص  2000أحمد ابراهيم أحمد(عندها في ركب التخلف و في عداد المتخلفين

وان المدرسة الفاعلة تعمل على وجود جو يسوده التعاون و المشاركة كمـا يجـب أن   

 .ن أن ال سبيل إلى إنجاز مثمر له قيمة إال بالعمل الجاد المخلص المثمريترسخ في أدهان المعلمي

 

  

  :االحترام المتبادل-2

حيث يشعر كل من في المدرسة بأنه عضو عامل فيها له أهميته في بناءهـا و رفـع    

مستواها و عضو فاعل في تقدمها و ازدهارها و يجد فيها من يصغي إليه لسماع رأيه بعنايـة و  

  .يحترم رأيه و يحمله محمل الجد و يقدر له جهوده مهما كانت ومهما كان مستوى انجازهاهتمام و 

  :الثقة المتبادلة-3

حيث يثق كل من في المدرسة من المعلمين و مدرين و إداريين بنفسهم و بقـدراتهم   

أوال و اإلسهام  في رفع كفاية المدرسة في العملية التربوية ضمن عمله و اختصاصه كمـا يثـق   
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باآلخرين من حوله و بقدرات كل منهم بعيدا عن جو الشك و الريبة فهم جميعـا يعملـون لـنفس    

  .الهدف و هو المصلحة العامة

  :الروح المعنوية العالية-4

ففي ذلك ما يجعل عند الفرد الحافز الذاتي الذي يدفعه للعمـل بجديـة و إخـالص و     

عيدا عن كل ما يعكر صفوه و كل ما يدفعه إلى الشعور باالرتياح لكل ما حوله و لكل ما يقوم به ب

الملل و اإلحباط، يتمتع بروح مرحة و يسير في عمله في عمله و تصرفاته و اتخاذ قراراته بوحي 

  ).55ص  2000أحمد ابراهيم أحمد (من ذاته و انضباطه الذاتي

  :الوالء و االنتماء-5

ه العناية و االهتمام و يخلص حيث يشعر الفرد أنه جزء من هذا الكيان التربوي فيولي 

فما يرفع من شأن أحدهما يرفع من شأن اآلخر و ما يحبط من شـأن اآلخـر    ءله الوفاء و االنتما

يحظ من شأنهما معا،يقبل على عمله بنفس راضية و بروح تعاونية و شراكة ايجابية بعيـدا عـن   

  ).55ص  2002براهيم أحمد أحمد ا(التنافس غير المرغوب فيه و الذي يولد الحزازة في النفوس

  :توفير الفرص المتكافئة-6

حيث توفر المدرسة لكل عامل فيها الفرصة إلبراز قدراته و مواهبه و المجال الـذي   

  .يستطيع تقديم خدماته فيه بما يرفع من شأن المدرسة ويزيد في فاعليتها التربوية

ا صاغية مما يعزز كيانه و كما توفر له لفرص لإلدالء برأيه و مناقشته و يجد لذلك أذن

  ).نفس المرجع(يقوي ثقته بنفسه و بقدراته و بأنه عضو فاعل له أهميته و أثره و احترامه
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  :التجديد-7

أن توفر المدرسة الفرصة للنماء و التطوير بالوقوف على كل ما هو جديد في الميدان  

شارك في المؤثرات و النـدوات  التربوي بمختلف مجاالته و تدعم القيام باألبحاث و الدراسات و ت

التربوية و المحاضرات و ورش العمل لتبادل األفكار و الخبرات مع اآلخرين تثري ما عندها من 

  ).54نفس المرجع ص(خبرة و تجربة كما تعمل على إثراء ما عند اآلخرين بما لديها منها

  :الرعاية-8

ولين و اهتمامهم فاألسرة حيث يشعر الفرد و مهما كان مستواه بأنه محط رعاية المسؤ

المدرسية أسرة واحدة متعاونة يجمع بينها اإلحساس المشـترك بالمسـؤولية و هنالـك التكافـل     

االجتماعي الذي يزيد ما بينهم من قوة االتصال و إيجاد روح المحبة و الزمالة بمـا يشـعرهم و   

نفـس  (ء بالسهر و الحمىكأنهم جميعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضا

  ).56المرجع ص

  )57ص 2002أحمد ابراهيم أحمد ( :أساليب الحد من القصور اإلداري  -14 

  :تبسيط اإلجراءات: أوالً

إن تجاهل عنصر الوقت يؤدي إلى تهديد كيان التنظيم اإلداري األمر الـذي يتطلـب    

  .اختصا الزمن و الوقتتبسيط اإلجراءات مما يساعد على سرعة حل المشكالت اإلدارية و 

  :المنهج اإلداري العلمي: ثانياً
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ال يمكن حل المشكالت اإلدارية في إطار من العشوائية و االرتجـال بـل ال بـد أن     

  : مراحل هي 4تخضع للمنهج اإلداري العلمي و الذي يشمل 

  .كيفية التعامل مع المشاكل و تصور األوضاع المستقبلية لها :التخطيط-1

تحديد األفراد الذين يتعاملون مع هذه المشاكل و مهام كل منهم و المسؤول  :التنظيم-2

  .عنهم و سبل االتصال بهم و خطوط السلطة

شرح طبيعة المهنة و متى يتم التدخل و الغرض من هذا التدخل و السلطة  :التوجيه-3

  .المفوضة و غالبا ما يزود األفراد المتعاملين مع هذه المشاكل بالمعلومات

ال بد أن تكون هنالك متابعة حقيقية لحل المشاكل خطوة خطوة و معالجة  :لمتابعةا-4

  .األسباب دون الوقوع فيها مرة أخرى

فال يمكن معالجة أي مشكلة أو مقاومتها أو التصدي لها اال مـن  : التواجد الفوري-5

  .ان اإلداريخالل الحضور الدائم إلستعاب أسباب و عناصر و أبعاد الموقف الذي يواجهه الكي

  :تفويض السلطة: ثالثاً

تفويض السلطة هي محور العملية اإلدارية مع مراعاة أن تفويض السلطة يجب أن يتم  

خاصة أن تفويض السلطة يعطـى  ) اإلدارة العليا و اإلدارة التنفيذية(في نطاق المستويات اإلدارية 

ار اإلداري السليم بقابليته في شكل تفويض عام أو تصريح عام بالتصرف و يجب أن يتصف القر

 اللتقيد مع مراعاة إمكانية إبالغه للمستويات اإلدارية بسهولة و يسر و أن يكون القرار و واضـح 

  .بحيث ال يحدث لبس أو سوء فهم و أن يتم إصداره في الوقت المناسب
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  :فتح قنوات االتصال: رابعاً

متابعة الفورية للمشكالت و نتائجها لما لها من أهمية كأداة للحصول على المعلومات إلى ال 

  .فقناة االتصال المفتوحة تعد من أفضل األساليب الوقائية ضد حدوث أي مشكل إداري

  :بعض األساليب التي يمكن أن يتبعها المدير للقضاء على القصور اإلداري-15

  :في مجال إدارة المدرسة

  :قد يتبع المدير أساليب متباينة في إدارة المدرسة منها 

  .أسلوب مشاركة العاملين معه في المدرسة 

  .إصدار األوامر دون الرجوع إلى العاملين 

  .عدم المحاباة أو التفرقة بين العاملين 

توزيع المسؤوليات و االختصاصات في ضوء تخصـص و قـدرات و    

  .إمكانيات

  .الحزم مع اللين 

  .الحزم و الجدية و عدم التهاون مع العملين 

  .الحزم مع المرونة 

  .بط بين األنواع السابقةالر 

  :في مجال النواحي اإلدارية و اإلشرافية
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  التركيز على النواحي اإلدارية و تنظيم المدرسة 

إعطاء وقت كاف و أهمية كبيرة لألعمال الكتابية و التوقعات و مباشرة  

  المباني المدرسية

إعطاء وقت كاف و أهمية كبيرة للتالميذ و أعضاء هيئـة التـدريس و    

  .المحلي المجتمع

  .التركيز على النواحي اإلشرافية في إدارة المدرسة 

  تنسيق أو توازن بين النواحي اإلدارية و اإلشرافية 

  .الربط بين األنواع السابقة 

  : في مجال الفاعلية و الكفاءة

  .العمل على تحقيق األهداف التربوية و التعليمية للمدرسة

  .املين بالمدرسةالعمل على تحقيق و إشباع حاجات و رغبات الع

  .مراعاة الظروف التي تحيط بالموقف المتعلق باتخاذ القرار

  .عمل توازن أو تكامل بين العالقات اإلنسانية و أداء العاملين و موقف األداء

  .اإللمام بالمنهج الدراسي لكل المراحل

  .فهم النواحي اإلدارية و المالية و اإلشرافية المتعلقة بالمدرسة

  :اسات السابقة حول متغري القصور اإلداريبعض الدر  -16
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 1996دراسة إميان عبد احلافظ عبد الصمد  -1

تناولت هده الدراسات تحليال لمشكالت مدراس التعليم االبتدائي والثانوي ومدى تنـاول الصـحف   

لتحقيق أهداف الدراسـة وهمـا اسـتبيان     )اراتين(اليومية لتلف المشكالت وقد استخدمت الباحث 

  المشكالت التي توجد في دارس التعلم العام واستمارة تحليل المحتوى لبيان تلك المشكالت  لتحديد 

  :يتضمن خمسة محاور تتمثل في االستبيانوكان 

  ـ المشكالت اإلدارية والمهنية

  .ـ المشكالت قلة فاعليات العملية التدريسية

  .ـ المشكالت نوعية المعلمين وتدريبهم 

  .والضبط ـ المشكالت قلة النظام 

  .ـ المشكالت األنشطة المدرسية

مديرا  35مدير من االبتدائي و  47منهم, مديرا ومديرة  82 منعينة تتكون  ةلت الباحثمولقد استع

تقديم بعض  وتمخلصت الدراسة على مجموعة من النتائج  االستبيانمن الثانوية وقد طبقت عليها 

  ) 117ص  1996الصمد إيمان عبده حافظ عبد (  .التوصيات والمقترحات

نجد أن هذه الدراسة طبقت باإلمارات العربية المتحدة عن مشكالت مـدارس التعلـيم االبتـدائي    

نة كوسيلة لتحقيـق أهـدافها   باستإركزت على معرفة هذه المشكالت واستخدام في ذلك , والثانوي 

ري في المـدارس  لكن في دراستنا هذه استفدنا حد لدراسة في معرفة بعض مظاهر القصور اإلدا

  االبتدائية كذلك استفدنا م هذه الدراسة في عمل اإلطار النظري وبناء االستبيان 
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  1995: دراسة كايد محمد سالمة  -2

في هذه الدراسة قام الباحث بمحاولة التعرف على الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لهـا المعلـم   

ه الصعوبات من وجهـة نظـر المشـرفين    والتي تعيقه في التدريس وكذلك محاولة التغلب على هذ

  والمدرين والمعلمين والطلبة 

من مناطق متفرقة مـن شـمال    633على عينة بلغت   وزعوقد طبق في هذه الدراسة استبيان 

  األردن 

كثرة عـدد الطـالب فـي    : وأسفرت نتائج الدراسة على أن الصعوبات التي تواجه المعلمين هي 

قلـة التـزام بعـض    , عدم تعاون البيت مع المدرسة , افر الحوافز وعدم تو, األقسام قلة الرواتب 

والضـعف  , الطلبة بالنظام واالنضباط ومشاكسة بعضهم البعض وكثرة نصاب العلم من الحصص 

وعدم كفـاءة  , وتدني مكانة المعلم االجتماعية والنفسية , العام لد الطلبة وعدم رغبتهم في الدراسة 

علمين والطلبة وقلة صالحيات المعلم كما قام الباحث بتقديم مجموعة مـن  اإلدارة في التفاعل مع الم

  ) 58ص كايد محمد سالمة  (االقتراحات والتوصيات

   DAHL 1978دراسة داهل  -3

على التعرف على وجهة نظر مديري المدارس حـول الـدور    1978تتمحور دراسة داهل عام 

وتقدير , في العمل ومستوى الرضا عن العمل  يه المديرضالمطلوب منهم من ناحية الوقت الذي يق

مساعدا كما  12مديرا و 12ومفهوم الذات كانت عينة الدراسة مكونة من , اآلخرين لجهود المدير 

استخدمت المقابالت وجمع المعلومات من الوثائق والملفات الموجودة بالمدارس كمـا اسـتخدمت   

  .ضا في العملكذلك في هذه الدراسة استبيان لكشف عن مستوى الر
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 % 45من وقته في العمـال الكتابيـة الروتينيـة و     % 50أسفرت الدراسة عن أن المدير يقضي 

  .اجتماعات مع الطالب واللجان لحل المشكالت المدرسية 

  من أفراد العينة يرون أن الوقت الذي يقضيه المدير عدم الرضا  % 45وأن نسبة 

  أنهم لم يعدوا إعدادا كافيا قبل عملهم بمجال اإلدارة  باإلضافة إلى أن معظم أفراد العينة يرون

مساعدا مع اسـتخدامهم   12مديرا و 12هذه الدراسة طبقت في بيئة أمريكية حيث تمثلت العينة في 

أسلوب المقابالت وجمع المعلومات من الوثائق الرسمية في حين دراستنا تعتمد علـى االسـتبيان   

  ) DAHL . EMEST 8(.والدراسة االستطالعية

  :1995:دراسة جمال محمد ابوالوفا -4

كانت الدراسة تهدف إلى محاولة التعرف على األسباب التي تؤدي إلى غياب المعلمين بــ حلقـة   

فرد فهـم   400تكونت العينة من ,األولى في التعليم األساسي ودور اإلدارة المدرسية في مواجهتها 

معلما من مـدارس   254ا من مدارس القرى ومدير 12مديرا من مدارس المدن و 14موجها و 25

  .معلما من مدارس القرى 95المدن و

ت محور في األسباب المهنية وغير المهنية التي نضمتعبارة  26واستعمل الباحث استبيانا  يتضمن 

  .تؤدي إلى غياب المعلم

  :وأسفرت نتائج الدراسة على أن األسباب المؤدية إلى غياب المعلم هي

  .معلمين المنتضمين في حضورهم ماديا ومعنوياعدم مكافأة ال

 .عدم قبول استقالة المعلم
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 .عدم تحقيق رغبة المعلم في االنتقال إلى مدرسة أخرى يرغب التدريس فيها 

 عدم شعور بعض المعلمين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم

 .تكليف المعلم بالتدريس مواد ال يميل إليها وفي غير تخصصه 

 .اإلرهاق النفسي أثناء العمل

اإلجهاد الجسمي للمعلم بسبب كثرة واجباته في المدرسة وغيرها كما أوضح الباحث األسباب الغير 

مهنية المؤدية لغياب المعلم كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهـة  

وكذلك عدم وجود فـروق  , لموجهين وبين وجهة نظر المديرين وا ننظر المعلمين في القرى والمد

وقد قدمت الدراسة مجموعـة مـن   ,ذات داللة إحصائية في أسباب الغياب بين العزاب والمتزوجين

جمـال محمـد أبـو    (.التوجيهات و المقترحات لعالج أيباب غياب المعلم في المرحلـة االبتدائيـة  

  )75ص 1995الوفا

غياب المعلمين بالحلقة األولـى مـن التعلـيم    حورت الدراسة حول أهم األسباب التي تؤدي إلى مت

األساسي وكذا األسباب المهنية والشخصية التي تؤدي إلى غياب المعلمين كأحد مظـاهر القصـور   

وقد استفدنا في هذه الدراسة من األسباب التي تؤدي إلى غياب المعلمـين عـن عملهـم     , اإلداري

  .وانخفاض ردودهم المعنوية

  :1986دراسة حسن  - 5

تهدفت دراسة التعرف على مجاالت العمل والتي يقضي فيها مدير المدرسة وقت دوامه الرسمي اس

تكونت العينة , وذلك محاولة تقديم حلول ومقترحات تؤدي إلى اإلقالل من الوقت الضائع دون فائدة
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في دورة مديري المدارس فـي   امن مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة الذين شاركو 187من 

  .معة أم القرى بمكة المكرمةجا

  وقد اعتمد  الباحث في هده الدراسة  علي  إستبيانه مكونة من ثالثة أجزاء طبق األصل على العينة

ـ دام في الظعدم االنت نأ ىأسفرت النتائج الدراسية عل ى وام الرسمي بمعني التأخر في الوصول إل

لوقـت كمـا بينـت الدراسـة أن     من ا% 3,33المدرسة أو الخروج قبل الوقت الرسمي يستهلك 

  .من المديرين يستهلكون وقتهم في نشاطات خاصة خارج الحرم المدرسي  9.62وأن  16.91  

توصيات نذكر منها مكافأة مدير المدرسة المنتظم في دوامـة المدرسـي    ىكما توصلت الدراسة إل

  يؤديها المدير يودراسة المسؤولين في المنطقة التعليمية لكم األعمال الت

هده الدراسة طبقت بالسعودية في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية فكانت مركزة علي عينة 

المديرين فقط وذلك  لمعرفة  مجاالت العمل التي يقضي فيها مدير المدرسة وقت دوامة الرسـمي  

اسـتفدنا   وكيفية توزيعه  في حين دراستنا هده تناول القصور اإلداري في المدارس االبتدائية حيث

 محمـد يوسـف حسـن    (من هده الدراسة في معرفة إدارة الوقت وتوزيعه لدي مديري المـدارس  

  )102ص  1986
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  الهياكل التنظيمية لمديرية التربية - 1

خمس تصـنيفات لهياكـل مـديريات     29/10/1990وضع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :كثافة وأهمية المؤسسات والموظفين بالواليات وهي التربية باألستاذ إلى

  :مصالح هي) 3(يتكون من ثالث  لالصنف األول كهيك

  .ـ مصلحة البرمجة والمتابعة)1

  .ـ مصلحة التدريس واالمتحانات)2

  .ـ مصلحة الموظفين والتفتيش)3

  : هيكل يتكون من أربعة مصالح هي: الصنف الثاني

  .ـ مصلحة البرمجة والمتابعة)1

  .ـ مصلحة التدريس واالمتحانات)2

  .ـ مصلحة الموظفين)3

  .ـ مصلحة التكوين والتفتيش)4

  :هيكل التكون من خمس مصالح هي: الصنف الثالث

  .ـ مصلحة البرمجة والمتابعة)1

  .ـ مصلحة المالية والوسائل)2

  .واالمتحانات تـ مصلحة الدراسا)3

  .ـ مصلحة الموظفين)4

  .يشـ مصلحة التكوين والتفت)5
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  :هي) 6(مصالح  ةهيكل يتكون من ست: الصنف الرابع

