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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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 املتن: بحرف 16نوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )الع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موض

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 
ً

و الرفض، فضال
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجل
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  
َ
أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ليهن  التمايز في البحث.يغلب ع (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فق
َ
رة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقه
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ا، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنه
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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غ
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اِييس الل
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َ
غ
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ِتَراُض الل

ْ
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ِة ) ُر اْسِتَراِتْيِجي 
َ
ث
َ
ِة Swomأ

َ
غ

ُ
َواِعِد الل

َ
ِمِي ِفي َماَدِة ق

ْ
ِف الَراِبِع الِعل َبِة الص 

َ
ل
َ
ْحِصْيِل ط

َ
( ِفي ت

ِة  حمد حنش                                                                             الَعَرِبي 
َ
 م.د.شهاب أ

661 - 686 

قضاء عقرة  -الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس اإِلعدادية في محافظة دهوك 

نموذًجا
َ
اف محمد مصطفىم.م. وعد سعيد طه                                        -أ  و م.م. شو 

687 -  710 

 اآلثار والدراسات املسماريَّةحبوث 

مراض 
َ
سباب األ

َ
وطرائق معالجتها عند املصريين القدماء دراسة مقارنة مع العراق أ

 أ.د. عبد الرحمن يونس عبد الرحمن                                                           القديم
711 -  728 

 وأصول الفقه الشريعة اإِلسالميَّةحبوث 

هداف الحوار عند اليهود مع الرسول )
َ
 (ملسو هيلع هللا ىلصأ

 و م.م. وعد هللا صالح جاسم .م .د.ظفر عبد الرزاق ذنون أ                                        
729 -  750 

 حكم التعامل بالعمالت اإللكترونية وضوابطه الشرعية 

 أ.م.د. محمود محمد علي الزمناكويي                                                                     
751 -  804 

س ة من منظور القرآن الكريم والكتاب املقد   اإِلبادة الجماعي 

 و م.د.عبد الحق هنر عوني م.د.نذير سعيد مصطفى                                                  
805 -  824 

 آراء العلماء في التفرق املقصود في خيار املجلس وتطبيقاته الفقهية )دراسة مقارنة( 

 م.د. جمال عزيز أمين                                                                                         
825 -  870 



 
 هـ1442م( /11/3/2021(                                    آذار)84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
687 

 الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس اإِلعدادية يف حمافظة دهوك

 -قضاء عقرة َأمنوذًجا - 

 اف حممد مصطفى شوَّم.م. و  وعد سعيد طه  م.م.

 10/5/2020 تأريخ القبول:           9/4/2020 تأريخ التقديم:   
 :   المستخلص

اسااسي  ي  المملي  الررويي  الر  من الركائز األ منهأنظر لمديري المدارس على ي            
دارة المملمين ا من أهدايها  عملي ويئ  اليالميظفين يالرمامل مع  يالطلو الرمليم يالرملم يا 

رمرض مدير منها اب مرمددة واسيأل ,الطلو  يأيلياء أميرمن المجرمع  للمدراس الخارجي  
يالر  راسوب عدم  هاوياسرطيع الرحكم  المدراس   إلى   ومض الظريف يالمشاكل الر  ال

احاسااسه والمجز عن القيام   مر الذي ياساهم يقيام وديره وشكل يمال, األالااسرطاعره 
 يضاًل عن, يوالماسريى الذي يريقمه منه مرخذي القرارات, الملقاة على عارقهوالمهمات 

وشكل على الطلو  ي  ثار الاسلوي  الخطيرة الر  يرركها على عملي  الرمليم وشكل عاماآل
 .خاص

 الر  الميضيعات من اليظيف  الرضا يعدم اليظيف  الرضا ميضيع أصوح قدي         
 الرضا لياسائل المخرلف  الجيانب وحثألنه ي يذلك ياإلداريين الاسليكيين واهرمام رحظى

 وحث يكذلك, يظائفهم نحي األيراد  رضا درج  يقياس )المدير( الميظف لدى هيمصادر 
 يعَّد الرضا إلى    رؤدي الر  الميامل من مجميع  إلى    لالريص رم ا.الرض عدم أاسواب
 إلى    يؤدي الميامل هذه ييقدان للميظف, المنشيد الرضا لرحقيق يأاسااساً  ضريرياً  يجيدها
 على وياجواره يقيامه الممل ي  أداءه على ذلك ينمكس يوالرال  لديه الرضا عدم من حال 
 األديارو لقيامل للماملين اليظيف  واألداء اليظيف  الرضا مفهيم ارروط لقد .المطليب اليجه

 الجهد على وناءً  خرأل يرد من يخرلف األيراد  أداء أن نجد كما منهم, المطليو  يالياجوات

                                                 

 غ  الك رديَّ /كلي  الرروي /عقرة/جامم  دهيكقاسم الل . 
 . قاسم اللغ  الك رديَّ /كلي  الرروي /عقرة/جامم  دهيك 
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 الجهد يهذا ,المطليو  وياجواره يالرزامه لها ييالئه المنظم  وأهداف يقناعره هقول من الموذيل
  . (1)المملم على المملم أي المشرف من أكان ياءاس الرمليم مجال ي  أكور وشكل مطليب

 . إجراءاتإشباع، تأثيرات، رضا وظيفي، الكلمات المفتاحيَّة:     
 مشكلة البحث: 

ن أميضيعات المهم  الر  ينوغ  المهن  من الالرضا اليظيف  أي ميضيع  يمد 
, ألن عملهم رسالمدا مدراء الاسيما عندخرى أللوحث يالدرااس  وين يررة ي   ركين مالزم 

رضيه الفرد حاليًا قد ال ي    رضما ي  منها  ,عدةاسواب رطيير الدائم. يذلك ألالحراج  إلى   ي
ال  يما ,ر ي  مراحل حياره أي يظيفرهيلرضا رأثير على المدراء حيل الرغيليأيضًا  ماسرقواًل,
مير المدير ش هياسرقول يكذلك الرضا اليظيف  مي  ال م رضيارضيًا حاليًا قد يكين يمد م  

وها  ييكين اسميداً  ,هم  ينشاطو يقول عليهاالر  يفره أي مهنره ظعن ي  يالرضاوالاسمادة 
ما عدم الرضا عن المهن  يينرج عنه اسيء أ .اليظيفي  يالنجاح ي  عمله كفاءرهييزيد من 

ل ياالاسرياء ياالحواط. لمن مظاهر الضجر يالم الكثير نفمالياً ييظهراريازن ال عدمركيف, ال
 الحال  على النحي اآلر : الوحثييمكن رحديد مشكل  

 مدى ماسريى الرضا اليظيف  لدى مدراء المدارس ي  قضاء عقرة؟ ما-1
 رضا اليظيف ؟لمدى الحاج   إلى   يضع خط  شامل  يياعل  ل ما-2
المقررحات االجرائي  المرملق  ورفغيل الرضا اليظيف  ي  ي أورز الريصيات  ه  ما-3

 المدارس؟
ول كان االخريار  رغو ,الناجمًا عن مجرد  الوحثهنا لم يكن اخريار الواحث لمشكل  من 
يضع حاسااسه ويجيد مشكل  حقيقي  الود من درااسرها ياالاسرفادة من نرائجها وغي  من اناومًا 