  .ـ مصلحة البرمجة والمتابعة)1

  .ـ مصلحة المالية والوسائل)2

  .ـ مصلحة التنظيم التربوي)3

  .ـ مصلحة الموظفين)4

  .ـ مصلحة التكوين والتفتيش)5

  .ـ مصلحة التوجيه واالمتحانات)6

  ر فقد أعطى له تسمية أما الصنف الخامس فهو هيكل خاص بوالية الجزائ

  أكاديمية الجزائر هيكلها ةمديرية التربية للمفتشي -2

  :تكون من أربع مديريات هي

  .مصالح) 3(ـ مديرية الموظفين وبها ثالث )1

  .أ ـ مصلحة موظفي وبها الطورين األول والثاني من التعليم األساسي

  .يب ـ مصلحة موظفي الطور الثالث من التعليم األساس

  .لحة موظفي التعليم الثانوي والتكوينج ـ مص

  :هي) 3(ـ مديرية البرمجة والمتابعة وبها ثالث مصالح )2

  .أ ـ مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية

  ب ـ مصلحة المالية والوسائل 

  .ج ـ مصلحة الخدمات االجتماعية
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  هما) 2(ـ مديرية التنظيم المدرسي وبها مصلحتان )3

  .سيأ ـ مصلحة التعليم األسا

  .ب ـ مصلحة التعليم الثانوي

  .هما) 2(ـ مديرية التوجيه والتقويم وبها مصلحات )4

  .أ ـ مصلحة التكوين والتفتيش

  .ب ـ مصلحة التوجيه واالمتحانات

  سلك التفتيش - 3

مثل سلك التفتيش جهازا هاما في مراقبة العلمية التربوية والتعليمية للرفع من مستوى األداء لـدى  

بينمـا يـدعى   " مفتشـا "ويدعى القائم لوظيفة التفتيش في الجزائر , ك التعليم والتسييرمختلف أسال

ومفتقدا ومختلف هذه التسميات تسيير على وظيفـة مـن   , ببعض البلدان العربية مرشدا أو موجها

مهامه في التفتيش فقط كمـا يشـاع    رالوظائف المتعددة التي يقوم بها هذا السلك إذ أنها ال تنحص

ولكنه يقوم بها هذا السلك إذ أنها ال تنحصر مهامه في التفتيش فقط كما يشاع عليـه ولكنـه   , عليه

  :يقوم بالوظائف األخرى التي هي الوظائف األساسية له ومنها

التقويم والمراقبة والتكوين والمتابعة والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت والتعليمات الرسـمية  

ين الداء التربوي أو التسيير وتنشيط أجهزة التعليم وتوجيههم باإلضافة وكذا التحقيق والتعديل وتحس

إلى المشاركة في مختلف االمتحانات ولجان إعداد البرامج والكتـب المدرسـية وهـي وظـائف     

وتشرف على جهاز التفتيش لمختلف مستوياته واختصاصاته إدارة مركزية علـى مسـتوى   .عديدة

  ) 56ص 1994عبد الرحمان بن سالم .(فتشية العامةالم: وزارة التربية الوطنية تدعى
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  ة العامةيشتالمف 1 -3

مؤرخ في  85/300لمقتضى المرحوم  1985أنشئت المفتشية العامة على المستوى المركزي سنة 

وفي نفى الوقت يحدد مهامها ثم عدل هذا المرسوم برسوم أخيرة تعمل المفتشـية   03/12/1985

تنشـا  : رة كما ورد هذا في المادة األولى من المرسوم إذ نقرأ منهاالعامة تحت سلطة الوزير مباش

  .تحت سلطة وزير التربية الوطنية مفتشية عامة تكلف بمهام

ـ تفتيش أعمال الهياكل الالمركزية للمؤسسات التابعة لوزارة التربيـة الوطنيـة ومراقبـة هـذه     

  :للمفتشية العام فيذكر ةلويواصل المرسوم فيحدد بدقة المهام المخ. األعمال وتقويمها

 مـ تقديم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في المؤسسات التعليم والتكوين وتمكينهم مـن القيـا  

  .بصالحياتهم أفضل قيام في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل

ومراقبـة   ـ تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعلـيم 

  .مناهجه وتقييم التالميذ وتوجيههم

  .ـ تساهم في إعداد البرامج وتقيمها وفي تكوين المدرسي وتحسين مستواهم

ـ تسهر على االستعمال المحكم واألمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصـرف الـوزارة   

  .والهياكل الالمركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  .الصارمة في التنظيم العمل....ـ تعمل على تحسين

ـ تسهر على تطبيق قواعد األمن داخل المؤسسات التابعة للقطاع وبهذه الصفة تقـوم المفتشـية   

  :العامة بما يلي
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ـ تسهر على سير المؤسسات في مجاالت اإلدارة والبيداغوجية ولتسيير المـالي ضـمن إطـار    

  .التشريعات الجاري بها العمل

  .في إطار تسيير مسارهم المهني نفين المدرسين واإلدارييـ تقدم كفاءات الموظ

ـ تساهم في التحكم في تسير مصالح الهياكل الالمركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية والسـيما  

  .بالسهر على المحافظة على الممتلكات العقارية وغير وصيانتها وأمنها

  :ـ تكلف المفتشية العامة أيضا بما يلي

ال مع المديريات المعنية في اإلدارة المركزية واألعمال التي يقوم بها موظفو مختلف تنسيق االتص

  .أسالك التفتيش

  )نفس المرجع .( ـ تقترح إجراءات من شأنها تحسين سير المصالح والهيئات التي تفتشها

  :هيكل المفتشية العامة -2 -3

ستويات و في جميع االختصاصات تشرف المفتشية العامة على جميع أسالك التفتيش في جميع الم

  .و توجيهه و تساهم في تكوينه  هو تقوم بتسيير

  .يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أثناء عشر مفتشا

  .المفتشين الموضوعين تحث سلطة و تنسيقه و متابعه. يكلف المفتش العام بتنشيط عمل 

إطار المهام المحددة أعاله بمجـاالت   يكلف المفتشون الموضوعين تحت تصرف المفتش العام في

  .التدخل التي يحددها وزير التربية الوطنية 
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  :مهام مفتش التربية و التكوين  3 -3

يمارس مفتش التربية و التكوين مهامهم في المؤسسات التعليمية و التكوينية و الهياكل الخارجيـة  

المحدودة له و يتولـون   ةده اإلقليميالتابعة لوزارة التربية الوطنية كل حسب اختصاص و في حدو

  :كل حسب اختصاصه و مقاطعته مهام تتعلق 

  .بالتكوين و التوجيه  -

  .و بالمراقبة و التقويم  -

  .و بالدراسات و البحث  -

  :و من هذه المهام تذكر منها مايلي 

وجيـه أعمـالهم   و ت مالتكفل بتلقين الموظفين المبتدئين المهارات و التقنيات المهنية و تأطير ه -

  .قصد التكيف مع المنصب 

مراقبة الموظفين الذين يشرفون عليهم من حيث قيامهم بوجباتهم المهنية وفق القوانين األساسية  -

.  

  .و تجريبها و تحليل النتائج المستخلصة من تطبيقها  ةتحديد المناهج والبيداغوجي -

  . ةلتعليميالمشاركة في أعداد الوسائل التربوية و التجهيزات ا -

  .تصحيحها  سإعداد مواضيع االمتحانات و المسابقات المدرسية المقايي -
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  :مهام مفتشي التربية و التعليم األساسي  4 -3

. يمارس مفتشي التربية و التعليم األساسي مهامهم في المدرس و اإلكماليات و المدرس االبتدائية 

لمكيف و هياكل محو األمية كل حسب اختصاص و في و أقسام التعليم التحضيري و أقسام التعليم ا

  .حدود مقاطعته المحدود له 

  .و التكوين للمقاطعة من حيث تنشيط أعمالهم و تنسيقها و تقيمها 

  :و هم يتلون كل وفق اختصاصه و مقاطعة مهام 

  التوجيه والتكوين  -1

ت و التقنيات المهنية وتـأطيرهم  التكفل بتلقين الموظفين المبتدئين و موظفو محو األمية المهارا -أ

  .و توجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل 

المشاركة في التكوين األولي النظري و التطبيقي للطلبة المتمرنين باالتصال و التنسيق مـع   -ب

  .مؤسسات التكوين و المؤسسات التطبيقية الواقعة في مقاطعتهم 

وين أثناء الخدمة في قائدة الموظفين التابعين لمقاطعتهم و تنظيم العمل المختلفة المرتبطة بالتك -ج

يقومون بإعداد تقرير يرفعون إلى مدير التربية بالوالية و مفتش التربية و التكوين المشرف عليهم 

  .يتضمن حصيلة وتقيضا عن كل عملية تكوين أثناء الخدمة 

  .مهام المراقبة و التقدم  -د

ن عليهم من حيث قيامهم بواجبتهم المهنية وفق القوانين األساسية مراقبة الموظفين الذين يشرفو -

  .المطبقة عليهم 

  .تطبيق التوجهات و التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم و مراقبة و مناهجه و تقيمها  -
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حسن سير المدرسة االبتدائية في إطار المدرس األساسية المندمجة من حيث الجوانب التربوية و  -

  .إلدارية بما في دالك أقسام التعليم التحضيري و التعليم المكيف ا

  .تفتيش المعلمين و األساتذة العاملين بالمؤسسات المدرسة و مكلفي محو األمية  -

  .اإلشراف على تنظيم امتحان تثبيت الموظفي ورئاسة اللجنة الخاصة به و تنشيط أعمالها -

ية و اإلدارية التي يضطلع بها مديرو المدارس االبتدائيـة  و يجدر التأكيد على أن النشطات التربو

في إطار المدرسة األساسية المندمجة تخضع إلى مراقبة مفتش التربية و التعلـيم األساسـي فـي    

و في هذا اإلطار يعتبر مفتش التربية و التعليم األساسي مشرفا على أعمالهم . المقاطعة و لمتابعته 

  .االبتدائية في المقاطعة التابعة له و ليس مسير لمجموع المدارس

وتعتبر زيارة التفتيش مهام دورية يقوم بها المفتش بهدف إحصاء العناصـر وجمـع المعلومـات    

  :المساعدة على القيام بتقدم ما يتعلق 

  .بمحتويات البرامج و تناسق المواقيت و انسجام التقييم  -

  .بمحتوي التكوين الموظفين و طريقة أدائهم  -

سير المدارس االبتدائية من الناحية التربوية و اإلدارية و المالية وفق خصوصـيات المدرسـة   ي -

زيارات التفتيش هذه بإعداد تقرير في عدة نسخ عـن كـل منهـا يتضـمن     . األساسية المندمجة 

المالحظات تقديرية و عالمة عددية تبلغ إلى المصالح اإلدارية المعنية باالستقالل و إلى الموظف 

  ) 85ص  1984محمد أنس قاسم جعفر .( معني لإلطالع عليه و إمضائهال
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يمكن تكليف مفتش التربية و التعليم األساسي بالقيام بمأموريات التحقيق في المؤسسات و الهياكـل  

تؤدي هذه المأموريات بناء على طلب مـن  . الخارجية التي تشرف عليها مديرية التربية بالوالية 

  .مدير التربية 

  .الدراسات و البحث  مهام

  :مهام مفتشو التربية و التعليم األساسي في هذا المجال في العماليات التالية

  .و تجريبها و تحليل النتائج المستخلصة من تنفيذها  ةتحديد المناهج والبيداغوجي -

  .إعداد البرامج التعليم و التكوين بما فيها الخاصة بمحو األمية  -

لوسائل التربوية و التجهيزات التطبيقية و اقتنائها بما في ذلـك الخاصـة   المشاركة في إعداد ا -

  .بمحو األمية 

  .تنشيط لجان تقويم البرامج و الوسائل التعليمية بما فيها الخاصة بمحو األمية  -

دراسة مشاريع التقنين المدرسي المتعلقة بالمسار الدراسي و التمـدرس التالميـذ و النشـطات     -

  .التعليمية 

تصحيحها وأخيرا يرسل  سإعداد مواضيع االمتحانات و المسابقات المدرسية و المهنية و مقايي -

مفتش التربية و التعليم األساسي عند نهاية كل فصل و كذا في نهاية السنة الدراسية تقرير النشاط 

لعمليـات  إلى مدير التربية بالوالية و إلى مفتش التربية و التكوين المشرف عليه يضمنه حصيلة ا

المنجزة و المالحظات و اإلقترحات التي من شأنها المساعدة على تحسين نوعية التعليم و التكوين 

ص  1984محمد أنس قاسم جعفر.(في المؤسسات في المؤسسة التعليمية  او الرفع من مردو ديته

89 (  
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  .المدرسة االبتدائية  - 4

ن عالمية اإلستعمال فهي مستعملة في أغلب دول تسمية المدرسة االبتدائية تسمية قديمة و تكاد تكو

و قد كانت السلطات االستعمارية في الجزائر تطلقها على المرحلة التعليمية التـي تسـبق   . العالم 

التعليم الثانوي بينما كان التعليم الحر يكتفي بكلمة مدرسة للذليل عليها أو أبقي على هذه التسـمية  

يمها الذي كان يشمل سبع سنوات من التعليم كانت تدعى السـنة  بعد االستقالل كما أبقي على تنظ

السابعة هذه السنة انتهاء الدروس التي كانت تتوج بإمتحانا شهادة التعليم االبتدائي و بعد تنصـيب  

المدرسة األساسية عوضت هذه التسمية بملحقة المدرسة األساسية و صارت ال تشمل إال على ست 

طورين اثنين و أنزلت السنة السابعة التدريجي و إبتداءا من سبتمبر سنوات فقط موزعة على ) 6(

  .المدرسة االبتدائية إلى اإلستعمال الجديد: أعيدت التسمية  1991

األول الثاني من التعلـيم األساسـي و   : المدرسة االبتدائية مؤسسة تعليمية عمومية تضم الطورين 

اإلكمالية ما عدا ما يتعلق بالتنسـيق التربـوي و    هي مستقلة استقالل يكاد يكون تاما عن المدرسة

  .بالشؤون المالية

  : إدارة المدرسة االبتدائية 1 – 4

يسير المدرسة االبتدائية مدير ينتمي أصالة إلى سلك معلمي المدرسة األساسية تكـون قـد     

تضمن الم 90/49و قد كان المدير قبل صدور المرسوم . توفرت فيه شروط التأهيل لهذا المنصب 

القانون األساسي الخاص بالعمل قطاع التربية يبين منصب مدير المدرسة االبتدائية بعد مشـاركته  

في الحركة االنتقالية و إبداء رغبته في أن تسند إليه إدارة مدرسة ابتدائية و حسب ترتيبه في السلم 

النوعيـة و التقريـر   الحركة االنتقالية و ينبث في هذا المنصب إثر سنة من ممارسة هذه الوظيفة 
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و كان منصب المدير منصبا نوعيا يتقاضى عنه الموظف محدودة المردود مـن  . التفتيش أيحابي 

النقاط  االستداللية تضاف إلى مرتبة كمعلم كما كانت تسند بإدارة المدرسة االبتدائية إلـى المعلـم   

داللية حسب عـدد األفـواج   المساعد استثنائية ويتقاضى عنها عالوة محددة بعدد من النقاط االست

السالف الذكر صـارت   4990الموجودة بها تضاف إلى مرتبة كمساعد ، و بعد صدور المرسوم 

بينما ضيف مدير ) 14(من الصنف ) 03(مصنفة في القسم الثالث  ةإدارة المدرسة االبتدائية  وظيف

  ) 95جع صنفس المر.( المدرسة التطبيقية في القسم الخامس من الصنف الرابع عشرة 

  :فتح منصب مدير مدرسة ابتدائية- 2 – 4

منصب مدير مدرسـة ابتدائيـة   يفتح  نالعتبة التي يمكن انطالقا منها أ 09/04/1990ريحددا لقرا

  : ىفينص في مادتها األول

  تلميذا) 50(فيها يزيد عن  ذيفتح منصب مدير مدرسة ابتدائية عندما يكون معدودا لتالمي

  ) قسمين (فوجين  موزعين على األقل على

  كان اإلعفاء من التدريس بالنسبة لمدير المدرسة محدد بالتنظيم  09/04/1990قبل تاريخ 

المـؤرخ فـي    48187 يالساري المفعول منذ االستقالل والذي كان منظما بالمنشـور الـوزار  

 750فقد كان اإلعفاء محدد بوجوب استمال المدرسة على مئة عشرة فوجا تربويا  30/04/1964

  ) 102نفس المرجع السابق ص.( تلميذا متمدرسا حتى يستطيع المدير التمتع باإلعفاء

  

  

  :عالقات المدير -5-3
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عـة و بحكـم حاجـات المدرسـة و     لمدير المدرسة االبتدائية عالقات عديدة بحكم مهامـه المتنو 

  :المجموعة التربوية المختلفة أهمها

  .بالسلطات التعليمية-)1

التعليم األساسي بحكم انه الموظف المعتمد للتكـوين و التفتـيش و التقـويم و    لمفتش التربية و-)أ

والتكوينية الجارية بالمدرسة و هو المسـؤول   ةالمتابعة الميدانية للعمليات التربوية و والبيداغوجي

  .عن مستوى التعليم الممنوح

ية وأنه هو  رئيس كل لمدير المدرسة اإلكمالية بحكم أنه هو مدير المدرسة األساسية الصالح-)ب

  .فمن مجلس التربية و التسيير و مجلس التنسيق و أنه هو اآلخر بالصر

فالمدير مدعو يوميا إلى استقبال أولياء التالميذ إما بطلب منهم أو بدعوة منـه  :بأولياء التالميذ -)2

حسـن سـير   دور إعالمي تجاههم عن بحكم أن حاجاتهم التربوية و اإلدارية متعددة ثم أن للمدير 

التمدرس أبنائهم و كذا بحكم أن المدرسة متفتحة عن المحيط فإن األولياء مطالبون بالمشـاركة و  

نفـس المرجـع   . (المساهمة في تذليل الضغوط و الصعاب التي يمكن أن تتعرض لها المدرسـة 

  )106ص

  :الدفاتر اإللزامية*

رسة االبتدائية فهي عامـة بجميـع   إن الدفاتر اإللزامية في حقيقة األمر ليست قضية خاصة بالمد

ونجد أن مختلف النصوص التنظيمية  المحـددة لمهـام مـديري     ةالمؤسسات التعليمية و التكويني

و الدفاتر اإللزامية هي وثـائق يتوقـف علـى    ,المؤسسات تشير لبعضها  في بعض من مواردها 

الموارد البشرية و وجودها وحسن مسكنها تسير المؤسسة بصفة عامة كتسجيل صادر ووارد من 
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المادية والمالية و المواصالت أو التي تضبط حركة أفراد المجموعة التربويـة داخـل المؤسسـة    

  .وتنظيمها 

تسجل كل أنواع األثاث و المتاع التي حصلت عليـه  المؤسسـة     يمحل الجرد أو الحصر الت-)1

  .إما بالشراء  أو اإلرث أو اإلهداء أو المنحة

دفتر خاص بتسجيل الموارد البشرية من تالميذ مزاولين أو معلمين مقيمـين  سجل القيد وهو -)2

  .بالمؤسسة

سجل البريد الصادر أو الوارد ويسحل لضـبط تـواريخ الرسـائل الـواردة و الصـادرة و      -)3

  .مواضيعها و الجهات الباعثة أو المبعوث إليها مع ذكر المعلومات المطلوبة

و تسجل عليه مختلف الزيارات التكوينية التي يقوم بها المدير  سجل زيارات المعلمين واألستاذة) 4

  .إلى المعلمين أثناء قيامهم بالتدريس

المعلمين مـع ذكـر المبـررات     تسجل الحضور أو الغيابات المعلمين و يسجل عليه غيا با-)5

  .    المقدمة من طرقهم و اإلجراءات المتخذة من طرف اإلدارة لالستخالف أو غيره

  .ةتر المناداة و تكوين عادة لدى المعلمين المتكلفين قانونا لمراقبة المواظبدفا-)6

  :حقوق خاصة لموظفي التعليم - 6

  :للموظف المعلم حقوق خاصة و هي

غير انه يمكـن اإلدارة اسـتدعاءهم لحضـور    ,حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتالميذ  )1

  .متحانات تربصات و التكوين للمشاركة في أعمال لجان اال

 .الحق في منحة خاصة بوظيفة التعليم )2
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 .الحق في منحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به )3

  .التزامات اإلدارة* 

  :على اإلدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها وهي كالتالي 

  . حماية الموظف من التهديد و اإلهانة و الشتم و القذف و االعتداء الجسدي عليه)1

  . نشر جميع المقررات التي تتضمن تيست الموظفين و  ترقيتهم و حركة تنقالتهم وإنهاء مهامهم)2

 .استشارة لجنة الموظفين في حالة االنتداب التلقائي)3

 .تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله )4

 .التنقيط للموظف المعني تبليغ بطاقة )5

 . الحقوق من مرتكبي التهديد و االعتداء تقوم اإلدارة بمقام الضحية في الحصول على )6

 .تتولى اإلدارة أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العمال )7

تلتزم اإلدارة بالرد والقبول أو بالرفض على طلب االستقالة في ظرف ثالثة أشهر ابتدءا مـن   )8

 .تاريخ إيداع الطلب

على مجلس  التأديب في ظرف شهرين اثنـين   هقف لحالتالموظف المو ةتلتزم تصفية و وضعي )9

 )108ص  1994عبد الرحمان بن سالم .( ابتداء من تاريخ أول يوم من توقيعه

  : تأطير ملحقات المدارس األساسية اإلبتدائيات - 7

  :التسجيل لوظيفة مديري المدرسة االبتدائية

تسجيل فـي قائمـة التأهيـل لمـديري     من المرسوم السالف الذكر يحق ال 90عمال بأحكام المادة 

  :المدارس االبتدائية
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ـ لمعلمي المدرسة األساسية ومعلمي األقسام المكيفة المثبتين الذين لهم خمـس سـنوات مـن    1

  .األقدمية بهذه الصفة أو تلك

ـ للمعلمين المساعدين مديرين المدارس األساسية االبتدائية المثبتين الناجحين في الشهادة العليـا  2

  .فاءةللك

ـ ألساتذة التعليم األساسي المثبتين الذين لهم أقدمية خمس سنوات منها سنتان على األقـل فـي   3

  .الطور األول والثاني من التعليم األساسي

يزاول المسجلون في قائمة مديري المدارس االبتدائية تكوينا متخصص لمدة سنة بعينة على أثره * 

  .صل عليهاالمترشحون الناجحون حسب النتائج المح

  ) أسالك التعليم(خصوصيات موظفي التعليم 

على النصاب األسبوعي من الوقت المطالب به موظفو التعليم والذي هو محدد لكل فئة معينة زيادة 

  :من فئات التعليم معلمين وأساتذة في مختلف مستوياته فإنهم مطالبون بـ

  .ـ إعداد درسهم وتقييمها

  .تي يدعون إليها وفي اجتماعيات المجالسـ المشاركة في االجتماعيات ال

  ـ المشاركة في االمتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية ويستدعون إليها ممتحنين 

  ) 114نفس المرجع السابق ص .( ـ بالمشاركة في ولو كان ذلك أثناء العطل المدرسية

  .تحديد النصاب األسبوعي لتوقيت العمل

نصاب األسبوعي لمساعدات العمل المؤكدة بالمؤسسة التعليميـة بالنسـبة   ال 90/49حدد المرسوم 

  ساعة  30لمعلم المدرسة األساسية بـ 
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يحق للموظف المشارك في الحركة أن يختار في استمارة مشاركة أربـع مؤسسـات مـن بـين     

األولـين  كما يتعين على مفتشي التربية والتعليم األساسي للطورين , المؤسسات الشاعرة أو القابلة

  .المشاركين في الحركة أن يحددوا المقاطعة المرغوب فيها عوض ذكر الوالية فقط

وتجدر اإلشارة أن انه ال يؤخذ لعين االعتبار إال الرغبات المدونة على االستمارة المرسـلة عـن   

  .طريق السلم اإلداري دون غيرها

  مؤهالت التوظيف لمعلم المدرسة األساسية

  للمعلم المساعد

  ادة الثقافية والمهنية ـ شه

  . ـ مستوى السنة التالية من التعليم الثانوي وبيان كشف النقاط ومؤهل مادة التعليم

  لمعلم المدرسة األساسية

  ـ شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التكنولوجية للتربية 

  ـ معلم مساعد مثبت زائد الحصول على شهادة الكفاءة العليا 

سنوات أقدمية وسجل على قائمة تأهيل  10ن بين المعلمين المساعد المثبتين ـ أو سبيل االختبار م

  .خاصة

   سلم التنقيط

  : تنحز جداول تنقالت الموظفين حسب سلم تنقيط دقيق يرتكز على معايير

  . ـ التكلف بالكفاءة المهنية

  .ـ األقدمية
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  ـ الوضعية العائلية 

  المرتب الشهري

  : المعلمين فإننا نالحظ أنه يتكون من بابين أساسيين إثنين هما  إذا ما نضرنا إلى كشف مرتب أحد

  .باب األجر القاعدي أو األساسي و مختلف التعويضات و المنح و العالوات التابعة له * 1

  .باب المقطعات القانونية التي تخصم من مجموع الباب األول * 2

ه الموظف المعلم مثال عـن الخـدمات   والفرق بين األول والثاني هو المرتب الصافي الذي يتقاضا

  .    التي قدمها في الشهر معين و التي ستحول إلى الرقم حسابه البريدي الجاري

  و يتكون كل باب من البابين السابقين من عناصر عديدة تختلف من موظف ألخر الختالف 

زوجـة و منطقـة   وضعيات الموظفين وتنوعها مثل األقدمية في السلك و الحالة المدنية و نشاط ال

  . منصب العمل

  التسجيل لوظيفة معلم المدرسة األساسية

من المرسوم يوظف معلمو المدرسة األساسية على سبيل االختيار في حدود  33عمال بأحكام المادة 

من المناصب المطلوبة شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبثين الذين لهم عشر سنوات %  10

  مسجلين على قائمة التأهيل أقدمية بهذه الصفة ال

  تكوين الملف* 

  ـ نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالي )1

  ـ استمارة المعلومات على مطبوع خاص )2

  ـ نسخة من قرار الترسيم )3
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  ـ نسخة من قرار آخر ترقية أو إقرار إدماج )4

  ـ محمل العطل و الغيابات )5

  ة للوظائف التي يشترط فيها التكوين لمدة سنة ـ إلتزام كتابي بمتابعة الدورة التكويني)6

  :إجبارية قبول المنصب

يجب على الموظف أن يقبل أي منصب طلبه في استمارة رغباته مهما كان ترتيبه األفضلي فيهـا  

وفي هذه الحالة فإن التثبيت فيه يعتبر مشاركة في الحركة وبالتالي تعرض المعني إلـى وجـوب   

ث سنوات أخرى ليتسنى له المشاركة في الحركة من جديد وفي حالـة  البقاء في المنصب مدة ثال

عدم شعر المنصب األصلي وإصرار المعني باألمر على عدم االلتحاق بمنصبه الجديد فإن لإلدارة 

  .الحق في تعيينه على منصب بقي شاغر بعد حركة

  ) 118نفس المرجع السابق ص ( 

  ) 52مرجع السابق صنفس ال(مهمات مدير المدرسة االبتدائية - 8

وظل هذا الموظف يعمل منـذ االسـتقالل إلـى    , لم يسبق أن حددت مهام مدير المدرسة االبتدائية

و المتضمن تحديد مهـام   13/11/1991المؤرخ في  839تاريخ صدور القرارين الوزاريين رقم 

  .مدير المدرسة االبتدائية

فتح مناصب مدير ملحقة المدرسـة   المتضمن شروط09/04/1990و القرار الوزاري المؤرخ في 

  .األساسية و المحددة بمقياس اإلعفاء
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في نوع من التقاليد اإلدارية التي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مسئول ألخر ، وتضـع  

هذه النصوص التنظيمية حدا لهدا االلتباس الذي كثيرا ما أقلق مدير المدرسة االبتدائيـة و مفـتش   

  ألساسي التربية والتعليم ا

و المتضمن القانون األساسي الخاص بعمال  06/06/199المؤرخ في  90/49و نص المرسوم    

  :قطاع التربية على نوعين من مديري المدارس االبتدائية هما 

  )إطاره األصلي معلم مساعد(مدير المدرسة االبتدائية المساعد المدمج حسب هذا المرسوم ) 1

  )الذي إطاره األصلي هو معلم المدرسة األساسية (العادي  مدير المدرسة االبتدائية)  2

المذكور بين هذين النوعين في تحديد المهمات فهي واحـدة ووحيـدة    839وال يفرق القرار رقم 

  .لكليهما 

يمارس مدير المدرسة األساسية للطورين األول والثاني مهامه في المدرسة األساسـية للطـورين   

  .رسة األساسية المندمجة األول و الثاني أو في المد

يكون مسؤوال عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير التربوي و التسيير اإلداري فيها و يخضـع  

  .لسلطته جميع المعلمين المستخدمين العاملين بالمؤسسة 

وهو مكلف بربط الصلة بالمدرسة األساسية اإلكمالية التي تتبعها المؤسسة التي يشـرف عليهـا و   

لدائم والمستمر مع مفتش التربية و التعليم األساسي في المقاطعة  و تحت مراقبتـه   يمارس مهامه ا

وهو ملزم بالحضور الدائم في المؤسسة و بهده الصفة يمكن أن يستحضر في أي وقت من النهار 

  و الليل يسهر مدير المدرسة االبتدائية على التربية الخلقية للتالميذ 
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ما يتعلق بالدروس و النظام  االنظباط في المؤسسـة و هـو    و يمارس سلطته باستمرار على كل

  :بهده الصفة يظطلع بدور

  : في المجال البيداغوجي )1

و ,بعد النشاطات البيداغوجية المجال األساسي لمدير المدرسة االبتدائية التي تبرز فيـه وظيفتـه   

  :يتعين عليه القيام بها بما يحقق الغاية التربوية المنتظرة منها

  :هده الصفة فهو مسؤول عن و ب

  .تسجيل التالميذ الجدد و قبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل -

  .ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها -

  .تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرنامج التعليم ومواقيته في المؤسسة -

  .تحضير المجالس التربوية الموجودة بالمؤسسة و تنشيط اجتماعاتها -

  .المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة -

يعد مدير المؤسسة االبتدائية التنظيم التربوي و يعرضه على مفتش التربية و التعلـيم األساسـي   

  .للمقاطعة للمصادفة عليه

و يقوم بضبط الخدمات الخاصة بالمدرسين عن طريق توزيع األقسام البيداغوجيـة و المجـالت   

  .لعمل الخاصة بكل معلم في إطار التوقيت الرسمي لمعمول بهالتربوية و تحديد فترات ا

  :و يتعين عليه أن يطلع بانتظام و يصادق على الوثائق التالية

  .الكراس اليومي لتحضير الدروس لكل معلم بالمدرسة -1

  .المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس -2
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  .التوزيع الشهري -3

  .التوزيع السنوي -4

  .كراس المداولة -5

  .كراس االختبارات -6

  .دفتر المناداة -7

و يجب عليه أن يزور المعلمين في أقسامهم و أن يتخذ كل اإلجراءات الكافية لمساعدتهم و دعـم  

عملهم تتوج هذه الزيارات بمالحظات و توجيهات ثم تدون في البطاقة زيارة ترتـب فـي حلـف    

  المعلم المزار 

  : في المجال التربوي 

م في الميدان البيداغوجي إلى على ا لمدرسـين و تحسـين نوعيـة فـإذا دوره     إذا كان دور المعل

التربوي يتجه في هذه المرة إللى االعتناء بالتالميذ في مختلف النـواحي الصـحية و الخلقيـة و    

المدنية و الوطنية و مساعدتهم على أن يصبحو مواطنين عالمين و مجين  لـوطنهم ، و إذا فـإن   

صة إلى توفير جو عام من  شأنه تكوين جماعة متماسكة قادرة على تذليل دوره التربوي يهدف خا

  .الصعوبات و على التحصين ضد النزاعات المحتملة و تفاديها

و تستهدف عالقة المدير مع لتالميذ و الموظفين و األولياء  تنمية الشعور بالمسـؤولية و تقويـة   

  .الصداقة و التضامن  الشقة و المتبادلة و التفاهم و االحترام الشخصية و
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و يمكن أن يتوصل لكل هذا بتشجيع األنشطة الثقافية و لفنية و الرياضـية و األعمـال المنتجـة    

الفردية منها و الجماعية و حصص الترفيه المنشطة التي تساعد علـى إيجـاد المحـيط المالئـم     

  .الزدهار الشخصية التلميذ و توفير االستقرار بالمؤسسة 

  .و الخلقية للتالميذ الموجودين بالمؤسسة ةالمدير على العناية بالصحة البد ني و ال بد أن يسهر

  :في المجال اإلداري -

يتولى مدير المدرسة االبتدائية مسك الملفات  التالميذ المتمدرسين  بالمؤسسة و كـذا المعلمـين و   

  .المستخدمين العاملين بها

تنظيمية من أجل ضمان أمـن األشـخاص و   و يتعين عليه ضبط كافة اإلجراءات الضرورية و ال

سالمة التجهيزات داخل المؤسسة و السهر على إقامة التدابير األزمة و التنظيمية في مجال حفـظ  

  . الصحة و النظافة 

و يقوم بتحديد قائمة احتياجات المؤسسة فيها يتعلق باألثاث المدرسي و األدوات المدرسية و مواد 

  ات المعنية و المختصة طبقا للتنظيم الجاري المعمول به النظافة و تقديمها إلى الجه

و يحول تقريرا سنويا إلى الجهة المختصة يتعلق بالوضعية المادية للمؤسسة و مـا تتطلبـه مـن    

  .إصالحات قصد صيانتها و الحفاظ عليها و ضمان أمن التالميذ و سالمتهم 

  :مهام معلم المدرسة األساسية  -

ة االبتدائية مهامهم تحت سلطة مدير المدرسة االبتدائية و يقومون بنصاب يمارسها معلمو المدرسي

  :90/49التعليم األسبوعي المحدد و المقرر لهم ضمن المرسوم 



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

وتتمثل مهام هذا األخير في تربية التالميذ وتعليمهم و بهذه الصـفة فـإنهم يقومـون بنشـاطات     

  .بيداغوجية و تربوية

  :التاليةفي النشاطات تتمثل   :النشطات البيداغوجية

  .التعليم الممنوح للتالميذ  -

  .العمل المرتبط بتحضير الدروس و التصحيح و التقييم -

  .المشاركة في العمليات المتعلقة باالمتحانات المتعلقة و المسابقات -

  .التربوية لتالميذ تتأطير الخارجا -

  .المشاركة في المجلس التي تعقد في المؤسسة -

  .في عمليات التكوين المختلفةالمشاركة  -

  .منح التالميذ قانونا مواقيت و برامج وتعليمات و توجيهات صادرة عن وزارة التربية  -

  .السهر على حسن استعمال الكتاب المدرسي و الوسائل التربوية و المعدات السمعية و البصرية -

  .مشاركة التالميذ في النشاطات الثقافية و الفنية و الرياضية -

  .و يتولى المعلم في أداء مهامه  -

  :اإلمساك المنتظم و االستعمال المحكم للوثائق التالية * 

  .الكراس اليومي لتحضير الدروس -

  .التوزيع الشهري للبرامج  -

  .التوزيع السنوي للبرامج -

  .دفتر المناداة -
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  .كراس المداولة -

  .كراس االختبارات -

لوثائق المذكورة أنفا بانتظام  و يؤشر عليها بصـفة المنتظمـة ، و   يتفقد مدير المدرسة االبتدائية ا

يراقب مفتش التربية و التعليم األساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة و استعمالها أثناء 

   24:الزيارات التي يقوم بها باإلضافة إلى مهام المذكور فإن معلم المدرسة األساسية 

المتعلقة بالفروض و االختبارات الخاصة باألقسـام المسـندة إليـه و     يتولى باختيار المواضيع -

  .تصحيحها إال في الحاالت الخاصة تقررها المجلس المعينة أو السلطة السليمة

يتولى حساب المعدل و تسجيل العالمات و المالحظات التي يتحصل عليها التالميذ في الفرض  -

  .و االختبارات على الوثائق الرسمية

فق التالميذ في تنقالتهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية و التقافيـة  المرتبطـة   يرا -

  .بأهداف المنظومة و انفتاح لمدرسة على المحيط

  .يشارك في اجتماعات المجالس المعلمين مشاركة تندرج ضمن واجيباته المهنية -

تجديد المعلومات التـي تنظمهـا    االلتزام بالمشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوي و -

وزارة التربية سواء كمستفيد أو كمؤطر بما في ذلك العمليات التي تتاح له  أثناء العطل المدرسية 

.  