إلعداد يرأهيل رضا اليظيف  لااسرواقي  ي  االاسرمداد ل  طار رؤيإرصيرات الخوراء ي  
اآلني  ناجح  لمياجه  الرغييرات الداري  اإلقيادي  ي الشخصي  الصفات الات ي ذمن شخاص األ
 وناء كرداسران الماسرقول.لمرقدم  الكفايات المهارات ي الممارف ي ال يالماسرقولي  ييقالمريقم  ي 

                                                 

(. الرضا اليظيف  وااللرزام الرنظيم  لدى المشريين 1429 -1428)  ييلموان, ايناس يياد نياي  -1
المروي  الاسميدي ,  المملك  كرم .مالالرروي  يالرمليم ومدين  مك   وإدارةيالمشريات الرروييات  الرروييين

 .125, ص كلي  الرروي , قاسم  اإلدارة  الررويي  يالرخطيط جامم  أم القرى,



 
 هـ1442م( /11/3/2021(                                    آذار)84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
689 

 أهمية البحث :
غالواً ما  المدراءلدى  األيراد أي  المرزايدن الرضا أ إلى مديدةالرمريفات الاشارت الدرااسات ي 

ييريع ممنييارهم. يرصوح الحياة ذات ممنى  همناسو  غياو ييقلل الرضا ي  عملهم, منيزيد 
 يؤديننهم أالرضا اليظيف  يرمرمين وصح  ودني  ينفاسي  اسليم , كما ذي لديهم يالمدراء 

 من حيثرشجيع ريح الركامل االجرماع  وينهم يوين المدراسين ي  ,الياجوات الجديدة واسرع 
ير ليرويالاسخط شمير ياالاسرياء الن أي  حين . ا وينهمميالممالء يالرماين ييزمالء الماساعدة 

يرمطيل الممل حين , وكراً معدم الرماين يالمغادرة  :يمن ومض دالالره ,ي  الاسليك المام
صيل ي يال , يضايعمال االواألللقيام الرردد ي  الرطيع  ,جهيدالمن المزيد وذل  منهم يطلب

مر وصيرة ماسرمرة ذيالرشك  يالر يعدم احررام اليقت, ه,عدم انجاز المرأخر إلى الممل أي 
عمال األ عدم االكرراث ياالهمال ي  أداء خرين,رايه  يالقاء الليم على األالشياء األعن 

 .(1)يامرياأل لإلرشاداتعدم االمرثال ي 
من الدرااسات كويرا  ءاالر  نالت جز  يضيعاتالرضا اليظيف  من اكثر المد مكذلك ي  

راء يالممرقدات حيل عمله, يمن هذا كل شخص مجميع  من اآل كينحيث و وحاث,األي 
 عدة جيانب.على ره يهمي  الرضا اليظيف  من خالل رأثأالمنطلق رظهر 

 الرضا الوظيفي على صحة العضوية والعقلية للعامل.  ريتأث -
( 1973جد)ييرك ي المامل. يقد  ثوت درااسات عديدة ردهير الحال  النفاسي  الر  يميشهاأ لقد

  ورمب, صمي المراض المضيي  لدى الممال مثل ر ومض األي ظهواررواط الرضا اليظيف  
من حاالت القرح   %(18ن)أخرى أالرمرق كما ونيت درااسات  الرنفس, صداع الرأس,

 الممدي  ماست الممال الذين كانيا غير راضين عن عملهم.
ن لم ا  الوقاء ي  عمله حرى ي فرض عليه الر  رن المامل الذي يرى ظرييه المميشي  اكما 

من خالل يجيد عالق   ر على صحره المقلي ,ثيالرأ هامكانإيقوله قد يياجه ضغيطًا كويرة و
 يالصح  المقلي .  يفظقيي  وين الرضا الي 

                                                 

منشير  ,اإلماراري اسات ؤاسالرضا اليظيف  المامالت يالمالقات المام  ي  ومض الم (:2003الخاج )( 1)
  .43ص (2(,عدد)19ياالجرماعي   مجلد) مجل  المليم اإلناساني 
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 داء.تأثير الرضا  الوظيفي  على األ-   
حيث يميد  ,درااس ميضيعًا قديمًا من حيث ال دداء يمالرضا اليظيف  على األ رين رأثإ

الر   )هايثين(  درااسا الرأثير يرؤكد هذ , نفس الصناعالراريخ ظهيره إلى ظهير علم 
يرات على يرغالدخال إكدت إنه عند أي  ,داءياأل  اليظيف عالق  قيي  وين الرضا يجيد تاثور
مدراس  المالقات  يعّدت .داءيرحاسن األ اساعات الممل,ي  ت الراح ,أيقاط الممل كيمح
 داء مرغير راوع.ن الرضا اليظيف  هي مرغير اسوو  ياألأاساني  ناإل

الممل جزءًا من الحياة الييمي  للشخص يله رأثيرات كويرة عليه يرحقيق الرضا ي   يمد
منها  الاسيمايجيانوها المخرلف ,  الممل من شأنه الماساهم  ي  رحقيق الرضا على الحياة

 مالي  االاسري  ألعوائهالمدير  يهايمان ر الضغيط ال تيروما كان الناحي  االجرماعي  يالمائل ,
الممال  ريجهوين  المالق  (1972يقد يجد )ايرس يورت , .ي  عدم رضاه عن عمله اسوواً 

رة الشخص ظن يؤثر على نأن الرضا اليظيف  يمكن أ كما نحي حيارهم. يالريجهنحي الممل 
لشخص اليظيف  يثقره ونفاسه وممنى مالق  وين الرضا االيقد يجد )هرزورغ(  .لنفاسه يقدراره

 .(1)اليظيف  ياساهم ي  ريع الثقه والنفس اأن الرض

ييمن  ذلك أنه  داء عمله,يرمد درج  الشمير المامل والرضا اليظيف  محرك الدايمي  أل
يالر  رؤدي إلى اشواعه  عمله, منليها المدرس ا ياسمىوقدر زيادة الفيائد يالمنايع الر  

حمااسه لوذل المزيد من الجهد, يزيادة دايمي  من يزيد يالذي والرضا,  لحاجاره مما يشمره
لشميره وإشواع  نريج لشمير والاسمادة يالرضا اليظيف  أي ا نريج داء الممل ه  دير ألمال

وحيث مالي  الممنيي  الريح المن  هوالرضا عن عمله يما يريلد عن هشمير إن لذا ي ؛حاجاره
شميره والاسمادة  يروما يرايق ذلك ًا له كل طاقاره,كراسهرمام ميا جدي رحفزه على الممل وكل 

اسياء كان أثناء الممل ام خالل اليقت الذي  يالطمأنين  اثناء رياجده ي  المدراس ياالررياح 
يثير ي  نفاسه االاسرياء يعدم االررياح  وميدًا عن كل ما ,يطلورهيقضيه وين زيمالئه 

 يالنفير.

                                                 

 القاهرة.  دار الجاممات المصري داء,ألالاسليك الرنظيمي  ل (,1977ليمان , حنف  ,محميد )اس( 1)
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يركيفه االجرماع   ي النفاس رهعلى صح اقيي امؤشر يمد  لمدير عن عملهالذا يإن رضا 
رضي  عن المالق  الم  يمور ن الريايق االجرماع  أ إذ يوالرال  انجاز لممله وشكل رام.