تدخل مشاركة المدرسة األساسية في العمليات المتعلقة باالمتحانات و المسـابقات التـي تنظمهـا    

حه و لجانها ضـمن الواجبـات المهنيـة    السلطة السليمة من البحث إجراءها و حراستها و تصحي

  .المرسومة لهم 
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  :في ما يلي  مو تتمثل مسها مته: النشاطات التربوية  -

  .المواضبة و االنتظام في الحضور -

  .القدرة في السلوك عموما  -

  .المشاركة في النشاطات التربوية و االجتماعية  -

  . االهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة -

  .و يكون المعلم مسؤوال عن جميع التالميذ الموضوعين تحت سلطة المباشرة في القسم  -

و يتولى مهام الحارس التالميذ أثناء الدخول و الخروج و في فترات االستراحة و بصـفة عامـة   

أثناء حركتهم دخل المؤسسة و فقا للرتيبات المنصوص عليها في الئحة النظـام الـداخلي يمنـع    

على المعلم في قسمه أثناء قيامه بعمله باستثناء مدير المؤسسـة  و المـوظفين المكلفـين    الدخول 

  .بوظيفة التفتيش و التكوين 

  :التزامات الموظف و المعلم بصفة خاصة  -

 .االلتحاق بالمنصب المعين للموظف بصفة عامة من أجل مباشرة عمله  .1

 .االلتزام بالسر المهني  .2

زوجه عمل خاصا مربحا في التجارة أو الصناعة أو الزراعة   بالنسبة للموظف الذي يعمل .3

 .إلخ يجب أن يدلي بذلك ألدارته حتى تتخذ اإلجراءات ....أو له شركة مالية أو 

التحلي باألخالق الحسنة و تجنب جميع األفعال المرتبطة مهام الموظف و لو كـان ذلـك    .4

 .خارج الخدمة 
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الهيئة و المؤسسة اللتان ينتمي إليهما الموظـف ثـم   االلتزام بخدمة الدول ألنها هي مالكة  .5

 .ألنها السلطة العليا في البالد

تطبيق مستلزمات الخدمة مثل المحافظة على الوقت و اإلنظباط و المواظبة و حسن الهيئة  .6

 .و لياقة الهندام و التحلي بالضمير المهني 

 . االلتزام بقانون الجماعة التربية التي يحدد مختلف العالقات .7

 .االلتزام بالتنظيم التربوي من حيث التوقيت الرسمية .8

 .االلتزام بما تقرر في المداوالت المجالس المختلفة  .9

 .عدم اللجوء إلى العقاب الجسدي و إلى كل ما يمس بشخصية التلميذ و كرمته .10

 .المحافظة على صحة التالميذ الجسدية و النفسية و على أمنهم و سالمتهم  .11

 أطير بالحضور الدائم في المؤسسةالتزام موظفي الت .12

األمثال ألوامر السلطة السلمية المباشرة وتنفيذ التعليمات الصادرة عنها والخضـوع   .13

 لسلطة مدير المؤسسة التعليمية طبقا للتنظيم الجاري العمل به 

 القيام إعداد الدروس المسبق  .14

  القيام بتصحيح الفروض وتقييم الدروس والمعلومات المقدمة لتالميذ .15

 المشاركة في االجتماعات المجالس المختلفة المنصوص عليها في التنظيم  .16

المشاركة في االمتحانات والمسابقات المنظمة من طـرف الـوزارة والمسـتدعى     .17

 الحضور لها 

 المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة والمنظمة من طرف السلطة  .18
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 المدرسي في المناسبات مرافقة التالميذ عند الضرورة عند تنقلهم خارج الحرم .19

 .االلتزام بتأدية النصاب األسبوعي القانوني المقرر لكل فئة .20

ص المرسـوم   31المـادة  ( ةتربية التالميذ في النواحي الفكرية واألخالقية والبد ني .21

 ).الوزاري 

 الخضوع للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة  .22

  م بصفة خاصةالتزامات اإلدارية أو حقوق المعل -9

والمتضمن القانون األساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم الوزاري رقم 

والمتضـمن   06/02/1990المـؤرخ فـي    90/49للمؤسسات واإلدارات العمومية المرسوم رقم 

  القانون األساسي الخاص بعمال قطاع التربية 

  .لمتعلق بنظام الجماعة التربويةا 26/10/1991المؤرخ في  778القرار الوزاري رقم 

أن الموظف يتمتع لحقوق عديدة ومتنوعة بعضها عام وبعضها خاص بالوظيفة التي يكون فيها إما 

وهنـاك أيضـا حقـوق خاصـة     , مباشر للعمل أو منتدبا أو مستودعا أو يقضي الخدمة الوطنية

  .بالموظفين المعلمين واإلداريين التابعين لقطاع التربية

  وق العامةأ ـ الحق

 .الحق في الراتب الشهري بعد قضاء الخدمة .1

 الحق في العطلة السنوية بعد قضاء المدة القانونية من الخدمة  .2

 الحق في العطلة األسبوعية  .3

 الحق في العطل القانونية الرسمية  .4
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 الحق في العطلة ألسباب مرضية  .5

 )ة الضمان االجتماعي والمنح العائلي( الحق في الحماية االجتماعية  .6

 الحق في االستقامة  .7

 الحق في االنتداب طبقا للقانون الساري المفعول  .8

 الحق في اإلستبداع طبقا للقانون  .9

 الحق في النقالي وفقا للقانون  10

 الحق في التكوين وتحسين المستوى وتحديد المعارف  11

 الحق في الترقية الصفية  12

 الحق في األمن أثناء الخدمة أو بسبب الخدمة  13

 نقيط الحق في الت 14

 الحق في عطل استثنائية  15

 الحق في عطلة األمومة بالنسبة للعاملة  16

 الحق في اإلطالع على النقاط  17

 الحق في اإلطالع على ملفه على حالة تعرضه إلجراءات التأديب  18

 الحق في الدفاع عن نفسه واإلستعانه بمدافع عنه في حالة مثل أمام مجلس التأديب  19

 رض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة الحق في الدفاع الطعن إذا تع 20

 الحق في رفع قصبة إلى لجنة الموظفين في خالة تعرضه إلى عقوبة من الدرجة الثانية  21

 الحق في االستفادة من الخدمات االجتماعية  22
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 الحق في االستقرار بالمنصب  23

 الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الخدمة  24

 قانون الحق في التقاعد بعد المدة ال 25

  :حقوق خاصة بموظفي التعليم

  : للموظف المعلم حقوق خاصة هي

حق التعلم بالعطل المدرسية الخاصة بالتالميذ غير أنه يمكن لإلدارة استدعاء هم لحضـور   .1

 ترصبات تكوين وللمشاركة في أعمال لجان االمتحانات 

 الحق في محنة خاصة بوظيفة التعليم  .2

  .ب التنظيم المعمول بهالحق في منحة المردود الفردي حس .3
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   :اإلجراءات المنهجية 

من ذكر أهداف الدراسة  ،ا الفصل اإلجراءات المتعلقة بالجانب المنهجيذسوف نتناول في ه

 المعلومات المتحصـل عليهـا و   بمرورا بكيفية تبوي ،ه الدراسةذو المنهج المتبع في ه ،الميدانية

ثم التقنيات اإلحصائية المستعملة في  ،و العينة بخصائصها التي تشمل عليها ،الدراسة االستطالعية

  .هذه الدراسة 

  :األهداف الميدانية

  :تتلخص األهداف الميدانية فيما يلي 

   عدمهااختبار الفرضيات التي اعتمدنا عليها من أجل التأكد من صحتها أو - أ

 .موضوع الخروج بإحصائيات دقيقة حول ال - ب

 .الخروج ببعض التوصيات واالقتراحات - ت

  :المنهج المستخدم

لقد اعتمدنا في هده الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي أي وصف الظاهرة كمـا هـي   

  .موجودة في الواقع 

حيث أن هذا المنهج يهتم بجمع المعلومات و الحقائق المتعلقة بالظاهرة المدروسة انطالقا مـن  

  )116-115ص. فاخر عاقل .(ا و تفسيرهافرضيات تم تحليله
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  :كيفية بتبويب المعلومات

  :في تبويب المعلومات اعتمدنا على المراحل التالية 

وهي أول خطوة قمنا بها بغرض تحديد نوع البيانات، وهي بيانات مأخوذة  :جمع البيانات  )1

مل علـى أسـئلة   من االستبيان و تم تحديدها تحديدا دقيقا و تصميم االستمارة إحصائيا تش

  .االستبيان 

البيانات انتقلنا إلى عرضها عرضا مبسطا بتصنيفها إلى فئات  فبعد أن قمنا بوص:التنظيم  )2

 .تم إظهار تكراراتها في الجدول بسيطة

من أجل معرفة نوع الظروف التي يمكن إن نجدها في المتغيرات الموجودة فـي   :التحليل )3

 .اختبارالجداول قمنا بتطبيق النسب المئوية و 

وفي النهاية و من خالل النتائج المحصل عليها بعد تطبيق التقنيات اإلحصـائية   :التفسير  )4

 .عليها قدمت تغيرات للموضوع

   :أدوات جمع البيانات  )5

استخدم استبيانين واحد خاص ببعض محـددات الرضـا الـوظيفي وعالقتـه      :االستبيان - 1

ين اللذين يعتبرون مـن أفـراد العينـة    و المعلم األولياءبالقصور اإلداري الذي وزع على 

  .يوم متتالية  20المباشرة خالل فترة مدتها 
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كذلك يوزع على أفراد العينة المتمثلة في  ،خر خاص بمظاهر القصور اإلداريو االستبيان اآل

إن الهدف المنشود من وراء استعمالنا لهذه الوسيلة هو أنهـا تسـمح لنـا     األولياء و المعلمين

تمكـن   ،كما أن االستبيان طريقة حول أفراد العينات،عدد وفير من المعلومات  بالحصول على

  بها الحكم على نباهة أفراد العينة و عدم تناقض إجابتهم 

يحتوي االستبيان على األول على خمس محاور يشتمل كل محور على أسئلة معلقة و هـذا  

  أو ل أو أدري  قصد الحصول على معطيات كمية فهي أسئلة تتطلب اإلجابة بنعم

     كيفية بناء االستبيان-) 2 

        :ة االستبيان األولخلفي -1

  OHLIN. SMITH 1969ان من طرف يأعد هذا االستب

في الواليات المتحدة األمريكية عند محاولة قياس الرضا العمال عن إشراف و الترقية و األجر 

يان مكيف للواقـع الجزائـري بفضـل    و الزمالء و العمل و مما يجدر اإلشارة إليه أن االستب

و تبين من خالل الدراسة المقارنة التي قام بهـا بـين    1982الدكتور الطبيب محي الذين سنة 

  . 0.71بحيث عامل العمل قدره  نالعمال األمريكيين و العمال الجزائريي

   0.74أما عامل األجربـ 

   0.94و عامل الزمالء بـ 

   0.80و عامل الترفيه بـ 
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  .لقا غسؤاال م 67و يتضمن االستبيان  0.74اإلشراف بـ  و عامل

  :يتضمن االستبيان مايلي  :مكوناته -2

  :البيانات الشخصية و تحتوي على -

  .السن *                     

  .الجنس *                     

  .مستوي التعليمي *                     

  .مدة الخدمة *                     

  .عدد األفراد تحث الكفالة *                     

محـاور و  ) 5(لقا و تتوزع األسئلة على خمسة غسؤاال م 67يتكون االستبيان من : األسئلة -

  .هذا استنادا إلى ما جاء في الجانب النظري من البحث 

  .يتضمن بيانات الشخصية : المحور األول -

  .17-1العمل من يتضمن بيانات حول محدد : المحور الثاني -

  . 33-18يتضمن بيانات حول محدد اإلشراف من : المحور الثالث -

  . 42 -34من  رجألايتضمن بيانات حول محدد : المحور الرابع -
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  . 51-43يتضمن بيانات حول محدد الترقية من : مس االمحور الخ-

  :خلفية االستبيان الثاني 2

  :وتم بناؤها كما يلي,ة للدراسة كأدا  Questionnaireقمنا باستخدام اإلستبانة

  .اإلطالع على البحوث والدراسات النظرية والميدانية في هذا المجال  

  .والنشرات الوزارية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم تودراسة القرارا -

  المختلفة  ااإلطار النظري البحث الذي تناول آراء المعنيين باإلدارة و شؤونه -

ط بين الدراسات النظرية والميدانية والدراسـة االسـتطالعية تـم اإلعـداد     من خالل الرب

عبارة أخذت من طرف الدراسة التي قـام بهـا    62اإلستبانة في صورتها المبدئية مكونة من 

الباحث أحمد إبراهيم أحمد وبعد إجراء التعديالت والمالحظات من السادة المحكمين ووضـعها  

عبارة موزعة علـى  ) 59(ستبانة صالحة للطتبيق تتكون من في صورتها النهائية أصبحت اإل

  :محاورين و هي كالتالي 

  .عبارة )20(مظاهر القصور اإلداري في المدرسة ويشمل :المحور األول

  .عبارة )17(ويشمل ,أسباب القصور اإلداري في المدرسة :المحور الثاني

أمـام  (    ) بة عنها بوضع عالمة يتم اإلجا ,وقد تم إعداد المحاورين في صورة عبارات    

وقد وضع . وضعيفة, ومتوسطة, كبيرة:الخانة المناسبة وفقا للتدرج المكون من ثالثة مستويات 
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الباحث عبارة مفتوح في نهاية كل بعد حتى يتمكن المستجيب من إضافة أي عبـارة أخـري   

  ).37(ملحق رقم أنظر اإلستبانة .مناسبة للبعد لم يتم ذكرها ضمن العبارات المقدمة 

   عينة البحث -)5

لقد اخترنا إلجراء بحثنا هذا بتشاور مع المشرف فقـد كـان مناسـبا     :تقديم مكان البحث  -

لفرضية بحثنا المتعلقة بوجود تطورات مختلفة للقصور اإلداري لدى معلمين الطـور األول و  

  .ية ورقلة حسب الدوائر هي بعض المؤسسات الواقعة في وال. الثاني الذي كان ميدانا لبحثنا 

  ].خليل عبد القادر  –األمير عبد القادر  –ابتدائية سيدي عبد الرحمان [ دائرة ورقلة  -

إبتدائيـة   –اإلمام علي  –مفذي زكريا  –ابتدائية رضا حوحو جديدة [ دائرة حاسي مسعود  -

  ] .العربي التبسي

  ].ر عبد القادر األمي –العربي التبسي –الشيخ بوعمامة [ دائرة ثقرت  -

 105تتمثل عينة بحثنا من معلمين و األولياء حيث قدر عددهم بــ   :تقديم عينة البحث  -)ب

إناثا هذا بالنسبة لعينة المعلمين،أما بالنسبة لعينة البحث الخاصـة   45و . ذكورا  60فرد منهم 

إلى  26ابين منهم إناث حيث يتراوح سنهم م 40ذكور و  52ولي،  92باألولياء فكان عددهم 

سنة و ذلك لطبيعة الموضوع باعتباره موضوعا جديدا يتطلب عينة كبيرة مما يقربنا إلـى   53

  .التعميم 
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لقد اعتمدنا في اختيار العينة على العشواءة الطبيقة و ذلك لوجـود  :طريقة اختيار العينة  -)ج

ل طبقة إخترنا بصـفة  عدة طبقات في العينة المختارة و هي طبقة األولياء و المعلمين و في ك

  .عشوائية بسيطة عدد أفرادها 

  صفات العينة باألرقام موا -)5

  :مواصفات العينة حسب السن

 %النسبة المئوية التكرارات  الفئات

26- 30  33  16,75  

31 - 35  43  21,82  

36 - 40  47  23,85  

41 - 45  49  24,87  

46 - 50  20  10,15  

51 - 56  05  2,53  

  99.97  197  المجموع

  )1(جدول رقم 

إلى مواصفات العينة حسب السن إذ صنفنا أفراد العينة عـن طريـق جـدول     يشير هذا الجدول

تكراري حيث اعتمدنا على طول الفئة و المقدرة بإثنان وعلى هذا األساس تحصلنا على ستة فئات 

يث بالغ عدد سنة ح 45إلى 41و من خالل الجدول نالحظ أن الفئة األكثر شيوعا هي الواقعة بين 

   % 24.87فردا بنسبة مئوية  49أفرادها إلى 

  :حسب الجنس
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  %النسبة  تــكرار  الـجنس

  ذكور                        

  اإلناث

112      

85  

56,85  

43,14  

  99.99  197  المجموع 

  )2(جدول رقم 

ث فقـد  فرد أما اإلنا 112من خالل الجدول نالحظ أن عدد الذكور في هذه الدراسة قد بلغ 

هذا بالنسبة للذكور أما اإلناث فقد بلغت  %56.87فرد و بالتالي بلغت النسبة المئوية إلى  85بلغن 

43.14% 

  :حسب المستوى التعليمي

  %النسبة تــكرار  الــمستوى 

  متوسط   

  ثانوي 

  جامعي

91  

87  

29  

  

46,19  

44,16  

14,72  

  99.97  197  المجموع 

  )3(جدول رقم 
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المبين أمامنا و المتعلق بالمواصفات العينـة علـى حسـب المسـتوى     يالحظ من الجدول 

ذوي مستوى ثانوي  % 44.16هم من الذين لديهم مستوى المتوسط و  %46.19التعليمي أن نسبة 

  .من دوي المستوى الجامعي % 14.72و 

  :حسب القاصرين إداريا

  %النسبة   تكرار  القاصرين إداريا

  11,32  06 المتغيب

  00  00  الوظيفةالخروج من 

  30,18  16  الدوام  نالتأخر ع

  39,62  21  التمارض

  15,09  08  اإلنذارات اإلدارية 

  3,77  02  حاالت الطرد

  99.98  53  المجموع

  )4(جدول رقم 

نالحظ من الجدول الموضح أمامنا الذي يبين مواصفات العينة على حسب القصور اإلداري 

اإلداري، فتحصلنا على النسبة المئوية الكبيـرة التـي   حيث اعتمدنا على مؤشرات قياس القصور 

  وهذا لمؤشر الخاص بالتمارض  % 39.62وصلت إلى 

  :حسب غير القاصرين 
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  محددات المذكورة في الجدول السابق وكان عددهم بال نال يتمتعوطبعا غير القاصرين إداريا الذين 

  : القياسات البسيكو مترية - 6

  :االستبيان األول 1- 6

يفه في المجتمع الجزائري من طرف الدكتور الطيب محي يا االستبيان تم تكذكير فقط هلتذ

الدين إال أن هدا ال ينفي أن نعيد تكيفه حسب العينة التي وقعت عليها دراستنا لتأكد من صـدق و  

  .ثبات االختبار

السـتطالعية  سؤاال مغلقا و بعد الدراسـة ا  67و هدا ونشير إلى أن االستبيان األصلي يتكون من 

 44سؤاال لعدم صالحيته مع العينة و يصبح االسـتبيان يحتـوي علـى     23التي قمنا بهانم حذف 

 .سؤاال مغلقا 

   :الثبات

الطريقة التي اعتمدنا عليها في ثبات االستبيان هي طريقة إعادة االختبار حيث طبق االختبار على 

بيق االختبار ،و بتطبيق معامـل االرتبـاط   يوم أعدنا تط 15عينة الدراسة في المدة األولى و بعد 

    0.62برسون تحصلنا على القيمة 

و هدا يدل على أن االختبار ثابت   0.74و بعد تصحيح المعامل بمعامل سبرمان و بروان وجدنا 

  .بدرجة عالية و هو مناسب لعينة الدراسة 
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  :الصدق

= 74.0جـدر تربيعـي لثبـات    لقياس صدق االستبيان تم االعتماد على طريقة الصدق الذي هو 

   % 25كما اعتمدنا على طريقة المقارنة الطرفية حيث أخدنا  0.56

من الدرجات المتوسطة بعد  % 50 لمن الدرجات الدنيا و هدا يعز % 25من الدرجات العليا و 

يعبر عن صدق و هو ) 0.73(لنحصل على القيمة  Tالترتيب الدرجات وفي األخير نطبق االختبار

  .عال لالختبار

  :االستبيان الثاني  2 – 6 

  :صدق اإلستبانة 

تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة مـن المحكمـين بلـغ    ,للتحقق من صدق اإلستبانة 

محكما من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس و علوم التربية  كما تـم عرضـها   )11(عددهم 

ومعرفة مدى مالءمتها للغرض الـذي  , لتحكيم عبارات اإلستبانة معلما25,مديرا15على عينة من 

قام الباحـث بـإجراء التعـديالت التـي إقترحهـا      ,وبعد جمع آراء المحكمين . أعدت من أجلها 

ومن تم عرضها مرة أخرى بعد إجراء كافة التعديالت على اثنين من المحكمين للتأكد , المحكمون

  ها النهائيةووضعها في صورت, من صحة التعديالت

  :ثبات االستبيان
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ثم قام , معلما من مدارس مختلفة و التابعة لوالية ورقلة 45طبق الباحث االستبيان على عينة من  

وتـم الحصـول علـى    ,)والزوجي–الفردي (بحساب معامل الثبات بإتباع طريقة التجزئة النصفية 

  ن الفردي والزوجي حيثمعامل االرتباط بينهما وبعد حساب النسبة الفائية بين النصفي

  1.23=و ن ف  0.75=ر = وجدنا القيمة  

وبالتالي تكون درجات النصـف  , ومن هنا فإن النسبة الفائية المحسوبة ليست لها داللة إحصائية   

وبذلك يمكن تطبيق معادلة سبيرمان و براون حيث وجدنا . الفردي تكافئ درجات النصف الزوجي

  0.89= معامل الثبات 

  :ت اإلحصائية المستخدمةالتقنيا

استخدمنا في معالجة المعطيات المتحصل عليها بعد تطبيق االسـتمارة علـى بعـض التقنيـات     

  اإلحصائية من بينها

ـ النسب المئوية وذلك لتوصيل التكرارات إلى نسب مئوية الحساب النسبة المئويـة نسـتعمل   )1

  القانون التالي 

= النسبة المئوية 
عددالعينة

  X 100 مجموعالتكرار

رتأينا ـ اختيارا نظرا لطبيعة الموضوع الذي تعتمد على دراسة الفروق بين عينتين مستقلتين ا)2

 46ص  1975سيد محمد خيري (  الذي يحدده تجانس أو عدم تجانس العينة. أن نستخدم اختبارا 

(   
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  هذا في حالة تجانس 

  حالة عدم التجانس 

  س العينتين اختبار تجان

                              
أصغرتباين
  F=  أآبرتباين

  ) 52ص  1986فؤاد الباهي السيد  (: معامل االرتباط برسون 

لقد استخدمنا معامل ارتباط برسون في معالجة ثبات االستبيان عند استخدام طريقة اختيار وإعادة 

  االختيار

  2كا.اب الفرضية السادسةلالستقاللية استعمل لحس 2اختبار كا

  .استعمل لقياس الفرضية الرابعة و الخامسة) حسن التطابق ( 1*2لجدول  2اختبار كا 
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  معامل اإلرتباط الثنائي استعمل لحساب الفرضية الثالثة01

 

  

  

 

  : عرض وتحليل نتائج الدراسة   1

  2)ت م –ت م (
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  : عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى 1 -1

  : ءاألولياقة بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الخاصة بتوجد عال

  عدد أفراد  

 العينة      

درجة الحرية 

  2 –ن   

R  المحسوبة     R   

 المجدولة   

 مستوي الداللة

  

   92  

  

     90 

  

   0.24 

  

 0.25  

0.05 0.01 

غيــر 

 دال

غير دال

  .األولى  يبين نتائج الفرضية) 7(جدول رقم 

فرد و بعد استعملنا معامل  92لمعرفة مدى صحة هذه الفرضية في عينة الدراسة المكونة من 

أي عالقة ضعيفة موجبة وقارناها ب  0,24المحسوبة تساوي  Rارتباط بيرسون حيث وجدنا أن 

R  أي  0.25وجدناها تسـاوي   0.05المجدولة عند مستوي الداللةR     المحسـوبة أقـل مـنR 

ة وبالتالي الفرضية غير دالة عند مستويي الداللة ومنه نرفض الفرضية ونقول أنهـا لـم   المجدول

  .تحقق 

  

  

  

  

 

  : عرض نتائج الفرضية الثانية  -1 -2
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تتحدث الفرضية على أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوضيفي والقصور اإلداري 

  المعلمينلدي عينة الدراسة الخاصة ب

ــرات  متغيـ

  اسةالدر

  مستوي الداللة  د ح  ر مج  ر مح  ن

ــا  الرضــ

  يالوضيف

105  

  

  0.01 0.05    

103  

0.01  0.05  

  دالة   دالة   0.26 0.20 0.73

  

  يبين نتائج الفرضية الثانية ) 8(جدول رقم 

بين رضا الوضـيفي والقصـور    0.73المحسوبة هي  "ر " انطالقا من الجدول نالحظ أن قيمة

موجبة بين متغيرين وهذا بعد حساب خطة العالقة ولكـن عنـدما    اإلداري وهي عالقة متوسطة

و  0.01أكبر من المجدولة عند مستوي الداللة  ةأكبر منها أي أنا المحسوب اقرنت بالمجدولة وجدنه

الـوظيفي والقصـور اإلداري بدرجـة     اولهذا نستطيع أن نقول أن هناك عالقة بين الرض 0.05

  وهي درجة الشك أن ليس عالقة بين المتغيرين   %5أو  %1ويبق احتمال  %95أو  %99الثقة

  

  

  

  : عرض نتائج الفرضية الثالثة  3-1

  .هناك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه 
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  عدد أفراد  

 العينة      

درجة الحرية 

  2 –ن   

R  المحسوبة     R   

 المجدولة   

 مستوي الداللة

  

   92  

  

     90 

  

   0.08 

  

 0.45  

0.05 0.01 

غيــر 

 دال

غير دال

 .يبين نتائج الفرضية الثالثة ) 9(جدول رقم  

 56معلـم و   49معلما مـنهم   105لمعرفة مدى صحة هذه الفرضية في عينة مكونة من 

معلمة حيث تم الحساب بمعامل االرتباط الثنائي لمعرفة ما إذا كانت أن هنـاك عالقـة بـين    

أي تكاد العالقة  0.08فوجدنا أن معامل االرتباط يساوي , ع جنسه القصور اإلداري للمعلم ونو

وقارن هذه القيمة بالقيمة المجدولة وهذا بعد استخراج درجة حرية حيث حددت . تكون منعدمة 

فوجدنا أن معامل االرتباط المحسوب أقل من معامل االرتبـاط المجـدول وبالتـالي     103ب 

وبهذا يمكن القول أن الفرضية لم تتحقق  0.05و  0.01لة الفرضية غير دالة عند مستويي الدال

  .وبالتالي فهي مرفوضة 

  

  

  

  

  : عرض النتائج الفرضية الرابعة 4-1

  .ظاهرمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين و األولياء نحو هذه ال 
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  )5:(جدول رقم

  مظاهر القصور اإلداري الفروق بين آراء المرجحة باألوزان النسبية لعينة البحث في 

  

  

  العبــــارات

 

 2كا 92= المعلمون ن 105=األولياء ن

ــة  الوزن النسبي درجـ

 الموافقة

ــوزن  ال

 النسبي

ــة  درجـ

 الموافقة

 الداللة القيمة 

عدم انضباط المعلمين . -1

في الحضور واالنصـراف  

  .خالل اليوم الدراسي 

 دالة3, 107 متوسطة 1, 80 كبيرة 2،94

األحزاب وأعضاء تدخل  2

مجلس الشعب والمجامالت 

  .مما العملية التعليمية

 دالة3, 786 متوسطة 1, 68 متوسطة 1,84

ضعف بعـض جديـة    -3

  .المعلمين في شرح دروسهم

 دالة 1,621 كبيرة 2, 86 ضعيفة 1,08

ادخار بعض المعلمـين   -4

ــوده ــدروس  ملجهـ للـ

الخصوصية مقارنة بالجهود 

  .  المبذولة في المدرسة

 دالة 2،59 ضعيفة 1, 18 متوسطة 2,12
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ضعف قدرة المعلم على  -5

  .ضبط الفصل و إدارته

 دالة 3،45 كبيرة 2, 75 كبيرة 2,98

كثــرة الشــكاوى و   -6

  .التظلمات بين العاملين

 دالة  2،45 كبيرة 1, 85 متوسطة 1,73

التراخي فـي إنجـاز    -7

ــين   ــي ب ــل المدرس العم

و عدم اسـتغالل , العاملين

العمل الرسـمي فـي    وقت

أداء الواجبات واألعمـال  

  .المطلوبة

 دالة 80،1 متوسطة 1, 80 ضعيفة 1،13

إنتشار بعض الشـعارات  8

السلبية نحـو العمـل بـين    

على قدر أجـرتهم "العاملين 

  وغيرها 

 دالة 200،4 متوسطة  98،1 متوسطة  1،95

تدني الروح المعنويـة   -9

ــل   ــاملين بالحق ــدى الع ل

  التعليمي 

 دالة 29،1 متوسطة  32،2 متوسطة 09،2
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تسود مظاهر الشـللية  -10

ــي  ــة للعمــل المهن المعوق

ــاملين   ــين الع واإلداري ب

  بالمدرسة 

 دالة 99،1 متوسطة  81،1 ضعيفة  02،1

االعتماد على المحاباة  -11

والمجامالت الشخصية بين 

  .العاملين على حساب العمل

 دالة 00،2 ضعيفة 60،1 متوسطة  74،1

تدني مستوى الرضـا   -12

المهني لدى العاملين بمجال 

ببعض المهن  ةالتعليم مقارن

  .األخرى

  دالة  4،54  ضعيفة  2،14  متوسطة  12،2

شــكلية األنشــطة   -13

الطالبية وعدم وجودها في 

  .الواقع 

  دالة  3،45  كبيرة  3،17  كبيرة  42،2

التهاون فـي حصـر    -14

غياب الطالب وخاصة فـي  

  .نهاية العام الدراسي 

  دالة  1،16  متوسطة  2،15  متوسط  16،2
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انخفاض فاعلية وكفاية -15

دور اإلتحادات الطالبية في 

  .المدرسة

  دالة  2،47  كبيرة  2،54  ضعيفة  1،18

كثـــرة الضـــغوط  -16

الخارجية علـى المدرسـة   

وإدارتها بغرض المجـاالت  

  الشخصية في بعض األمور 

  دالة  3،41  كبيرة  2،75  متوسط  1ر82

المظهرية عند الحفاوة  -17

استقبال لجان المتابعة مـن  

ــة  ــوزارة للمدرس ــل ال قب

بغرض تضليلها عن عملها 

  .المنوط بها

  غير دالة  5،45  متوسطة  2،45  ضعيفة   64،1

ــرات   -18 ــدد م ــة ع قل

الزيارات التي تقـوم بهـا   

واالهتمـام  , لجان المتابعـة 

ــن  ــة م ــدارس القريب بالم

  .المواصالت

  الةد  2،46  ضعيفة  1،53  ضعيفة   64،1
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تــأخر ورود اســتالم  -19

الكتب المدرسية مـن قبـل   

  .  اإلدارة التعليمية للمدرسة

  دالة  1،49  كبيرة  2،36  ضعيفة  54،1

ــة أداء   -20 ــدم فاعلي ع

  .مجالس األولياء والمعلمين

  غير دالة  5،12  ضعيفة  1،22  ضعيفة  04،1

  

تدنى في األخالقيات  - 21

لـدى بعـض    توالسلوكيا

  المعلمين

  غير دالة  6،12  متوسطة  1،47  ةمتوسط  2،14

كثرة المشـاكل مـع    - 22

  .المعلمين

  دالة  2،78  ضعيفة  2،25  ضعيفة  1،43

طول اليوم الدراسي  - 23

يسبب تهاون المعلمين فـي  

حضــور اليــوم الدراســي 

  .كامال

  دالة  3،74  ضعيفة  1،52  متوسطة  2،13

عدم التزام المعلمين  - 24

بالمواعيد المحددة للحصص 

  .الدراسية

  غير دالة  5،16  متوسطة  2،14  كبيرة  2،53

  يبين نتائج الفرضية الرابعة) 10(جدول رقم 
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نالحظ من الجدول الذي يعبر عن الفروق بين أراء المرجعة باألوزان النسبية لعينة البحث 

نحو مظاهر القصور اإلداري، نالحظ للوهلة األولى أن معظم المظاهر تبدو لديها فروق، أي هناك 

بين أفراد العينة على أن هذه الفروق، هي مظاهر للقصور اإلداري حيث دلت النتائج على  اختالف

صحة الفرضية بأن هناك فروق بين األولياء و المعلمين نحو مظاهر القصـور اإلداري وبالتـالي   

نقبل الفرضية البحثية المذكورة سلفا، ونرفض الفرضية الصفرية التي تتكلم عن عدم وجود فروق 

نأكد أن هذه  انحو هذه المظاهر كم) أولياء والمعلمين(اللة إحصائية بين أفراد العينة البحث ذات د

 95وبالتالي يكون التفسير كاآلتي أي نحن متأكدون بالنسبة  0.05الفرضية حددت بنسبة داللتها ب

كدرجة شك عن عدم صحة الفرضية أي  % 5كدرجة ثقة، على الصحة الفرض البحثي إال أن  %

  عن عدم صحة الفرضية  %5بنسبة  نشك

ولمـا قرنـاه بالقيمـة     3.1حيث وجدنه  2وقد تأكدنا من ذلك بعد حساب متوسط الحسابي للقيم كا

وبالتالي هناك داللـة إحصـائية فـي      2.12أكبر من  3.22أي أن  2.13المجدولة حيث كانت 

  الفروض بين األولياء والمعلمين 

أي درجة القبول والموافقة  3.02ي لألولياء حيث قدرت بـ كما حسبنا متوسط درجة الوزن النسب

  كانت كبيرة جدا 

  : عرض النتائج الفرضية الخامسة5-1

الفروق بين اآلراء المرجحة باألوزان لعينة البحث بين األولياء و المعلمين في أسباب القصـور  

  اإلداري 
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  العبــــارات

 

 2كا 92= المعلمون ن 105=األولياء ن

زن الـــو

 النسبي

ــة  درجـ

 الموافقة

الـــوزن 

 النسبي

ــة  درجـ

 الموافقة

 الداللةالقيمة 

ضعف قدرات المدراء من  -22

الناحية الفنيـة و اإلداريـة و   

  الشخصية

ــر  4،56 ضعيفة 22،1 متوسطة 2،22 غيـ

 دالة

غياب توصـيف دقيـق    -23

لمسؤوليات الوظائف القياديـة  

  .بالمدرسة

ــر  3،85 كبيرة 44،2 متوسطة 1،45 غيـ

 دالة 

ــالحيات   -24 ــعف الص ض

مخولة مدير المدرسة لنقل أو ال

المحاسبة الفـرد المتسـبب أو   

  .المعطل للعمل

ــر  2،22 متوسطة 91،1 كبيرة 45،2 غيـ

 دالة

سلبية المدير تجـاه حـل    -25

المشكالت المدرسية و محاولة 

مما يـؤثر فـي سـير    ,تجاهلها

  .العملية التعليمية

ــ 17،1 كبيرة 92،1 ضعيفة 46،1 ر غيـ

 دالة
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ــة و  -26 ــعف الرقابـ ضـ