يكين  يان رحقيق الريايق ال ناسان مع الويئ , يلهذا الريايق جناحان ه  المالئم  يالرضا,لإل
ناسان ياحاسااسه والاسمادة يالرقول النفاس  كاماًل إال اذا صاحب هذه المالئم , رضا اإل

يحقق الهدف  ن عمل الفرد الأن المرخصصين ي  علم النفس ويقد ويّ  .لمحيطه االجرماع 
ن عدم رضا الفرد عن أي    الرضا عن ذلك.ووشكل مركامل أي ياضح دين مصاح المنشيد

الحال  إلى يروما يجره  يلصاحب ذلك ضيق, ل وشكل ناقص,ممعمله يؤدي  إلى قيامه وال
 .(1)المخرلف  األمراض اي   المردهيرةالنفاسي

 هداف البحث:أ
الرمرف على ماسريى الرضا اليظيف  لدى مدراء المدارس االعدادي  ي  قضاء ياسمى الوحث 

 .ومحايظ  دهيك عقرة
 حدود البحث :

للمام  ومحايظ  دهيك المدارس االعدادي  ي  قضاء عقرة يرييقرصر الوحث الحال  على مد
 (.2020-2019)لدرااس ا

 :  تحديد المصطلحات
 (:1983بدر) -1

قيام يالعها من يظيفره اشوا ي رغب يالحاجات الر   اشواع"عوارة عن شمير الفرد ومدى 
لر  يرغب الفرد أن يشومها يذلك خالل ارريقف درج  الرضا على مقدار الحاجات  ,ئهاإداو

 .(2)حاجات للفرد والفمل" يما رشومه هذه اليظيف  من عمله ي  يظيف  ممين ,
 

 (1996القيسي ) --2
 . (1)يمدى شميره والاسمادة"   المرمددةف"اسليك يمكس مدى رقول الفرد لجيانب اليظي

                                                 

ر كلي  يراسال  ماجاسر الررويي عن عمله, القياس الرضا المرشد وناء اداء (,1988هلل, مهنا وشير)اعود (1)
 .32, ص المراق وغداد, , الررويي  جامم  الماسرنصري

 .63,ص (. الكييت : دار القلم 1الرنظيم  .)ط(. الاسليك 1982) حامد ودر, (2)
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 (:2011سلمان )-3
يراساعده على رحقيق أهدايه من  يزايلها االناسان وقصد االنراجالر  "مخرلف النشاطات 

 . (2)اسب مع قدرات الفرد"ياألهداف الر  ررنا مكانات المهني خالل اإل

 الفصل الثان 
 االطار النظري يالدرااسات الاساوق 

 االطار النظري:
 مفهوم الرضا الوظيفي  :-
ميضيع الرضا اليظيف  واهرمام الواحثين ي  مجال علم نفس الصناع  يالاسليك   حظ

يال  ييرجع هذا االهرمام المرزايد إلى أن الميظف يمض  جل يقره ي  الممل,, الرنظيم 
ييحمل  ييذهب كل ييم إلى عمله ناسان وطومه ميال إلى الممل.ن اإلأحيث  او  ي  ذلك,غر 

ييحصل الميطفين من  ينفاس . هي يياسييليج  ياجرماع منها ما  ,ممه حاجات مرنيع 
لممل يشوع الحاج  إلى الرفاعل االجرماع  احاجات االقرصادي , يالإشواع  ىالممل عل
هم قدرا حيرمن يقدرارهم الميظف الفرص  الاسرخدام مهارارهم رمط  اليظائفأن  يضال عن
 الذهن  وجانب انها ررضمن عددا مرنيع  من المهام الر  رمنحهم الحري  يمن الرحد

يالممل هي  .دارهمأيرمطيهم الرغذي  الراجمي  وخصيص حاسن  ي  الممل, االاسرقاللي ي 
عن  يجد ييه يرصه كويرة للرمويري  المظهر الذي يمط  االناسان مكانره ييروطه والمجرمع,

يال ياسرطيع أن يخفف مثل  اليظيف , هيرضا يطميحارهااسرمداداره ي  ي قدراره ي مييله ذاره
هذه األهداف يالطميحات اليظيفي  خصيصا إذا كان هناك إهرمام والمنصر االناسان  مع 

ردنا أإذا  يريع ماسريى الرضا اليظيف  لديه, رييير الجي المنااسب له ي  محيط الممل,

                                                                                                                         

ياليظيفي   يعالقره وومض الخصائص الذاري  ماسريى الرضا اليظيف  (,1979القياس , هناء محميد) (1)
 .63, ص يمديرات المدارس الثانيي , )اطريحه دكريرا غير منشيرة ( كلي  الرروي , جامم  وغداد لمديري

لرضا اليظيف  لدى المشريين االخرصاصيي عالقره وادائهم (. ا2011اسلمان , منى راسيل .)( 2)
 .71, ص(65اليظيف  , مجل  درااسات الررويي  , عدد )
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نما  حد ذاره,وظيف  ليس هديا ي علما وأن الرضا ال االررقاء وماسريى الممل,ي النهيض  يا 
 .(1)ييظائفهم ياسيل  راساعد على حل مشكالت كثيرة رمررض  األيراد ي 

 :Equity Theoryآلدامز ةنطرية العدل والمساوا-1
 درج  يالرضا عنه هين المحدد الرئياس  لجهيد الممل يادائه أالنظري  إلى  ه"رذهب هذ

 .(2)المدال  يالماساياة الر  يدركها الفرد
ما  وماسريى الجهد الذي يوذله ي  الممل يمقدار دراك الفرد يرم من خالل ما يقارنه الفردا  ي 

 يماسريى جهد اآلخرين مما يحصليا عليه من هذه الحيايز يمكايآتيحصل عليه من حيايز 
 ت.آيالمكاي

انرقادات ررمثل ي  عدم رقديمها شرحا لكيفي  اخرالف قدرات   يقد يجه لهذه النظري  عدة 
رجاهلها اخرالف  األيراد ي   يضال عنريقمات المكااسب, ي األيراد ي  حاساوهم الحرماالت 

ها ررجاهل أنكما  ,إلى رحقيقها قول ارخاذهم للقرارات نعدد ينيعي  النرائج الر  ياسمي  رقرير
على رصريات ممين , يررجاهل دير االحاساس  لإلقداماد رحفيز  األير لراثير المقل الواطن  

أي المياطف ي  رحريك اسليك األيراد الذي يديمهم للقيام وأعمال   ممين  ي  مقاول 
 .(3)الممل الحصيل على عيائد يمكااسب من هذا

 
 
 Maslows need hierarchy نظرية ماسلو للتنظيم الهرمي للحاجات-2

theory : 

                                                 

(:الرضا اليظيف  للماملين ي  المكروات الجاممي  والمملك  المروي  1996الاسالم, اسالم محمد) (1)
 .142, ص الاسميدي , مكرو  الملك يهد اليطني  الرياض

مجل  اإلدارة المام ,  الاسليك االناسان  يرنظيم  ي  اإلدارة, (,1983محميد)المديل , ناصر  (2)
 .56, صممهد اإلدارة المام  الرياض,

كريب الرمليمات الجامم   للمملمين ي  الرمليم, مقياس الرضا (,1994قااسم ياخرين) الصراف,( 3)
 .63, صالكييري  رقديم
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( الذي طرح ي  Maslowالحاجات انرشارًا هي رصنيف مااسلي)إن من اكثر رصنيفات 
ومد ما أشار مااسلي إلى أنه ييجد داخل كل يرد رنظيم  الماض .الخماسينيات من القرن 

نه كلما رم إشواع حاج  من هذه الحاجات انرقل الفرد إلى الحاجات غير أي  هرم  للحاجات,
أنه ال يمكن رحقيق  جات. ينوه مااسلي إلىالمشوم  الر  رليها ي  الرنظيم الهرم  لاسلم الحا

جيهري آلي  حاج  يوطل مفميلها الشواع اإليأن رحقيق  اإلشواع الكامل لحاجات اإلناسان,
 كدايع.