اإلشراف التربوي مـن قبـل   

المدير علـى العـاملين   /الناظر

  .بالمدرسة

ــر  38،2 متوسطة 82،1 متوسطة 2،54 غيـ

 دالة

دخول فئة من المعلنـين   -27

مهنة التدريس غير المقتنعـين  

  .اقتناعا كامال

 دالة  01،9 كبيرة 51،2 متوسطة 23،2

رفض بعض المعلمـون   -28

للحفاظ على المكاسـب  للترقية 

المادية لمواقعهم و مكانتهم بين 

  طالب المدرس

ــر  64،3 كبيرة 50،2 كبيرة 62،2 غيـ

 دالة 

الصــالحيات الممنوعــة  -29

 لللمعلم في إدارة و ضبط الفص

  .غير كافية

ــر  46،2 كبيرة 48،2 كبيرة 57،2 غيـ

 دالة

ــم و -30 ــرام المعل ــة احت قل

إظهاره بصورة غير الئقة فـي  

  .عالم المختلفةوسائل اإل

ــر  88،2 كبيرة 58،2 كبيرة  74،2 غيـ

 دالة
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ظـــاهرة الـــدروس  -31

الخصوصية و انتشـارها أدت  

إلى عدم التزام المعلمون فـي  

  .أدائهم داخل الفصل

ــر   67،1  متوسطة  41،2  متوسطة  2،42 غيـ

  دالة

 ءسلبية اإلسراف علـى أدا 32

الطالب في الفصول و خارجها 

وخاصة عند متابعـة أسـباب   

  .ابهمغي

ــر   12،1  متوسطة  15،2  متوسطة   14،2 غيـ

  دالة

كثرة األجازات الرسـمية   33

مما يقلـل مـن حجـم السـنة     

  .ميذالتالدراسية لل

ــر   82،2  متوسطة  75،1  ضعيفة  46،1 غيـ

  دالة

ــة  34 ــض اإلدارة التعليمي رف

استقالة بعـض المعلمـون أو   

  .نقلهم

  دالة  06،5  متوسطة  1ر02  متوسطة  84،1

التعليميــة  قصــور اإلدارة 35

المختصة فـي سـرعة تلبيـة    

ــة ــات المدرس ــليم (احتياج تس

  الخ...,وسائل,كتب

ــر   82،4  كبيرة  45،2  متوسطة  84،1 غيـ

  دالة
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انصراف بعض العـاملين   36

من المدرسة مبكرا للعمل خارج 

  .المدرسة لظروف اقتصادية

ــر   98،4  متوسطة  03،2  متوسطة  15،2 غيـ

  دالة

ــدة  -37 ــم موح ــق نظ تطبي

العاملين بالمدرسة  للحوافز على

  .ال تشجع المتميزين منهم

ــر   63،2  كبيرة  58،2  كبيرة  44،2 غيـ

  دالة

تضارب بعض النشـرات  -38

 نوالتوجيهــات الصــادرة مــ

الوزارة و المديريات التعليميـة  

يسبب أحيانا قصورا في تنظيم 

  .العمل بالمدارس

ــر   58،2  كبيرة  49،2  متوسطة  87،1 غيـ

  دالة

ورية غياب المحاسبة الف – 39

و عدم تطبيق القوانين و اللوائح 

  بين المعلمين 

ــر   3،45  ضعيفة  1،22  كبيرة  2،52 غيـ

  دالة
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عدم جدية القوانين التـي   – 40

ــور و   ــم بالحض ــزم المعل تل

االنصراف على مـدار اليـوم   

ــى  ــر إل ــي دون النظ الدراس

  الجدول المدرسي

ــر   3،41  متوسطة  2،21  متوسطة  1،20 غيـ

  دالة

لمنظمة وصول النشرات ا – 41

  للعمل متأخرة

ــر   4،20  متوسطة  2،15  متوسطة  2،23 غيـ

  دالة

  يبين نتائج الفرضية الخامسة) 11(جدول رقم 

من خالل نتائج الفرضية بين اآلراء المرجحة باألوزان لعينة البحث بين األولياء والمعلمين   

ليس هناك فروق  نحو أسباب القصور اإلداري نالحظ أن جل األسباب كانت ليست دالة وهذا معناه

على أن هذه هي أسباب التي قد تؤدي للوقـوع فـي   ) األولياء والمعلمين (بين أفراد عينة البحث 

  .القصور اإلداري للمعلمين أي أنه حصل اتفاق 

هي درجة الشـك   %5هي درجة الثقة و %95أي أن  0.05وهذا االتفاق كان عند مستوى الداللة 

ة البحثية التي تقول بأن هناك فروق بين األولياء والمعلمـين  وبالتالي نقر على عدم صحة الفرضي

نحو أسباب القصور اإلداري ولهذا نرفض البحثية ونقبل بالفرضية الصفرية التي ترى بأن لـيس  

 2هناك فروق بين األولياء والمعلمين نحو هذه األسباب ويتضح ذلك بعد حساب متوسط القيم كـا  

وبالتالي نقول ليس هنـاك فـروق بـين     3.76اصغر من  3.44المحسوبة بـ  2حيث وجدنا كا 
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بالنسبة لألولياء أنها كبيـرة أي هنـاك    2.71األولياء والمعلمين أما بالنسبة لألوزان كانت بدرجة 

  أي أنها ضعيفة  0.56موافقة بالنسبة كبيرة بينما المعلمين فقد كانت 

  :عرض النتائج الفرضية السادسة 6-1

والمعلمين على أن الرضا الوظيفي للمعلم يؤدي  األولياءيوجد فرق بين آراء ال : السادسةالفرضية 

  .إلى القصور اإلداري 

ــدد  ال يؤدي يؤدي األفراد عـ

أفــراد 

 العينة

درجة 

 الحرية

 2كـــــا

 المحسوبة

ــا  2كـ

المجدولة

 مستوى الداللة

 0.05 0.01 2.64 0.07 1 92 40 52المعلمون

غيـــر  105 45 60 األولياء

 دال

 دال غير

  

  .يبين نتائج الفرضية السادسة ) : 12(جدول رقم 

لتحقق من صحة هذه الفرضية ومعرفة إذا ما كانت فروق بين آراء المعلمون و األوليـاء    

و األوليـاء   92على أن الرضا الوظيفي يؤدى إلى القصور اإلداري حيث أن عدد المعلمون هو 

قالوا نعم على أن سلبية بعض  امعلم 52ا أن لجميع المؤسسات فبعد تبويب المعطيات وجدن 105

منهم أكدوا عـدم جديـة ذلـك     40المحددات الرضا الوظيفي يؤدي إلى القصور اإلداري بينما 

, منهم غير راضين عـن ذلـك    45من األولياء راضين عن ذلك الرأي، بينما  60و, الموقف 
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 2فوجـدنا أن كـا  , يد مـن ذلـك   للتأك 2ولمعرفة مدى االختالف بين اآلراء استعملنا اختبار كا

ومنـه   2.64المجدولة التي تساوي  2أي أقل من كا 1عند درجة حرية  0.07المحسوبة تساوي 

وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل  0.05و  0.01فالفرضية غير دالة عند مستويي الداللة 

ا الوظيفي يـؤدي  توجد فروق بين آراء المعلمون واألولياء على أن الرض: الفرض البديل وهو 

  .إلى القصور اإلداري 
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I-  تفسير ومناقشة نتائج الدراسة :  

  : تمهيد

ثـم  , بعد تعرضنا في فصول سابقة من الجانب التطبيقي إلى أهم اإلجـراءات المنهجيـة   

إلـى   سنتعرض في هذا الفصل, عرض نتائج الدراسة الحالية وتوزيعها في جداول إحصائية 

  .مناقشة النتائج الحالية للدراسة ومقارنها بفروض البحث 

  : تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى  1

لقد تبين من خالل النتائج المحصل عليها أنه توجد عالقة موجبة ضعيفة بـين  :  الفرضية األولى

م بمختلف محدداته الرضا الوظيفي للمعل: لرضا الوظيفي للمعلم وقصوره اإلداري وهذا معناه أن ا

إلداري للمعلم  اتؤثر بدرجة ضعيفة في قصور ) وسائل عمل  و بالزمالء قةالعال, ترقية ال, جراأل(

  : ومن هذه العوامل التي جعلت العالقة ضعيفة بين المتغيرين هي 

وقد ) المعلم ( كون أن درجة الرضا عن العمل تمثل سلوك ضمني أو مستثير في وجدان الفرد  •

المشاعر كامنة في نفس الفرد وقد تظهر في سلوك الخارجي مترجمـا علـى شـكل     تظل هذه

ن لـم  إوفي عينة الدراسة قد يرجع ضعف العالقة إلى إن أفراد العينة حتـى و . قصور إداري

, التأخر , التغيب ( داري اإلر والقصإلى وا ذلك عيرج ملفإنهم  الرضا نيشعروا بدرجة عالية م

لم يقم برد فعـل عليهـا إال    إذ ذه المشاعر كامنة حتى وإن صرح بهابل ظلت ه...) التمارض 

  .القليل من المعلمين 
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ن مشاعر استياء وسخط عن الوظيفة لم تصل إلى أوكذلك يمكن إرجاع ضعف هذه العالقة إلى  •

حيـث وجـدت بعـض    , درجة من القوة والشدة في عينتنا لتظهر على شكل قصـور إداري  

كانز وكـاهن سـنة   : بين الرضا والتغيب عن العمل مثل  ةسلبي لعالقةأن ا الدراسات الميدانية

فعامـل  , وعدم رضا العمال قد يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة ومتفاعلة فيمـا بينهـا    1978

الرضا عن األجور والمنح والتعويضات قد يكون عامال محبطا تماما مثل عـدم الرضـا عـن    

 . ..معاملة الرئيس أو المسؤول للمرؤوسين 

أو أن القصور اإلداري للمعلم حتى وإن ظهر فإن ذلك ال يرجع إلى عدم رضاه عن وظيفة بـل   •

, ....إلى عوامل أخرى كالمشاكل االجتماعية واألسرية واالقتصادية والنفسية أو مشاكل صحية 

كلها عوامل خارجية تجعله يغيب أو يتأخر عن الدوام أو يحاول التغيير إلى مؤسسة أخـرى أو  

 . اض النظر عن مدى رضاه عن وظيفة في حد ذاتهغرض وذلك بيتما

 : تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية  2

الحظنا من خالل الفرضية الثانية و القائلة بأنا هناك عالقة بين الرضا الوظيفي  :الفرضية الثانية 

ناك عالقة فعال، و هي حيث الحظنا بأن ه المعلمينو القصور اإلداري للمعلم، عند العينة الخاصة ب

متوسطة سلبية بين الرضا الوظيفي للمعلم و القصور اإلداري له لدى أفراد العينة البحث المتعلقـة  

، حيث يؤكدون على عدم وجود عالقة بين المتغيرين السالفين الذكر أي بمعنى كلما زاد  المعلمينب

مسناه عند قياسنا للفرضية السادسة الرضا الوظيفي كلما نقص القصور اإلداري للمعلم، و هذا ما ل

حيث وجدنا أن هناك اختالف كبير بين األولياء و المعلمين في أن سلبية بعض المحددات الرضـا  

الوظيفي يؤدي إلى القصور اإلداري، بمعنى آخر أن األولياء ينظرون على أن الرضـا الـوظيفي   
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المهم أن في هـذه الفرضـية   .اري االنخفاض، في القصور اإلد ىعندما يكون إيجابيا قد يؤدي إل

تأكدنا و من خالل عينة البحث، أنه توجد عالقة سلبية بين الرضا الـوظيفي و القصـور اإلداري   

حاجيات المادية و المعنوية للمعلمين،  عشباإضرورة  ىللمعلم، وهذا حرصا من طرف األولياء عل

ا ما ذهبت إليها نظرية هرزبورغ حتى يكون ذلك سببا في انخفاض القصور اإلداري للمعلمين و هذ

،  و بعـد مناقشـات و   "بيسترك " في مركز الخدمات النفسية ب 1957حيث قام بدراسة في سنة 

مقابالت مكثفة مع مهندسين توصل إلى أن الدافعية و الرضا يرتكزان على تحقيق الذات و اإلنجاز 

، أما العامل الصـحي نقصـد بـه    العلمي، و يرتبطان بالعوامل الصحية و كذلك بالعوامل النفسية

و العوامل النفسية فهي المتعلقة ... ) الرواتب ، العالوات ، المسكن ، النقل ( الجوانب المادية مثل 

  ) 115سى ص رسيد عبد الحميد م...) ( الترقيات ، تقديم فرص اإلبداع و االختراع ( ب مثل 

، حيث حدد الحاجيات التـي يمكـن مـن    نفس النظرة التي انطلق التي انطالق منها أبرهام ماسلو

به من العمل أما فـي   مخاللها الفرد إذا توفرت أن تحقق له اإلشباع،  و بالتالي الرضا على ما يقو

حالة عدم اإلشباع، من هذه الحاجيات فيكون هناك سخط و عدم الرضا عن عمله و بالتالي ظهور 

  ...حرفات ، التحوالت بالقصور اإلداري، من التغيب، التمارض، اإلن ىما يسم

و هذه الحاجيات حددها في ما يسمى بهرم ماسلو للحاجيات وهي بصفة تنازليـة تحقيـق   

عبد الرحمان العيسـوي ص  (الذات الحاجة االجتماعية،الحاجة لألمن،الحاجات الفسيولوجية األولية

44 (  

ون على القيام بدراسـة  هذا و نؤكد أننا عند إجرائنا للمقابالت مع بعض األولياء في كل مرة يؤكد

حول إشكالية هل هناك عالقة بين الرضا الوظيفي و القصور اإلداري وهذا اإلصرار ال يـأتي إال  
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بعد شعور عميق بوجود العالقة ألن كما يروها األولياء، أن الرضا هو األساس في شعور المعلـم  

يتطـابق   ملا، و هذا مبمدى حبه لمهنة التدريس الذي يختلف من شخص إلى آخر بدرجات متفاوتة

مع تعريف الذي حدده الباحث صقر عاشور حيث يعرفه بأنه مجموعة من المشاعر الوجدانية التي 

يشعر بها الفرد العمل الذي يقوم به حاليا وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو إيجابية و هي تعبر عن 

  ) 152ر ص أحمد صقر عاشو(مدى اإلشباع الذي يتصوره الفرد أن يحققه من عمله 

ـ يتمثل القيمة االجتماعية للعمل الذي يقوم به الفرد عنصرا آخرا من عناصر الرضا غ أو  رر األج

اإلمتيازت المادية التي يتحصل عليها ، فقد نجد أعماال ذات أجر قليل غير أنهـا مفضـلة كونهـا    

المهام الموكولة  تتضمن قيمة اجتماعية ال بأس بها ، بينما قد توجد أعمال أخرى على العكس تمتاز

بقلة االعتبار ، فالعامل يسعى دائما ألن يكون مثال يقتدي به، و إلى تحقيق الحاجة إلى االحترام ، 

والبحث عن التفضيل والتبجيل واإلكرام والمكانة االجتماعية المرموقة وهذا ما يجلب لـه إشـباعا   

أثناء قيامه بالمهمة المسندة إليـه ،  نفسيا إلى جانب ذلك اإلشباع المادي ، مما يدفعه إلى حب عمله 

في دراسة قام بها إلى أن المكانة التي تحصل عليها الفرد "  Korman -كورمان" وهذا ما توصل 

تعمل على تعديل العالقة بين الفرد والنجاح في المهام والجاذبية أو التفوق ثم الرضا عـن المهنـة   

  )47عبد الفتاح دويدار ص(

 : الفرضية الثالثة  تفسير ومناقشة نتائج 3

  .هناك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه:الفرضية الثالثة 

, تبين من خالل النتائج المحصل عليها أنه ال توجد عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه 

ـ   ي عينـة  وهذا معناه إن التقصير اإلداري ال يختلف بين المعلم والمعلمة أو األستاذ واألسـتاذة ف
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الدراسة وهذا قد يرجع إلى طبيعة مهنة التعليم والعوامل المحيطية بها التي تؤثر في المعلم بـنفس  

  . المعلمة أي أن جنس المعلم ليس له عالقة بقصوره اإلداري دالطريقة والشدة التي تؤثر عن

لم ومن هذه والقصور اإلداري للمعلم قد يكون له عالقة بعوامل ومتغيرات أخرى خالف جنس المع

  ... نوع المادة المدرسة, المستوى الدراسي , الخبرة المهنية , السن : العوامل 

قد يكون لعامل السن عالقة بالقصور اإلداري للمعلم ألن التقدم في السن بالنسـبة للمعلـم   : السن 

لـين  "حيـث وضـحت   , يضعف من نشاطه وعطائه العلمي كما قد يقلل من حماسه لمهنة التعليم

Lynn  في دراستها أن المعلمات األصغر سناكن أكثر رضا عن مهنة التدريس وأعظم  1993سنة

تفاؤال بمستقبلهن المهني فال يلجان إلى التقصير اإلداري مثل نظيرتهن األكبر سنا رغم العمل فـي  

  .بيئة واحدة

  :لها عالقة سلبية وإيجابية بالقصور اإلداري للمعلم ألن  :الخبرة المهنية

الذي له خبرة مهنية قد تجعل منه معلما متمكنا من مهنة التدريس وبذلك يخلص لها وال  المعلم -

كما قد تجعل منه معلم مقصر ألنه حصل على اإلشباع من مهنته فال يرغب في , يلجأ للتقصير

المزيد لذلك يحاول الهروب منها بكل شكل مـن أشـكال التقصـير كـالتغير أو التـأخر أو      

  .....التمارض

م الذي ال يملك خبرة مهنية أما أن يحاول اكتساب هذه الخبرة حتى تساعده في التمكن من المعل

وإما أن قلة الخبرة المهنيـة  , مهنة التدريس وبذلك يكون على التزام دائم مع نفسه ومع اإلدارة

و .تشعره بالملل والروتين فيعبر عن ذلك بالتغيب والتمارض أو كثرة طلبات نقله أو اسـتقالته 

ا ما ذهب إليه الباحثان شافر وتشوين حيث حددا العوامل الشخصية التي قد تؤثر في الرضا هذ
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أو عدم الرضا و بالتالي الوقوع في القصور اإلداري  وتشمل السن والخبرة في العمل والجنس 

أن نقص القدرة من جانب العامـل  "  Charver  & Khbene –شافر وتشوين " ، حيث يرى 

لبات العمل واحتياجاته تعد مسؤولة عن نسبة الرضا ، كما وجد في الدراسات على الوفاء بمتط

التي قام بها الباحثين أنه توجد عالقة إيجابية بين الرضا والسن ومستوى التعليم لـدى الفـرد   

والدخل ونوع الوظيفة أي أنه كلما تقدم الفرد في العمر ، ازدادت خبرته وازدادت مسـؤولياته  

  .فيما يتعلق بالعالقة بين الشخصية والرضا في ميدان العمل و

أن األفراد ذوي تقدير ذاتـي مرتفـع يميلـون ألن     1977في "  Korman –كورمان " وجد 

أن األفـراد الـذين   "   Brounslem –برنسـلرن   " يكونوا أكثر رضا مع أعمالهم ويـرى  

ن لهم حاجـة عاليـة   يظهرون حاجة عالية إلى التحصيل والسيادة أكثر رضا بينما وجد أن الذي

  .إلى االستقاللية كانوا أقل رضا 

, المستوى الدراسي:كما أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تكون لها عالقة بالقصور اإلداري مثل -

 .....حب مهنة التدريس أو نوع المادة المدرسة

صـادية  وفي إطار هذا التعدد لعوامل القصور اإلداري يمكن القول بأن األوضاع والظروف االقت

, واالجتماعية والسياسية والثقافية تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قصور المعلـم اإلداري 

أو عدم  إضافة إلى ما يتميز به المعلم من خصائص شخصية عامة أو خاصة تساعده على االلتزام

  .االلتزام لمهنة التعليم

  لرابعةتفسير نتائج الفرضية ا 1
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فـي  المتعلق بالفروق بين أراء المرجعة باألوزان النسبية لعينة البحث ) 9(من خالل الجدول رقم 

مظاهر القصور اإلداري نالحظ أن المظهر المتعلق بعدم االنضـباط المعلمـين فـي الحضـور     

واالنصراف خالل اليوم الدرس هو المظهر األكثر تميزا حيث أن المفروض أن نجد هناك داللـة  

ا تحصلنا على العكس من ذلك وهذا ربما يتضح للوهلة األولـى  إحصائية على هذا المظهر إال أنن

أنه غير صحيح إال أن عينة البحث لم ترى هذا المظهر أكثر جدية وربما يعود هذا علـى حسـب   

نظري إلى التزام المعلمين بالوقت المحدد لالنصراف والحضور وكما أن حرص األولياء ومراقبة 

اإلضافة بااللتزام التنظيمي للمعلمين نظرا لتشـدد المـدير   المدرسة هذا ما يزيد حرص المعلمين ب

  .المدرسة على فهم من رواتب الشهرية للمعلمين 

أي تدخل األحـزاب وأعضـاء مجلـس    ( أما بالنسبة للمظهر المتعلق بالعالقة السياسية للمدرسة 

هذا نظرا للوعي الشعب فهذا المظهر لم نجده داال وهذا يعني أنه غير مجدي بالنسبة لعينة البحث و

سياسي الذي يتميز به كل من األحزاب السياسية والمنظومة السياسية بالسلطة العامة بصفة عامـة  

هذا ونذكر بالقرارات الوزارية التي تأكد دائما وأبدا على استغاللية مؤسسات التربوية عن المجال 

د كسب الوفود السياسية أكثر سياسي باإلضافة إلى أن السياسيين ال يهمون بالمراحل االبتدائية قص

مما يهتمون بالمراحل المتقدمة في التعليم مثل الثانويات والجامعات وهذا ال يعني أن ليس هنـاك  

من مستوى الداللة تعتبـر   %5تدخالت لسياسيين على سير المدرسة والدليل على ذلك هو وجود 

  .إلى القصور اإلداري أن هذا المظهر له تأثير في حياته اليومية للمدرسة فيما يؤدي 

المظهر المتعلق بضعف جدية المعلمين في شرح درسهم فوجدن كذلك غير ذلك مما نسـتطيع أن  

نحكم عليه بأنه من بين مظاهر القصور اإلداري وهذا نظرا لوجود خصوصيات موظفي التعلـيم  
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النشـاطات  كما نالحظ تطبيق األمـور المتعلقـة ب  ) 85(إعداد درسهم وتقيمها أنظر إلى الصفحة 

  ) 93(وخاصة المتعلقة بـ انظر إلى الصفحة  ةالبيداغوجي

  ـ التعليم الممنوح للتالميذ 

  ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم 

  ـ تأطير الخرجات التربوية لتالميذ 

  ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة 

لجهودهم في الدروس الخصوصـية مقارنـة    ولما نالحظ المظهر المتعلق بإدخار بعض المعلمين

بالجهود المبذولة في المدرسة نفس الشيء وهو مظهر غير مجدي غير مقبول لدى عينة البحـث  

وغير طبيعي جدا حيث أن المعلمين يشعرون بروح المسؤولية اتجاه التالميذ ونظرا سهر األولياء 

  .ين في آخر السنة الدراسية إلى مراقبة المفتشين للمعلم ةعلى تدعيم أبنائهم باإلضاف

إن المظهر المتعلق بضعف قدرة المعلم على ضبط الفصل وإدارته كذلك لم يكن داال غير مقبـول  

حسب طرق عينة البحث وهذا شيء عادي إذا ما علمنا من مؤهالت التوظيف لمعلـم المدرسـة   

  :األساسية أنظر الصفحة من المؤهالت ما يلي 

  .ي المعاهد التكنولوجية لتربيةـ شهادة اختتام الدراسية ف

  .ـ معلم مساعد مثبت زائد الحصول على شهادة الكفاءة العليا

  .ـ االختيار من بين المعلمين المساعد المثبت عشر سنوات أقدمية وسجل على قائمة تأهيل خاصة

ـ  ن وهذا باإلضافة إلى أننا اليوم نالحظ توظيف أساتذة مجازين الحاصلين على شهادة الليسانس م

  .جامعات وفي مهندسي الدولة في تخصصات عدة 
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إن كثرة شكاوي والتظلمات بين العاملين في المدرسة هو كذلك بين المظاهر التي لـم يكـن داال   

بالنسبة لعينة البحث وهذا نظرا لروح المسؤولية التي تسود المدارس التي تتبع عينة البحث حيـث  

ال عن عالقة العمل على بعضـهم الـبعض ومـع    جل المؤسسات التي قمنا بزيارتها وعند السؤ

 مالمسؤولين في كل مرة يؤكدون  لنا وفيه هذه العالقات وباإلضافة إلى القوانين المتعلقـة بتنظـي  

العالقات اإلنسانية داخل المدارس أما بالنسبة لتراخي في إنجاز العمل المدرسـي بـين المعلمـين    

ات واألعمال المطلوبة نالحظ كذلك لم يكـن داال  وعدم استغالل وقت العمل الرسمي بأداء الواجب

  .بالنسبة لعينة البحث

مظاهر األخرى التي لم تكن دالة بالنسبة لعينة البحث نجدها غير دالة وهـذا نظـر   الولما نالحظ 

للوعي العلمي والحسي الوطني الذي يتمتع به كل من األولياء والمعلمين والقـائمين علـى سـير    

  :هذه المظاهر التي لم تكن لها داللة إحصائية ما يلي المؤسسات التربوية من

  .ـ انتشار بعض الشعارات السلبية نحو العمل بين العلمين على قدر أجرتهم وغيرها 

  .ـ تدني الروح المعنوية لدى المعلمين

  .ـ مظاهر الشللية المعوقة للعمل المهني واإلداري بين العاملين بالمدرسة

  .والمجامالت الشخصية بين العاملين على الحساب العملـ االعتماد على المحاباة 

  .ـ تدني مستوى الرضا لدى العاملين بمجال التعليم مقارنة ببعض المهن األخرى

  .ـ شكلية األنشطة لتالميذ وعدم وجودها في الواقع

  ـ التهاون في حصر غياب الطالب وخاصة في نهاية العام الدراسي

  .مدرسة وإدارتها بغرض المجاالت الشخصية في بعض األمورـ كثرة الضغوط الخارجية على ال
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بها لجـان المتابعـة واالهتمـام المـدارس القريبـة مـن        مـ قلة عدد مرات الزيارات التي تقو

  .المواصالت

  .ـ تأخر استالم الكتب المدرسية من قبل اإلدارة التعليمية للمدرسة

  .ـ كثرة المشاكل مع المعلمين

  . سبب تهاون المعلمين في حضور اليوم الدراسي كامالـ طول اليوم الدراسي ي

ة المظهرية عند استقبال لجان المتابعة من قبل الـوزارة التربيـة   التعلق بالمغامبالنسبة للمظهر ال

وبالتالي يمكن  0.05بغرض تضليلها عن عملها المنوط بها يعتبر مظهر داال عند مستوي الداللة 

ين المظاهر القصور اإلداري لدي عينة البحث ما يأكد هذا هو أن نحكم على ان هذا المظهر من ب

انتقاد بعض المعلمين واألولياء بتصرفات بعض المسؤولين بالتربية في الوالية لسـلوكاتهم عنـد   

زيارة وفود رسمية عند الوزارة لتفقد األوضاع حيث يتم مرافقة الوفـد الـوزاري إلـى بعـض     

لالهتمام بها من الناحية الشكلية والمضمون كذلك عدم فعالية المدارس الموجودة داخل المدينة نظر 

و بالتـالي   0.05مجالس األولياء والمعلمين يعتبر من بين المظاهر الدالة عند مسـتوي الداللـة   

يعتبر درجة ثقة على أن هذا المظهر ذاال وبالتالي يعتبر مظهرا القصور اإلداري عند عينة  95%

نها مع بعض أولياء التالميذ والمعلمين أكدوا لنـا أنـا المجـالس    البحث ومن خالل مقبالت أجري

األولياء أصبحت تتمحور مناقشاتها على األمور المادية فقط مع إهمال الجوانب التربويـة ونفـس   

الشيء بنسبة لمجالس المعلمين هناك عدم حديث حضور بعض المعلمين وحتـى إن حضـروا ال   

ر التنظيمية والتربوية للمدارس ودليل على ذلك عدم وجـود  يكونون فعالين في إطار مناقشة األمو

  .بعض المحاضر المتعلقة بالجلسات عقدة 
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أما بنسبة المظهر المتعلق بالتدني باألخالقيات والسلوكيات لدى بعض المعلمين فوجدناه داال عنـد  

  بحث و بالتالي يعتبر مظهر من مظاهر القصور اإلدارية لدي عينة ال 0.05مستوي الداللة 

ألألخالقيـة   تر من ظرف خاصة األولياء حيث يتهمون بعض المعلمين ببعض السلوكياووهذا شع

باس بنسبة لإلناث والمعلمين من جهة أخرى اللفي المؤسسة وخارجها وخاصة ما يتعلق بالتدخين و

ح أمام يتهمون األولياء ببعض التصرفات الالخالقية مثل التدخين في المنزل والمشاكل العائلية تطر

المصالح التربية في الوالية  دىالتالميذ وعدم احترام المعلمين عند الزيارة المؤسسة حيث سجلنا ل

اعتداء على المعلم من طرف المؤسسة ومن خالل عينة البحث نالحظ أنها أكدت على  75حوالي 

يـث القـانون   داللة المظهر المتعلق بعدم التزام المعلمين بالمواعيد المحددة للحصص الدراسية ح

دقيقة يقدمها المعلم وألن في الواقع على حسب بعض المعلمين أن هـذا  30واضح أن لكل حصة 

زيادة في الزمن على حسـاب  الرون إلى طالزمن غير كافي ألجراء الدرس على ما يرام مما يض

  .الحصص األخرى وبالتالي على حساب البرنامج العام وهذا يكون خالف السير اإلداري للدروس 

  تفسير نتائج الفرضية الخامسة 

إن األسباب التي تؤدي إلى القصور اإلداري على حسب رأي عينة البحث المكونة مـن األوليـاء   

والمعلمين تختلف بإختالف توجهاتهم المهنية والشخصية وحتى العقائدية في بعض األحيان ولـذلك  

علـى عينـة    ةحيث قدمنا أسـئل هذه األسباب في حقيقة األمر مصدرها من الدراسة االستطالعية 

البحث فكانت هناك عدة إقترحات تدخل ضمن المسببات للقصور اإلداري لذاك تأكدنا من الناحيـة  

اإلحصائية على األسباب التي تكون مشتركة بين األولياء والمعلمين عن طريق داللة الفـروق إال  
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. ها أكدت لنا أن هناك اتفـاق عليهـا  من األسباب لم تكن دالة وبالتالي نقبلها باعتبار رأن في الكثي

  : بينما األسباب غير الدالة هي 

ـ ضعف قدرات المدراء من الناحية الفنية واإلدارية والشخصية  وهذا السبب كـان داال أي لـم   

عدم جدية هذا السبب، وهـذا أمـر    ىيحصل عليه االتفاق بين أفراد عينة البحث وبالتالي نقر عل

رسة االبتدائية يختارون بطريقة علمية وعبر األقدمية و الخبرة في ميدان طبيعي ما دام مدراء المد

التدريس، ولما نالحظ إلى مهام مدير المدرسة من الناحية الرسمية ومن ناحية الواقعية سنجد هناك 

المـؤرخ فـي    839مطابقة حيث من بين مهام مدير االبتدائية حسـب القـرار الـوزاري رقـم     

المـؤرخ   96/49يد مهام مدير المدرسة االبتدائية وتضمن المرسوم المتضمن تحد 13/11/1991

والمتضمن القانون األساسي الخاص بعامل القطاع التربية على نـوعين مـن    06/06/1999في 

  ) 97(مدير المدرس االبتدائية أنظر الصفحة رقم 

  )     لم إطاره األصلي مع( مدير المدرسة االبتدائية المساعدة المدمج حسب هذا المرسوم  - 1

 )منصبه األصلي هو معلم المدرسة األساسية ( مدير المدرسة االبتدائية العادي  - 2

اإلداري فيهـا،   ريكون مسؤوال عن حسن سير المؤسسة وعن تأطير التربـوي والتسـيي   - 3

 .ويخضع لسلطته جميع المعلمين والمستخدمين بالمؤسسة 

ام واالنضباط في المؤسسة وهو يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالتدريس والنظ - 4

 : بهذه الصفة يضطلع بدور 

  : في المجال البيدغواجي مثل  -1

  .تسجيل التالميذ الجدود قبولهم في إطار تنظيم الجاري به العمل  -
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 .ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها  -

 .المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة  -

  : في المجال التربوي مثل  -2

ع التالميذ و الموظفين واألولياء وتنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية البقـة  تستهدف عالقة المدير م -

  .المتبادلة والتفاهم واالحترام والصداقة والتضامن 

 والخلقية لتالميذ الموجودين بالمؤسسة  ةال بدا أن يسهر المدير على العناية بال صحة البد ني-

 مثل:في المجال اإلداري  -3

بتدائية مسـك ملفـات التالميـذ المتمدرسـين بالمؤسسـة والمعلمـين       مدير المدرسة االاليتولى  -

 .والمستخدمين العاملين بها

يتعين عليه ضبط كافة اإلجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن األشخاص وسالمة  -

إقامة التدابير األزمة التنظيمية في مجال حفظ الصـحة   ىالتجهيزات داخل المؤسسة و السهر عل

 .فةوالنظا

  إدا لما نالحظ هذه المجاالت المتعلقة بالمدير المدرسة االبتدائية نالحظها كاملة في الواقع مطابقة

من  كأما عن السبب الخاص بغياب توصيف دقيق لمسؤوليات الوظائف القيادية بالمدرسة فهو كذل-

فاق بين أفراد بين األسباب  التي تؤدى إلى القصور اإلدارية حسب عينة البحث حيث كان هناك ات

على األفراد حيث  نعينة البحث على هدا السبب وهذا ما حصلنا عليه بضبط أثناء  توزيع االستبيا

أكد لنا الكثير من المعلمين واألولياء على وجود تداخل بين المسؤوليات الخاصة بالمدير واألخرى 

  .األخرى الخاصة بالمعلمين  وأخرى خاص بدور مجلس األولياء و المفتشين من جهة
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إن من بين األسباب التي تؤدي إلى القصور اإلداري حسب عينة البحث هو سلبية المدير تجـاه   -

حل المشكالت المدرسية ومحاولة تجاهلها مما تؤثر على سير العملية التعليمية وهذا نظرا لتـداخل  

الواجبـات   بين حقوق المتعلقة بالمدير والمعلم ومجالس األولياء هذا من جهة ومن جهـة أخـرى  

المرتبطة بهم وفي كثير من األحيان نجد المدير نظرا الرتباطه الوثيق بالمدير التربية للواليـة أو  

بجمعيات المؤثرة في الوالية نجد ال يبالي بالمشاكل المرتبطة بالمؤسسة وفي كثير مـن األحيـان    

لمقاوالت والمتـاجر  نجد أن بعض المدراء لديهم أعمال خارجية أي إضافية عن العمل الرسمي كا

  .إلخ وبالتالي ال يولي اهتماما للعمل الرسمي ......تالو رشا

والسبب الخاص بضعف الرقابة واإلشراف التربوي من قبل المدير على العاملين بالمدرسـة هـو   

من بين األسباب التي وقع عليها اتفاق بين أفراد العينة على أنه يؤدي إلى القصـور اإلداري   ككذل

اإلداري إذ أن المدراء نظرا النشـغالهم   رعكس حينما كان مظهرا من مظاهر ا لقصو وهذا على

باألعمال  اإلدارية والبيداغوجية والتربوية وهذا حسب أراء المـدراء  واألوليـاء يتعـب مـدير     

المؤسسة وبالتالي ال نجده  يطبق كل هذا عل أحسن ما يرام  ولذلك ال بد من تقليل من الواجبـات  

  .بالمدير المؤسسة المرتبطة

أما بالنسبة للسبب المتعلق بقلة احترام المعلم و إظهاره بصورة غير الئقة في المجتمع و وسـائل  

اإلعالم المختلفة يعتبر من بين األسباب التي تؤدي إلى القصور اإلداري حسب أراء عينة البحـث  

ين خاصة أكدوا لنا بأن هنـاك  وهذا سبب منطقي جدا حيث أثناء المقابالت التي قمنا بها مع المعلم

عدة مقالب وحكايات استهزائية خاصة بالمعلمين تروى لألطفال و األبناء وخير دليل على ذلك هو 
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أن جل األولياء ال يرغبون أبناءهم أن يكونوا معلمين وقد أوضح لنا معلم أنه وجـد صـور كـار    

  .تسيء للمعلم في إحدى الجرائد اليومية ةكتوري

رة الدروس الخصوصية وانتشارها أدت إلى عدم التزام المعلمون في أدائهم داخل أما عن سبب ظاه

الفصل يعتبر ذلك من بين األسباب التي تؤدي القصور اإلداري حيث يجد بعض المعلمين راحـتهم  

من الناحية المعنوية والمادية في الدروس الخصوصية وبالتالي داخل الفصل ال يهتم بشرح دروسه 

رام ليؤثر بذلك على أولياء التالميذ بتخصيص دروس خاصة لتالميذهم وبالتـالي  على أحسن ما ي

  .يستفيد من الناحية المادية .