رشغل قاعدة  ,( وررريب الحاجات اإلناساني  على شكل هرم1943يقد قام )إوراهام مااسلي ,
فاعا حرى رصل  إلى   قم  يرردرج رلك الحاجات ارر ,الحاجات الفاسييليجي  األاسااسي 

 الهرم, حيث ريجد حاج  اإلناسان لرحقيق الذات .
أن ممظم النظريات الر  رنايلت ميضيع الرضا اليظيف  ااسرندت على نظري  ردريج 

شهر النظريات الر  أيأيضًا رمد هذه النظري  من  .يالحاجات ي  الدايمي  الوراهام مااسل
يقد عرضها مااسلي  ,كلها كرب علم النفس أي يرنايلها ممظم ,رنايلت ميضيع الديايع

(1943,Maslow)حيث رقيم هذه النظري  على ما  ( ي  كراوه )مقدم  ي  نظري  الديايع
 يأر  :

 يالهياء إلى األكل يالشرب  ررمثل ي  الحاج )الفاسييليجي (: الحاجات األاسااسي  -1
لذلك  ؛وقاء على قيد الحياةيالر  ررروط وضريرة ال ,يه  الحاجات الفطري  الطويم  يالجنس

رك  وين شريضريري الاسرمرارها, يهذه حاجات عام  م يإن إشواعها مرروط والحياة الوشري 
 جميع الكائنات الحي .

 يررمثل ي  الحاج   إلى شمير واألمن ياالاسرقرار يالطمأنين  :ياالاسرقرار حاجات األمان -2
 ن من الناحي  الجاسدي  أي ضمان اليظيف ياالورماد عن كل ما من شأنه رهديد اسالم  اإلناسا

جاسدي  كالحريق لأمان من الحيادث ا يإنه يحراج إلى ,يالدخل الثاوت, مثال على ذلك
 يأيضا إلى ضمان اقرصادي كالوقاء ي  يظيف  ممين ., يالحيادث يالاسقيط

 اع الحاجات االجرماعي  )االنرماء يالمحو (: يررمثل ي  الحاج  إلى االنرماء إلى جم -3
يركيين الصداقات يالمائل  أي االنرماء إلى حزب أي رجمع اسيااس  أي حرى ي  عوادره  ما

 هي عضي ي  جماع  ديني .
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يالثق   يررمثل ي  الحاجات الخاص  ورحقيق احررام الذار  حاجات الرقدير ياالحررام: -4 
اسان وإيجاوي  نحي هناك حاج  ألن ينظر اإلن االاسرقالل يالحري . اإلنجاز, الرنايس,, والنفس
يازي ييي  اليقت نفاسه الحرص على أن ينظر اآلخرين لهذا اإلناسان وماسريى , ذاره

ييقت للحصيل على القويل  يمال يعليه نرى وأنه يوذل جهد يرى ييها نفاسه.  اإليجاوي  الر
 من اآلخرين.

حقائق يممري   رظهر هذه الحاجات ي  الرغو  ي  االاسركشاف حاجات الممري  يالفهم: -5
يجاد المالقات  يالرنظيم يالروط هذه الحاج  ي  الرحليل يرظهر يحب االاسرطالع, األمير يا 

يهي مجميع  من  الاسليك االاسركشاي  :يمن مظاهر الحاجات الممريي  وين األشياء.
يعالق  كل  ي  االرجاه ومناصر الميضيع ااألنشط  الر  يقيم وها الفرد عامدًا أي غير عامد

صر األخرى مثال على ذالك محايل  الكرشاف الويئ  الر  يميش ييها يالوحث عنصر والمنا
 .عن الجديد يالجري يراء الممري 

يهناك ومض األيراد يكينيا أكثر  غير عام  وين الوشر, الحاج هذه الحاج  الجمالي : ي  -6
 ياألمني , رم إشواع حاجارهم األاسااسي يومد أن  اندياعا من غيرهم إلشواع حاجارهم الجمالي ,

ييحايل , الكهيف يحرى ييمنا الحاضر يمحوا للفنين منذ عصر اإلناسان منرجا ياليزال
  .يعدم الرنااسق يمناسق  مرجنوا حياة الفيضى غلونا ضمان الميش ي  حياة مررو أ

أي الرغو  - يقدراره الحاجات لرحقيق الذات: يرمكس رغو  الفرد ي  رحقيق كل ما يرفق-7
يالمناط إليه.  يأن يودع ي  األعمال الر  يقيم وها -هيمياهو كل قدرارهدة من اي  االاسرف

 كينه يرمرع ورلقائي  يالشخص المحقق لذاره وحاسب مااسلي يحمل ومض الخصائص,
يغير مرطرف أي مرمصب لفكرة أي مذهب أي يئ   يصريح يرقول النقد يهي مراسامح يشفايي 

 اجرماعي .

الديل النامي  رقرصر الحاجات اإلناساني  على الحاجات  يي  إال أن ي  المجرممات الودائي 
ياالاسرقرار نظرًا لما رمانيه هذه الديل من االضطراوات  يحاجات األمان الفاسييليجي 
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دع للفرد يرص  للرق  وحاجره رمما ال  قرصادي  المرردي  يالمردني ,ياأليضاع اال الاسيااسي 
 . (1)إلناساني  أكثررلك الحاجات الرى رظهر قيم الإلى أعلى الهرم 

 ( Expectancy theoryنظرية التوقع لفروم )–3
من النظريات   (ي رمديالرها الحقًا من قول هاياسي يهVroom-1964نظري  يريم ) رمد

األيراد يوذلين الجهد إلنجاز  يالفكرة األاسااسي  ي  هذه النظري  ه  أن الحديث  ي  الديايع,
يه  مدخل عقالن   إلى  ,الر  يرغوين ييها ج )الميائد(رلك األعمال الر  رؤدي إلى   النرائ

 (11)الرحفيز 

رومه ريالرغو  أي الميل للممل وطريق  ممين  يمرمد على قية وأن ذلك الممل أي الرصرف اس
 .نرائج ممين  كما يمرمد على رغو  الفرد ي  رلك النرائج

 نظري  الريقع عند يريم. (1) رقم ييضح الشكل               

 (2ريقع )                            ( 1ريقع )             

 

 

 

نجاز عمل ما يمرمد على مدى إليشير إلى أن قية الرحفيز عند الفرد لوذل الالزم  إذ        
يهذا هي الريقع األيل ي  نظري  يريم. , ريقمه ي  النجاح واليصيل إلى ذاك اإلنجاز

, الريقع الثان  عندهيهذا هي  الفرد إنجازة يهل اسيكايأ أم الياضاف يريم وأنه إذا حقق 
 هناك نيعان من الريقع :ي 

                                                 

 دار عمان : ,5ط  نفس,الالمدخل الى علم  (,1998) الرحمن يمح  الدين ريق عود عدس,( 1)
 .251,ص الفكر

 جهد الفرد

Effort 

 إنجاز الفرد

Performance 

 المكافأة

Reward 

 تحقيق أهداف

 الفرد )الرضا(
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 إلى  اعرقاده وأن القيام واسليك ممين اسيؤديي  إلى قناع  الشخص جعيير : الريقع االيل
 يقادر على اإلنجاز.ا ف الذي يمرقد أنه حايل جيدظنريج  ممين  كالمي 

 ريقم  لذلك الاسليك يه  ماذا اسيحصل ومد إرمام مليهي حاساب النرائج ا  :الريقع الثان
مكايأة أم ال  منحإنراجًا ممينا  يهل اسأ   يالميظف ياسأل إذا حققت   عملي  اإلنجاز.