في حقيقة األمر هناك أسباب يمكن أن تؤدي إلى القصور اإلداري حسب آراء فيه البحث وجلهـا  

ن بـين هـذه   ترتكز على الجوانب اإلشرافية واإلنجازات واالستقاالت واالنصرفات بغير عذر وم

  :األسباب ما يلي 

  .ـ الصالحيات الممنوحة للمعلم في إدارة وضبط الفصل غير كاف

  .ـ سلبية اإلشراف على أداء التالميذ في الفصول وخارجها وخاصة عند متابعة  أسباب غيابهم

  ـ كثرة اإلجازات الرسمية و غير الرسمية مما يقلل من حجم السنة الدراسية لتالميذ 

  عض العاملين من المدرسة مبكرا للعمل خارج المؤسسة لظروف مالية ـ انصراف ب

  ـ تطبيق نظم موحدة للحوافز على العاملين بالمدرسة ال تشجع المتميزين منهم 

ـ تضارب بعض النشرات  والتوجيهات الصادرة من الوزارة والمديريات التربوية يسبب أحيانـا  

  قصورا في تنظيم العمل بالمدرسة 

  محاسبة الفورية وعدم تطبيق القوانين واللوائح بين المعلمين ـ غياب ال
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على مدار اليوم الدراسي دون النظر  فـ عدم جدية القوانين التي تلزم المعلم بالحضور واالنصرا

  .إلى الجدول المدرسي

  . ـ وصول النشرات المنظمة للعمل متأخرة

قد أنها من مسـببات القصـور اإلداري   وفي األخير يجدر بنا أن نشير إلى بعض األسباب التي نعت

التي أدت أفراد عينة البحث أن ال يتفقوا عليها وبالتالي كان هناك اختالف فيمـا بيـنهم وبالتـالي    

  :اعتبرناها ليست من مسببات القصور اإلداري ومن بينها مايلي 

  ـ دخول فئة من المعلمين مهنة الطرفين غير مقتنعين اقتناعا كامال 

 .ة التعليمية استقالة بعض المعلمين أو نقلهم ـ رفض اإلدار

  :لسادسةتفسير ومناقشة نتائج الفرضية ا-

توجد فروق  بين آراء المدراء والمعلمين على أن الرضا الوظيفي للمعلم يؤدي إلى قصـوره  

  .اإلداري

لم قد يرجع هذا االختالف في اآلراء بين األولياء والمعلمين إلى طبيعة العمل كل منهما فـالمع 

يحاول الحصول على اإلشباع الكامل من وظيفة التعليم وال يرحب بأي نظام أو قرار إداري قد 

بينما األولياء مجبرون . فاإلنسان بطبعه يميل إلى الكسل , يعوق هذا اإلشباع أو يحد من حريته

على ضبط ومراقبة المعلمين وكل التالميذ في المؤسسة والتحكم فيهم في إطار نظـم وقواعـد   

إدارية متعارف عليها وهذا بهدف تحقيق النظام وتجنب أي نوع من أنواع التقصير أو اإلهمال 

ضرورة أهمية دور الولي في تحقيق اإلشباع والرضـا   ''"seriovanni carverفي حين يرى.
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للمعلمين وقد الحظوا أن المعلمين يؤكدون على أهمية دور الولي من حيث تقـديم المسـاعدة   

  .تاحة فرصة النمو الوظيفي لهم واالحترام والصداقةوالعون لهم وإ

أن ما يحققه الولي المدرسة من توقعات بالنسبة للمعلمين يتوقف على فاعليته وكفاءته وهذا ما 

  .عن دور القيادة التربوية في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين''  Whaley ''يتفق مع أفكار 

ون تقصيرهم اإلداري بعدم الرضا عن الوظيفة ويحملون أال أنه في عينة الدراسة المعلمين يعلل

  .األولياء جزء من المسؤولية في ذلك

أما األولياء فيرون أن عدم رضا المعلمين عن وظائفهم ليس لهم دخـل فيـه، بـل يقومـون     

بواجبتهم  على أكمل وجه و أن عدم الرضا يرجع إلى عوامل أخرى وعدم الرضا هذا لـيس  

  .مين إداريا وتقاعسهم في القيام بوجباتهمتبريرا لتقصير المعل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الرضا الوظيفي ………………………………………………………………………… الرابعالفصل 

 

  :ملخص الدراسة 

من خالل النتائج المتحصل عليها ، و على ضوء التحليل اإلحصائي و النظري ، يمكننا أن 

  :نقر ما يلي 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينـة الدراسـة   ليس )  .1

  .لمين الخاصة بالمع

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والقصور اإلداري لدى عينة الدراسة الخاصة )  .2

  .باألولياء

  .هناك عالقة بين القصور اإلداري للمعلم ونوع جنسه ليس )  .3

  .اإلداري رق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء و المعلمين نحو المظاهر القصووهناك فر)  .4

  .ناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء األولياء والمعلمين نحو األسباب والقصور اإلداريهليس )  .5

توجد فروق بين آراء المعلمون واألولياء على أن الرضا الوظيفي يؤدي إلى القصور )  .6

 اإلداري
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دار المعارف اإلسكندرية / البحوث النفسية و التربوية  /إبراهيم وجيه محمود و محمود عبد الحميد

  1983سنة / 

/ مكتب المعارف الحديثة باإلسكندرية/بين النظرية و التطبيق ةاإلدارة التعليمي/ أحمد إبراهيم أحمد

  2002سنة 

  2000دار الفكر العربي سنة/الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية/ أحمد إبراهيم أحمد

دار الفكر العربي / األسباب و العالج (في المدارس  ةإدارة األزمات التعليمي/ يم أحمدأحمد إبراه

  2002سنة / 1ص/

دار الفكر )/ و العالج عالواق(القصور اإلداري في المدرسة/أحمد إبراهيم أحمد

  2000سنة/1ط/العربي

  1979القاهرة / 2ط/دار النهضة العربية /إدارة القوة العاملة/أحمد صقر عاشور

دراسة تحليلية للمشكالت المدارس التعليم اإلداري و الثانوي في /أيمان عبد الحفيظ عبد الصمد 

  1996مجلة كلية التربية في جامع األزهر القاهرة /دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة حالة 

  1981لبنان /منشورات دار السالسل /الدافعية في مجال العمل /علي العسكر 

  1999الدار الجامعية مصر / سيكولوجية اإلدارة /العيسوي  عبد الرحمان

  1989 2محمد عبد الوهاب إدارة ألفراد ط

الدار العلمية و / اإلدارة المدرسية الحديثة و مفاهيمها النظرية و التطبيقية / جودة عزة عطوي 

  2001سنة / دار الثقافة للنشر و التوزيع 

تي تؤدي إلى غياب المعلمين بالحلقة األولى في التعليم أهم األسباب ال/ جمال محمد أبو الوفا 

  1995مجلة كلية التربية سنة / األساسي و الدور اإلدارة في مواجهتها 

دار غريب للطباعة و النشر و /علم النفس و مشكالت الصناعة / طريف شوقي فرج و آخرون 

  التوزيع القاهرة

  1980سنة /رات عويدات بيروت منشو/ مبادئ في العالقات العامة / حسين العلي 

  1975سنة  1الرياض ط/مطبوعات الجامعية / اإلحصاء النفسي التربوي/ سيد محمد خيري 

  1997سنة /دار الفكر العربي / اإلحصاء النفسي / سيد محمد خيري 

  1989 2محمد عبد الوهاب إدارة ألفراد ط
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  1999سنة 1ط/عربيدار الفكر ال/ اإلحصاء في البحوث النفسية /سيد محمد خيري 

  1997سنة /دار المعارف /  ةإدارة المنظمات التعليمي/شاكر محمد فتحي أحمد 

دار المريخ / اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر/ صالح عبد الحميد مصطفي 

  3ط/للنتشر و التوزيع

دار المعرفة / عبد الفتاح محمد دويدار أصول علم النفس الصناعي و التنظيمي و تطبيقاته 

  2003الجامعية سنة 

  1985سنة /3ط/األردن / دار الفرقان للنشر و التوزيع / علم النفس التربوي / عبد الحميد نشوان 

  1989 2محمد عبد الوهاب إدارة ألفراد ط

/ 2مطابع عمار القرفي باتنة ط/ المرجع في التشريع المدرسي الجزائري / عبد الرحمان بن سالم 

  1994سنة 

بيروت / دار الفكر العربي/ علم النفس التربوي للمعلمين / د الرحمان صالحي األزرق عب

  2000سنة 41ط

  1981سنة /شركة النشر و التوزيع /بيروقراطية اإلدارية الجزائرية /علي سعيدات 

سنة  5بيروت ط/ دار النهضة العربية / علم النفس الصناعي و التنظيمي / فرج عبد القادر طه 
1986  

  1987سنة 3ط/ دار الفكر العربي/ علم النفس و قياس العقل البشري / اد الباهي السيد فؤ

  1996سنة  1ط/دار الكتب العلمية/ علم النفس االجتماعي في الصناعة / كامل محمد عويضة 

الصعوبات التي تواجه المعلم و تحول دون فعالية التدريس و كيفية التغلب / كايد محمد سالمة 

اإلمارات سنة / مجلة كلية التربية / يراها المشرفون و المديرون و المعلمون و الطلبة عليها كما 
1995  

  2000سنة  1ط/ دار الفكر العربي/ المعلمة الفعال و التدريس الفعال / محمد عبد الرحيم عدس  

ديوان / مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري / محمد أنس قاسم جعفر 

  1984سنة /المطبوعات الجامعية 

  2000سنة / دار الفالح للنشر و التوزيع/ أساليب التدريس العام / محمد علي خولي 

  1992سنة / المؤسسة الوطنية للكتاب / أسس علم النفس الصناعي و التنظيمي / مصطفى عشوي 

/ فني التربوي سيكولوجيا اإلدارة المدرسية و اإلشراف ال/ منصور حسين محمد مصطفى زيدان 

  1976سنة / القاهرة/ دار غريب للطباعة و النشر 
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/ دراسة ميدانية / إدارة وقت مديري مدارس المملكة العربية السعودية / محمد يوسف حسن 

 - 11بحوث عن التعليم في المملكة العربية السعودية م/الكتاب السنوي في التربية و علم النفس 

  1986سنة / هرةالقا/ دار الفكر العربي /  12م

  1989 2محمد عبد الوهاب إدارة ألفراد ط

سنة / دار المعرفة العلمية اإلسكندرية /مبادئ الصحة النفسية / محمد أحمد عبد الظاهر الطيب 
1994  

  1987سنة  3ط/السلوك في التنظيم دار النشر للجامعات المصرية / محمد علي شهيب 

  1994 2ط/المطبوعات الجامعية  ديوان/ مدخل إلى علنف / محمد يسري منصور 

سنة / السعودية/ 1ط/ مرامر للطباعة اإللكترونية/إدارة السلوك التنظيمي / ناصر محمد العديلي 
1993  

 .الجزائر/ دار الحضارة / المرشد العلمي للمعلمين و المديرين / نوار محمد 
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  المراجع بالغة األجنبية

-Sheil -iarmon- jobsatis- faction the concpt and LTS measvement in :  

work vesear the unit occasional poperno 4 michigan 

-ADVISORY CANCILAITION AND ARBITIONST 1973 P07 

-C.levely et le boyer la psychologie du travail 1980 

Z.bellone amélioration de la condition de homme au travail.1977 -  

Clere. J.m. introduction aux condition et milieu du travail .bit genev 

1986- 

Nobert sillamy dictionnaire de la psychologie 1992- 

Jack leplat et xavier cury  - introduction à ha Q DU TRAVAIL 1977  - 
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  جامعة اجلزائر 

  علوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية ال

   قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا

  

  2الملحق رقم 

  

  االستبيان الخاص بالقصور اإلداري

  

المتعلق بدراسة مظاهر القصور اإلداري و أسبابه في  نهذا االستبيا) ة( مالمحتر) ة(إليك سيدي 

ار إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير المدارس االبتدائية ،كما يدخل هذا االستبيان في إط

  في علم النفس العمل و التنظيم 

وفي هذا اإلطار نطلب من سيدتكم اإلجابة عن كل األسئلة الموجودة في هذا االستبيان مع اللم أن 

  ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة

  بيانات شخصية 

  :الجنس 

  :ولي التلميذ                  معلم : الصفة 

  :الشهادة المتصل عليها 
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 العبــــارات

 درجة الموافقة

 ضعيفة متوسطة كبرية

    .عدم انضباط املعلمني يف احلضور واالنصراف خالل اليوم الدراسي 

    .خل األحزاب وأعضاء جملس الشعب واامالت مما العملية التعليمية

     .ضعف بعض جدية املعلمني يف شرح دروسهم

    . للدروس اخلصوصية مقارنة باجلهود املبذولة يف املدرسةمخار بعض املعلمني جلهوده

     .ضعف قدرة املعلم على ضبط الفصل و إدارته

     .ثرة الشكاوى و التظلمات بني العاملني

    .مل الرمسي يف أداء الواجبات واألعمال املطلوبةو عدم استغالل  وقت الع, راخي يف إجناز العمل املدرسي بني العاملني

    على قدر أجرم  وغريها"ر بعض الشعارات السلبية حنو العمل بني العاملني 

     ين الروح املعنوية لدى العاملني باحلقل التعليمي 

    درسةسود مظاهر الشللية املعوقة للعمل املهين واإلداري بني العاملني بامل

    .االعتماد على احملاباة واامالت الشخصية بني العاملني على حساب العمل

      .ببعض املهن األخرى ةتدين مستوى الرضا املهين لدى العاملني مبجال التعليم مقارن

       .شكلية األنشطة الطالبية وعدم وجودها يف الواقع 

       .الب وخاصة يف اية العام الدراسي التهاون يف حصر غياب الط

      كثرة الضغوط اخلارجية على املدرسة وإدارا بغرض ااالت الشخصية يف بعض األمور

      .احلفاوة املظهرية عند استقبال جلان املتابعة من قبل الوزارة للمدرسة بغرض تضليلها عن عملها املنوط ا

      .واالهتمام باملدارس القريبة من املواصالت, رات اليت تقوم ا جلان املتابعةقلة عدد مرات الزيا

      . تأخر ورود استالم الكتب املدرسية من قبل اإلدارة التعليمية للمدرسة

       .عدم فاعلية أداء جمالس األولياء واملعلمني

       لدى بعض املعلمنيتتدىن يف األخالقيات والسلوكيا

      .كثرة املشاكل مع املعلمني

      .طول اليوم الدراسي يسبب اون املعلمني يف حضور اليوم الدراسي كامال

       .عدم التزام املعلمني باملواعيد احملددة للحصص الدراسية

       ضعف قدرات املدراء من الناحية الفنية و اإلدارية و الشخصية

       .ف دقيق ملسؤوليات الوظائف القيادية باملدرسةغياب توصي

      .مدير املدرسة لنقل أو احملاسبة الفرد املتسبب أو املعطل للعمل/خولة لناظراملضعف الصالحيات

      .مما يؤثر يف سري العملية التعليمية,املدير جتاه حل املشكالت املدرسية و حماولة جتاهلها/سلبية الناظر

      .املدير على العاملني باملدرسة/عف الرقابة و اإلشراف التربوي من قبل الناظرض

       .دخول فئة من املعلنني مهنة التدريس غري املقتنعني اقتناعا كامال

      رفض بعض املعلمون للترقية للحفاظ على املكاسب املادية ملواقعهم و مكانتهم بني طالب املدرس

       .غري كافية لاملمنوعة للمعلم يف إدارة و ضبط الفصالصالحيات
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      .لة احترام املعلم و إظهاره بصورة غري الئقة يف وسائل اإلعالم املختلفة

      .ظاهرة الدروس اخلصوصية و انتشارها أدت إىل عدم التزام املعلمون يف أدائهم داخل الفصل

      .لفصول و خارجها  وخاصة عند متابعة أسباب غيامالطالب يف اءبية اإلسراف على أدا

       .ثرة األجازات الرمسية مما يقلل من حجم السنة الدراسية للطالب

       .فض اإلدارة التعليمية استقالة بعض املعلمون أو نقلهم

      اخل...,ائلوس,تسليم كتب(صور اإلدارة التعليمية املختصة يف سرعة تلبية احتياجات املدرسة

      .صراف بعض العاملني من املدرسة مبكرا للعمل خارج املدرسة لظروف اقتصادية

      .تطبيق نظم موحدة للحوافز على العاملني باملدرسة ال تشجع املتميزين منهم

ا قصورا يف تنظيم العملالوزارة و املديريات التعليمية يسبب أحيان نضارب بعض النشرات والتوجيهات الصادرة م
  .س

     

      غياب احملاسبة الفورية و عدم تطبيق القوانني و اللوائح بني املعلمني 

      عدم جدية القوانني اليت تلزم املعلم باحلضور و االنصراف على مدار اليوم الدراسي دون النظر إىل اجلدول املدرسي

       عمل متأخرةوصول النشرات املنظمة لل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة االستبيان الخاص بالرضا الوظيفي
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  .ونتعهد لكم بالسرية التامةيف إطار حبثنا نقدم لكم بطاقة االستبيان راجني منكم اإلجابة بكل موضوعية ، وهذا كمساعدة منكم إلجناز مذكرة لنيل شهادة املاجستري، 

  املعلومات الشخصية 

  ذكر        أنثى :        نساجل

  :العمر 

  :الوضعية العائلية 

  :عدد السنوات العمل

  :    املستوى الدراسي

  

  

 