 .(12) ؟

داء عمل ممين عندما يريقع أنه يؤدي وه النظري  يإن الفرد غالوا ما يرجه أل ييقا لهذه
  .للحصيل على عائد أيضل من غيره من األعمال

يديايع  ن القيل إن نظري  يريم يرمديالرها أشارت وشكل ياضح إلى مرغيرات الاسليكيمك
 .(1)رحديد ديايع المملي  ردي  يكما أكدت على يجيد اخراليات  الفرد نحيه,

 لدوجالس ماك جريجور: YوX نظرية -4
الرأليف  :كراواره  ى( الDouglas Mc Gregor  لهذه النظري  )ي"رميد الجذير الراريخ

يخلق الظريف  هداف الطريين,أحداث الركامل وين ا  يرادها, ي أيالرقريب وين المنظم  ي 
نهم أ المالئم  لرحقيق اشواع حاجات األيراد من عملهم ي  منظمارهم يوذلك يشمر األيراد
ضمان لمرروطين وهذه المنظمات لذلك يانهم ياسمين إلى رطييرها يرحاسينها وااسرمرار 

 .(2)وقائها
 : اآلري على االيرراضات  Xيرقيم نظري  

 .رهذا كان ي  ااسرطاعإن الفرد كاسيل وطويمره يكره ييرجنب أي يرهرب من الممل إ-1
كثير من األيراد على الممل يريجيههم يمراقورهم يرهديدهم والمقاب كمدخل الاجوار  -2

 مي  وطريق  مالئم .يلديمهم للممل يانجاز األهداف الرنظ

                                                 

خدام الرحليل المامل  لرحديد مؤشرات الرضا اليظيف  لدى المملمين رااس (:2003وخشان احمد) حمد,( 1)
                     .                                   59, صارويل جامم  صالح الدين, مكرو  المركزي ,ال ر,يراسال  ماجاسر ي  مدين  ارويل,

الرضا  الرضا للرنمي  االداري  , دار اسلاسل  ,عمالدارة األإ (, نظريات2004حاسن,) رعد الصرن,( 2)
 .284, صاسيريا للنشر, دمشق,
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مان ؤيلي , يلديه القليل من الطميحات ييرغب ي  االحاساس واألالفرد رحمل الماس يرجنب-3
 .(1)ييق كل ش ء

 يه : Yما االيرراضات الر  رقيم عليها نظري  أ
 الممل يوذل الجهد المضل  يالذهن  ش ء طويم  مثل اللمب يالراح . إن-1
الجهد  هة لريجيالرقاو  الخارجي  اللطيف  يالماسرمرة الرهديد والمقاب ليس الياسيل  اليحيد إن-2

ه يالريجمن ن يمارس وكفاءة نيعا أناسان نحي األهداف, يلكن هناك غيرها كما يمكن لإل
 يرحقيق األهداف الر  الرزم وها. واألعماليالرقاو  الذاري  ي  اسويل القيام 

ن يرقول ييرحمل الماسؤيلي  يمن أذا يضع ي  ظريف منااسو  إ ياسرطيع الفرد المادي,-3
 اليها. ن ياسمى أالممكن 

ثاو  الر  ررروط ن يكين االلرزام واألهداف يقاوله ماسريى اإلأالفرد يرطلع إلى  إن-4
 واالنجاز.

مكاني  ن قدرة الفرد المادي على مماراس  االوداع يالرطيير ه  قدرة إ-5 منرشرة وين يا 
 األيراد.

ام ياسرخدم من قدرات االناسان هي ااسرخد ن ماإي  ظل الظريف يالحياة المماصرة, -6
 جزئ .

 يجب ارواع ماMc Gregor هداف الفرد يالمنظم  من يجه  نظر أيرحقيق الركامل وين 
 يل :

 رحديد يريضيح مرطلوات اليظائف.-أ
 حري  الممل يالحكم ياالخريار. ن رررك للفردأ-ب
 هداف ياضح  محددة يجب رحقيقها ي  مدة زمني .أيضع -ج
 هداف.رك  ي  يضع األاالمش-د
 حقق .ر  مراجم  النرائج المالمشارك  ي -ه
 .(1)هدايهم من قول رؤاسائهمأماساعدة المرؤياسين على رحقيق  -ي

                                                 

 .55, صالقاهرة  , دار الجاممات المصري لألداءالاسليك الرنظيمي   (,1977اسليمان) محميد حنف ,( 1)
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 الدراسات سابقة:
 :1986دراسة منصور -1

 الرضا اليظيف  لدى مملم  يمملمات المدارس االوردائي  ي  مدين  وغداد يضياحيها ومنيان"
." 

ملمات ي  المدارس اإلوردائي  هديت الدرااس  إلى الرمريف على مدى رضا المملمين يالم
على دالل  الفريق ي  مدى الرضا عن مهن  الرمليم  يالرمرفووغداد يضيحيها عن مهنرم 

يرمريف الميامل ياالعروارات الر  رومث على عدم رضا المملمين يالمملمات يالمالق  وين 
 الرضا عن الممل يوين الميامل  االري :

 .الجنس -أ 
 .الحال  االجرماعي   -ب 
 الخدم .مدة   -ج 

ما عين  أ ,( يقرة55يقد أشرمل على ) ان كأداة للوحث,ياسرخدام االاسروايقد لجأ الواحث إلى 
يمملن ( مملم  307( مدراس  ي)25ي  ) ينيممل ,( مملما282الدرااس  يقد اشرملت على )

النحراف ا( مدراس . يااسرخدام الواحث الياسائل االحصائي  الرالي , الياسط الحاساو  ي 29) ي 
 يريصلت الدرااس  إلى النرائج االري : يالخروار الرائ . ررواط ويراسيناالري يالممل المميا

ناسو  غير راضين  رقلحيث  مين  المدرياس ,المهن  الرمليم ي  عن ييجد غير راض  ال-1
 يرقررب هدة الناسو  من الصفر المئيي لدى المملمات. مين,للدى المم (01/0عن)
 المملمين.من لمهن  ان المملمات اكثر الرضا عن ا -2
 مملمات عن مهنرهم:المين ي لالمملدى رضا الالعروارات الرى رومث على عدم االميامل ي  -3
 النقص ي  الياسائل الماساعدة لمملي  الرمليم.-أ

مام المملم أياسح  المجال اعطاء  يعدم عدم الرقدير الكاي  من المفرش لجهيد المملم.-ب
 للمناقش  ي  طرائق الردريس, يي  شيؤن المملم الخاص .

                                                                                                                         

راسال   ثره ي  الرضا اليظيف ,أرنظيم  ي لالرغير ا (:2009اك  زياد)اسيريان دالير ك الغفيري,  (1)
 .31, صجامم  صالح الدين, ارويل مكرو  المركزي ,ال ر,يماجاسر
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 وني  المدراسي  المنااسو  للرمليم.عدم ريير األ -ج
 . (1) يهمال الرالميذ لياجوارهم المدراسإ -د
  (:1989حكيم) دراسة-2

 ." المزيز ملك عودالاليظيف  ألعضاء هيئ  الردريس ي  جامم   الرضا ومنيان"
عضاء الردريس وجامم  إلى الحصيل على يصف حقيق  للرضا اليظيف  ألت الدرااس  هدي
الذي  ,اسروياناالل عليها عن طريق ي حصالر  رم الممليمات المن خالل  ملك عودالمزيز,ال

يزع عشيائيًا عن أيضاعهم يالخدمات الر  رقدم اليهم يذلك ومد الحصيل يجهات نظرهم 
 داري  الرالي :يما يخص المقياس اإل

 راسهيالت والناسو  للمنشأت يالممدات.ال-1
 الخدمات اليظيفي .-2
خرى يمدى اسيااس  الريظيف والناسو  ألعضاء هيئ  الردريس يالماساعدات األررقي  -3

يقد لجأ الواحث إلى ااسرخدام الياسائل  مدرس يمدراس , (378)الدرااس  ولغت عين   رطويقها.
المنيال( يقد اشارت النرائج إلى  ياري,االنحراف المم )الياسط الحاساو , :االحصائي  الرالي 

الراسهيالت  عام ييما يخص)الراسهيالت اليظيفي ,وشكل رضا الان المدراسين قد اوديا عدم 
يالممدات ,اسيااس  الريظيف يالررقي  يالماساعدات االخرى( ييما يخص  للمنشآتوالناسو  

( اي 3حاساو  )روم  األاسااسي  وياسط س األايياليضع الحال  ي  الجامم  والناسو  للمق
ممثاًل الدرج  الثاني  من  (2كان المنيال) ماوين الدرج  الثالث  من درجات عدم رضا,

يراد المين  ي  أييؤكده ي  المقاول اررفاع رغو   رضا عن اليضع الحال ,الالدرجات عدم 
 .( يه  من اعلى درجات الرغو  ي  رحاسين8رحاسين هذا اليضع وياسط الحاساو  مقداره )

 . (2) (9درج  القصيى ه  )اذ ان ال
 
 

                                                 

ر يراسال  ماجاسر داء القياس الرضا المرشد الررويي عن عمله,أ(, وناء 1988وشير) عودأهلل , مهنا (1)
 .64, ص, وغداد, المراق كلي  الرروي  جامم  الماسرنصري

عضاء هيئ  الردريس ي  جامم  الملك عودالمزيز. أالرضا اليظيف  لدى  (:1989حكيم , منرظر)( 2)
 .  9,ص(2) المزيز, مجلد عود كمجل  المل
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 :1998دراسة شرادة،-3
ومض الميامل المؤثرة ي  ماسريى الرضا لدى اعضاء هيئ  الردريس عن الخدمات  ومنيان"

 ." ردني  الهاشمي   األكالمقدم  لهم ي  جامم  اليرميك والممل
مها عضاء الهيئ  الردريس عن الخدمات الر  رقدأراء آهديت الدرااس  إلى الرمرف على 

الجنس : رايي غثر ومض المرغيرات الديمي أإلى درااس  واإلضاي  ي  جامم  اليرميك,  ةدار اإل
ركين مجرمع الدرااس  من جميع يعلى درج  الرضا. حيث  يالمؤهل الملم  يالخورة, يالممر,

يقد رم اخريار عين   عضيا. (657عضاء هيئ  الردريس ي  جامم  اليرميك الوالغ عددهم )أ
( من 37,59%) اي وناسو , عضيا (247) ن اعضاء هيئ  الردريس ولغ عددهمعشيائي  م

كما ااسرخدام المرياسطات الحاساوي  ياالنحرايات الممياري   عضاء هيئ  الردريس,أجمال  إ
 "ت". حادي ياخرواريرحليل الرواين األ

حكم على مدى لصدق من خالل عرضه على لجن  الخوراء يالمرخصصين لاليرم ااسرخراج 
 (12يكان عدد هؤالء الخوراء ) حي  كل يقرة وين الفقرات يمدى مالئم  صياغرها,صال
 .%( يأكثر من المحكمين80) يقد اعرمدت الواحث  الفقرات الر  يايق عليها ناسوره ,خويرا

عادة االخروار, إذ جرى رطويق رهااسرخرج يقد ما ثوات المقياسأ  هاالواحث  وطريق  االخروار يا 
يل أااسويعين من   يومد مض يراد عين  الدرااس ,أيردًا من غير  (80ن)على عين  مكين  م

 (.0,93) المين  نفاسها يولغ ممامل الثوات ا علىمرة اعيد رطويقه
عضاء أراء يانطواعات آريجد يريق ذات دالل  احصائي  وين  الأنه يضحت نرائج الدرااس  أ

يرم الريصل إلى  الجامم , هيئ  الردريس ي  جامم  اليرميك حيل الخدمات الر  رقدمها
خدمات ي  لوا ءيمقارن  من شأنها االررقا جراء درااسات ركميلي عدد من الريصيات إل

 .(1)ردني  الجامم  األ

 

 

                                                 

ومض الميامل المؤثرة ي  ماسريى الرضا لدى اعضاء هيئ  الردريس  (:1998الشرادة, هيام نجيب) - 1
 .  12, صميك والممكل  االردني  الهاشمي عن الخدمات المقدم  لهم ي  جامم  الير 
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 الفصل الثالث
 ته:اجراءا  منهجية البحث و  -

يكذلك  هداف الوحث الود من رحديد مجرمع الوحث ياخريار عين  مماثل  له,ألغرض رحقيق 
قضاء ي  )الرضا اليظيف ( لدى مدراء المدارس  يقياس مرغير الوحث يهرييير مقياس ل

اسرخراج الصدق يالثوات ايعي  للمقياس من خالل ضرأكد من الاسالم  الملمي  يالمي ليل عقرة.
ا على عين  الوحث األاسااسي  يوالرال  رفريغ الويانات يممالجرها ميمن ثم رطويقه له,

يييما يل  يصف  ا يالخريج وريصيات يمقررحات,احصائيًا يعرضها يرحليلها يمناقشره
 إجراءات الوحث على نحي االر :

 أوال: منهج البحث:
مد يلجأ الواحثان إلى ااسرخدام المنهج اليصف  يذلك لمالئمره مع طويم  الوحث الحال , اذ 

 رمدنا والحقائقي لممليمات وه ازيدنا رينظرا لما  ,اكثر الطرق الوحث شييعاً من هذا المنهج 
 .(1)عليها ماسرييات جيدة ي  الفهم الملم  ىالر  يمكن ان رون

 ثانيا: مجتمع البحث:
 - 2019)المدارس االعدادي  للمام الدرااس   يرييشمل مجرمع الوحث الحال  على مد

حيث  يرها,رم رحديد المدارس الراوم  لمدير إذ . ومحايظ  دهيك عقرة (  ي  قضاء2020
 (.2)رقم  جديلالكما هي ميضح ي   ( مديراً 284ولغ عدد المدراء )

 ( ييضع مجرمع الوحث  2)رقم جديل ال
 ت المدراس انياع عدد المدراء

 1 األاسااس الرمليم  232
 2 االعدادي  34
 3 المرياسط  2
 4 الممهد 4
 5 رياض األطفال 12
 المجميع 284

                                                 

, ( الرياض: مكرو  المويكان3)ط المدخل الى الوحث ي  المليم الاسليكي . :(2003الماساف, صالح ) -1
 .243ص
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 ثالثا :عينة البحث:
( مدراس  من المدارس 28خريار)وااحثان الوقام  لغرض اخريار عين  ممثل  لمجرمع الوحث,
( 21قع )اوي  مديرا (28)واخريار  قامايومد ذلك  االعدادي  ي  قضاء عقرة وطريق  عشيائي ,

 ( مديرة.7مدير )
 رابعا : أداتا البحث:

المأخيذ من ي اليظيف   اعرمد الواحثان على مقياس الرضا ,لغرض قياس المرغير ي  الوحث
لرحديد  الرالي  واإلجراءاتقام الواحثان إذ  ,يقه ي  الوحث الحال يرطو( 2003 درااس  )حمد,

 صالحي  المقياس يذلك عن طريق الرحقق من صدقه يثواره.
 داة:ألاخامسا : صدق 

 يالمقياس الصادق هي .يمد المقياس من الخصائص المهم  ي  مجال القياس النفاس 
 .(1)يضع من أجله وشكل جيد المقياس الذي يقيس ما

حد أ كينهالذي ااسرخدم ي  هذا الوحث  ,نياع مرمددة منها الصدق الظاهريأدق يللص
يلغرض الرأكد  ,يضع لقيااسه من مالئم  الفقرات لقياس ما اساليب الر  يرم ييها الرأكداأل

غرها يقام الواحثان ومرض يقرات الرضا اليظيف  وص ,من صدق مقياس الرضا اليظيف 
الرروي  يعلم  ي  مجالمن الخوراء المرخصصين  عددعلى  ( يقرة24يلي  يالوالغ عددها)األ

المحكمين  آراءيومد جمع  .يهم لويان مدى مالئم  يقرات المقياسأر  اءودإلالنفس, يذلك 
كما هي  %(,100) ولغت درج  صدق المقياس يالخوراء من حيث صالحي  الفقرات,

 (. 3) جديلالميضح ي  
 
 
 
 

                                                 

 ذيعالقرها والمييل المصاوي  يالقدرة ارخا(A-B) نماط الشخصي  أ (:2004ريزان عل ) إوراهيم,( 1)
         .            99, صالقرار, وغداد
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 الرضا اليظيف مقياس الميايقين على يقرات  خوراء الميايقين يغيرييضح ناسو  ال (3جديل رقم)ال     
 الميايقين غير الميايقين الــفقرات المرغير
الرضا 
 اليظيف 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1
516,17,18,19,20,21,22,23,24. 

 ناسو ال عدد ناسو ال عدد

  5  100%  -  - 
 

 داة:سادسا : ثبات األ
داة المقياس أن يمط  نرائج مرقارو  ي  كل مرة من مرات رطويق المقياس أيقصد وثوات 

 .(1)على نفس المجميع ي نفاسه 
ييمًا  (15يومد مرير ) يراد عين  الوحث,أداة وصيررها النهائي  على قام الواحثان ورطويق األ
يه  مدة كايي   ,خرى على نفس المجميع  يي  نفس الظريفأرم رطويق المقياس مرة 

( مدراء, يومد ااسرخدام 10يعين  الثوات المكين  من) اساب الثوات وطريق  إعادة االخروار,لح
ولغ ممامل ثوات مقياس  , حيثيل يالثان ممامل اررواط ويراسين وين كل من الرطويق األ

 (.4)رقم  جديلالكما هي ميضح ي  , (0,82) الرضا اليظيف 
 عادة االخروارإاليظيف  وطريق  ييضح ممامل ثوات مقياس الرضا  (4) جديل رقمال

 ممامل اررواط االنحراف الممياري المرياسط الحاساو  رطويق المقياس المقياس
 0,82 79,13 4,149 رطويق االيل الرضا اليظيف 

 03,15 5,152 رطويق الثان 
 البحث:ي دات: التطبيق النهائي ألسابعا

داة على عين  الوحث ي  المدارس األ رم الرطويق مقياس,لومد الرأكد من الصدق يالثوات ل
ن قام أومد  ,مديرا( 28) يراد عين  الوحثأاالعدادي  ي  قضاء عقرة, حيث ولغ عدد 

رم ممالج  الويانات احصائيًا يذلك إذ  للمدراء, جاو  على المقياسالواحثان وريضيح كيفي  اإل
 .(SPSS) االحصائي  للمليم االجرماعي  ورنامج الحزم من خالل ااسرخدام 

                                                 

يكيمرري  وين ا(. درااس  مقارن  ي  الخصائص الاس2000الجواري, محمد مح  الدين صادق ) ( 1)
كلي  الرروي  اون , طريح  دكريراه )غير منشيرة(أرت ي  وناء مقاييس االرجاهات, اليك ي ثراسرينطريقر  

 الرشد, جامم  وغداد, المراق .
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 الفصل الرابع
 اوال : عرض التنائج وتفسيرها:

يرضمن عرض النرائج الر  ريصل اليها الواحثان ي  الوحث الحال  على ييق األهداف 
 كما يأر :ي طار النظري يالدرااسات الاساوق  رلك النرائج ي  ضيء اإل  المحددة يمناقش

االعدادي  ي  مركز مدين   الرمرف على ماسريى الرضا اليظيف  لدى المدراء ي  المدارس-
رم حاساب يقد  يراد عين  الوحث,ألغرض الرمرف على ماسرييات الرضا اليظيف  لدى  رويل:أ

على مقياس الرضا اليظيف , مديرا ( 28يراد المين  الوالغ عددهم )أل مرياسط الدرجات الكلي 
ي   ,(15,08( يوانحراف ممياري قدره )150,02ن المرياسط الحاساو  لدرجارهم )أيروين 

( ياخرور الفرق وين المرياسطين وااسرخدام االخروار 72) حين ولغ المرياسط الفرض  للمقياس
 دالل الاسردالل حيل المرياسط الحاساو  للمجرمع عند ماسريى الرائ  لمين  ياحدة لال

 (. 5)رقم جديل الكما هي ميضح ي   (,0,05)
  يالمرياسط الفرض  للمقياس ( يوين الدالل  الفرق وين المرياسط الحاساو5)رقم  جديلال

 الرضا اليظيف .
المرياسط  المين  القياس

 الحاساو 
االنحراف 
 الممياري

المرياسط 
 النظري

درج   القيم  الرائي 
 حري ال

ماسريى 
 الجديلي  المحاسيو  الدالل 

الرضا 
 اليظيف 

 دال  99 2,046 29,84 72 15,08 150,02 28
0,05 

( يه  اكور من القيم  29,84لقيم  الرائي  المحاسيو  راسايي )عاله إن اأجديل الروين من 
يهذا إن دل  (27) ( يودرج  حري 0,05دالل  )ال( عند ماسريى 2,046)  الجديلي  الوالغ

ء ي  المدارس ايدل على يجيد ماسريى من الرضا اليظيف  لدى المدر على ش ء إنما 
 االعدادي  ي  قضاء عقرة.

قليم كيرداسران ي  يقرنا إهذه الشريح  ي  لعطاء أهمي  كويرة يقد رمزى هذه النريج  إلى إ
شراكهم  رياروهمعدادهم يرأهيلهم يرحاسين ماسريى إالحال  من حيث  ديرات ردريوي  ي  يا 

 م.ى رقدمهلرطييرهم يمراوم  ماسري 
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 ثانيا : التوصيات:
ريصيات ومد مناقش  يرحليل النرائج الر  ريصل اليه الوحث, يخرج الواحثان ومدد من ال

 يكاآلر :
إلى  المدراء يريجيههم إلرشادرشادي  ي  المدارس االعدادي  إااسرخدام يحدات  -1

ركيف مع المحيط اليلماساعدرهم على يرلويرها كيفي  مياجه  االحرياجات الييمي  
 المدراس .

 .يعيائلهم لمدراءوا ونظر االعروار االهرمام  ييالويئ  المؤاساسات الصحي اخذ -2
لمشريين ل( الوالدخارج  ديرات) الرطييري الديرات غير من  اقام  المزيد -3

 لمدراء ي  مجال عملهم.المراوم   المرخصصين
 ثالثا : المقترحات: 

 وناًء على الريصيات الر  خرج وها الوحث, يقررح الواحثان جمل  من المقررحات يكاآلر :
 .يالاسيااسيين يغيرهممماثل  على شرائح أخرى كالمدراسين  وحيثجراء إ -1
مرحل  الي  الدرااس  الرحصيل  علىالرضا اليظيف   رأثيرجراء وحث عن إ -2

  .يالجامم
 .ي  المراحل المخرلف  يالمملمين عن الرضا اليظيف  لدى المدراسين وحثجراء إ -3
 إجراء الوحيث عن رأثير الرضا اليظيف  على انراجي  ميظف  يااسارذة الجاممات. -4
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 المالحق
 جامم  دهيك

 قرةكلي  الرروي  / ع
 2020-2019قاسم اللغ  الكيردي  / 
 ااسرويان اراء الخوراء حيل الفقرات الرضا اليظيف                       

 المحررم. .......................االاسراذ الفاضل/......................................
 رحي  الطيو ......

المدارس ي  مركز  يرييظيف  لدى مدي  الني  قيام الواحثان ودرااس  رحت عنيان الرضا ال
يلرحقيق اهداف الوحث يومد اطالع على االدويات يدرااسات الاساوق  رم  مدين  عقرة,

علما ان الرضا اليظيف   لقياس الرضا اليظيف , (2003)حمد, االاسرمان  ومقياس
واع ه )مجميع  من المشاعر الماطفي  الاسارة الر  رنشأ لدى الفرد عما يريقمه ييحقق اآلش

لما ييكم من خورة يدراي  ي  هذا المجال يريجه  لحاجاره ي  مخرلف جيانب الممل(. ينظراً 
 الواحثان اليكم طالوًا اوداء الرماين يرحديد مدى صالحي  الفقرات ي  قياس الهدف

 المطليب.
يذلك ويضح عالم )    (اما الموارات إذا كانت صالح  ي)    (امام الموارات إذا كانت 

 ياجراء الرمديالت الالزم  ان ااسريجب.خاطئ  
 الارفق اودًا(. الارفق, ارفق احيانًا, ارفق, يالودائل ه )ارفق رمامًا,

 شاكرين رماينكم                                       
                                                                                                                        

                                                                                        الواحثان                                                                                                                     
                                                                                              يعداسميد طه         -1

 شياف محمد مصطفى-2 
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 ((ظيــف ))يــقــرات الــرضا الــي                             

غير  صالح  الــفــقــرات           ت
 صالح 

 الرمديالت

    كل الرالميذ.الماساهم  ي  حل مشا 1
    رمليم الرالميذ حب اليطن. 2
    الممل ي  اسويل رطيير كفاءة اداء المدرس. 3
رييير الفرص الرخاذ القرار ي  ما يرملق والمناهج  4

 يطرق ردرياسها.
   

    المشارك  ي  النشاطات الالصفي . 5
منه  الرمليم رحفز على المطالم  يالمراوم  لكل  6

 ماهي جديد.
   

    اكمال المناهج ي  الميعد المحدد.  7
    رمليم الرالميذ لاللرزام واالنمظ  يالقيانين. 8
    االلمام الرام وطرق الردريس. 9

    كثرة عدد الرالميذ داخل الصفيف . 10
ضمف االلرزام واالخرصاصات ي  المرحل   11

 االعدادي  ي  ومض المدارس.
   

غير صالح  لال اسرخدام  اغلب ونايات المدارس 12
 المدراس .

   

ردن  ماسريى الرمليم ي  ومض المماهد  13
 يالكليات,يرأثيره الاسلو  على المدراسين.

   

الرأثير الاسلو  لقرار عدم ضرب الرالميذ عند ضوط  14
 اسليكهم.

   

اهمال وض الرالميذ ي  الرحضير ياجوارهم  15
 المدراس .
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    صفي .يجيد المطل  الرويمي  يال 16
    اساعات الممل القليل . 17
    اسهيل  الممل مع الرالميذ. 18
    مهن  مريح  يال رحراج الى طاق  عضلي . 19
    الشمير والماسؤلي  الررويي  يااللرزام والمناهج المقررة. 20
قل  ياسائل مكايأة المدرس لرشجيمه على الممل  21

 واألخالص.
   

    يز يالمكايأت.عدم يجيد نظام الحيا 22
    قل  ريير يرص االشرراك ي  الديرات الرخصصي . 23
عدم المدال  ي  اراح  الفرص للمشارك  ي  الديرات  24

 الرخصصي .
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Abstract  :  

        School managers are considered one of the main pillars in the 

educational process, whose practical goals are education and 

learning, managing teachers, students and employees, and dealing 

with the external environment of the school from society and the 

parents of students, and for various reasons, including exposure of the 

school manager to some conditions and problems that he cannot 

control it and which cause his inability acting to play his role 

effectively, which contributes to his sense of inability to carry out the 

tasks entrusted to him, and the level that decision-makers expect from 

him, as well as the serious negative effects he leaves on the education 

process in general and on students in particular.  

The topic of job satisfaction and job dissatisfaction has become one 

of the topics that attract behavioral and administrative attention, 

because it examines the various aspects of the means of satisfaction 

and its sources with the employee (manager) and measuring the 

degree of individual satisfaction with their jobs, as well as examining 

the causes of dissatisfaction. A set of factors that lead to satisfaction 

was reached and considered its presence necessary and essential to 

achieve the desired satisfaction of the employee, and the loss of these 

factors leads to a state of dissatisfaction with him and therefore this is 

reflected in his performance in the work and the performance of his 

duties as required. The concept of job satisfaction has been linked to 

the job performance of workers to fulfill the roles and duties required 

of them, and we find that the performance of individuals varies from 

one individual to another based on the effort exerted by him and his 

conviction with the organization’s goals, loyalty to it and his 

commitment to his required duties, and this effort is required more in 

the field of education, whether by The teacher or a supervisor of the 

teacher. 
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