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مستخلص البحث:

تعّد اإلدارة التربویة ذات أھمیة كبرى بالنسبة للتعلیم وأھدافھ، فمن خاللھا یتم توجیھ التعلیم في مجتمع ما من أجل

تحقیق األھداف المطلوبة.

ونظراً ألھمیة اإلدارة التربویة فقد ھدفت الّدراسة إلى:

الكشف عن عالقة اإلدارة التربویة بالرضا الوظیفي، من وجھة نظر معلمي قسم تعلیم اللغة العربیة-

لغیر الناطقین بھا.

الكشف عن درجة تطبیق الرضا الوظیفي، لمعلمي قسم تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بجامعة-

أفریقیا العالمیة بالسودان.

ولتحقیق ھذا الھدف، تّم اختیار المنھج الوصفي التحلیلي، لمالءمتھ الطبیعیة للّدراسة.

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع أراء المفحوصین، وإلیجاد الفرق المعنوي بین استجاباتھم، تّم اختیار النسبة

2كاومعاملالمئویة،

وبعد التحلیل اإلحصائي خرجت الّدراسة بجملة من النتائج والتوصیات.

الكلمات المفتاحیة: اإلدارة  ، اإلدارة التربویة ، التعلیم

Abstract

Educational management is of great importance to education and its objectives,

through which education is directed in a community in order to achieve the desired

goals

Given the importance of educational management, the study aimed to:

- To reveal the relationship of educational administration with job satisfaction, from

the point of view of teachers of the Department of Teaching Arabic to non - native

speakers.

- Disclosure of the degree of application of job satisfaction, for teachers of the

Department of Arabic Language Teaching to non - native speakers at the International

University of Africa in Sudan.
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To achieve this objective, the analytical descriptive approach was chosen, for its

natural relevance to the study

The questionnaire was used as a tool to collect the opinions of the subjects. To find

the significant difference between their responses, the percentage and coefficient of

Chi square were selected.

After the statistical analysis, the study came outwith anumber of results and

recommendations.

Keywords: administration, educational administration, education

الفصل األول: أساسیات البحث:

مقدمة البحث:

اإلدارة بمفھومھا العلمي ظھرت بشكل واضح، منذ بدایة القرن العشرین، حیث أصبحت علماً لھ أصولھ وقواعده

ونظمھ.

ومع ذلك تعتبر اإلدارة من مستحدثات العصر الحدیث؛ ألنّھا مظھر أساسي للمجتمع البشري.

وتعدُّ اإلدارة التربویة، محوراً أساسیاً في العملیة اإلداریة، ویعدُّ النمط اإلداري: أحد العوامل الرئیسة التي تسھم

في تشكیل طابع العالقات داخل الجامعات، لذا فإنّھ یكتسب أھمیة من دوره في توجیھ العالقات داخل الجماعة،

لذلك یجب على اإلداري، أن یھتّم بالرضي الوظیفي، وتأمین الحد الكافي من درجة اإلشباع لحاجات العاملین

األساسیة وتلبیة رغباتھم.

ومن ثّم تأتي دوافع اختیار الباحث لھذا الموضوع؛ ألھمیتھ االیجابیة ألداء الفرد، وبالتالي نجاح العملیة التعلیمیة.

مشكلة البحث:

ما دور اإلدارة التربویة في تحقیق الرضا الوظیفي من وجھة نظر معلمي قسم تعلیم اللغة العربیة بجامعة إفریقیا

العالمیة؟

أسئلة البحث:

األفضل؟إلىالعمللتطویرالمعلمونیقترحھالذيللتغییرالمدیرتقبلمدىما/1
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واالستعداد؟الكفاءةإلىالنظردونعشوائیةبطریقةوالواجباتالصالحیاتالمدیریوزعھل/2

التعلیمیة؟المؤسسةبشؤونتتعلققراراتأياتخاذفيالمدیریترددھل/3

كمعلم؟مھامھبأداءیقومعندمابالسعادةالمعلّمیشعرھل/4

كمعلم؟مھنتھخاللمنبالفخرالمعلمیشعرھل/5

أھمیة البحث:
تأتي أھمیة البحث في كونھا تتناول: اإلدارة التربویة، وعالقتھا بالرضا الوظیفي.-

تتناول ھذه الّدراسة أھّم العوامل التي تحفّز المعلّم على العمل.-

أھداف البحث:

الكشف عن عالقة اإلدارة التربویة بالرضا الوظیفي، من وجھة نظر معلمي قسم تعلیم اللغة العربیة-

لغیر الناطقین بھا.

الكشف عن درجة تطبیق الرضا الوظیفي، لمعلمي قسم تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بجامعة-

أفریقیا العالمیة بالسودان.

حدود البحث:-

ھـ.1443:الزمانیةالحدود-

: جامعة أّم القرى.الحدود المكانیة-

الناطقین بھا بجامعة أفریقیا العالمیة: معلمي قسم تعلیم اللغة العربیة لغیرالحدود البشریة-

(السودان)-

مصطلحات البحث:-
المدرسةمدیرأوالتلمیذ،أو،المعلّمأو،المشرفبھیقومالذيالواقعيالفعليالسلوكھو:الدور-

)93ص،2005(عبدالسمیع،المدرسة.داخلمعینةاجتماعیةمكانةلصاحب

التخطیط، والضبط، والتوجیھ، والتنفیذ، والتقییم: ھي مجموعة من العملیات التي تشملاإلدارة التربویة-

لألعمال المتعلقة بالشؤون الخاصة في المؤسسات التعلیمیة التي تشكل المدارس عن طریق استخدام

)1ص،2015(مجید،الحدیثة.والطرقالوسائل،أفضل
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(معجم القاموس المحیطھو تطویر وتحسین إلمكانیات الشخص، وتحقیق االكتفاء الذاتي.التحقیق:-

بتصرف)

وأنھ ینتج عن إدراكھم لما تقدمھ الوظیفة: ھو عبارة عن مشاعر العاملین تجاه أعمالھم،الرضا الوظیفي-

)15ص،2000(علي،وظائفھم.منعلیھیحصلواأنینبغيولمالھم،

المسلمین، واألمم تحرص على تعلیممن أقوى الروابط بین:اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا-

لغاتھا، لتقّرب المتعلمین الیھا. واللغة العربیة من أھم الوسائل لعرض الثقافة االسالمیة. (الفوزان،

)1ص،2005

منھج البحث:●

اتبع الباحث في دراستھ لإلدارة التربویة المنھج الوصفي التحلیلي، وسبب اختیار الباحث لھذا المنھج:

ھو أّن المنھج الوصفي یدرس المتغیرات في وضعھا الطبیعي دون أي تدخل من قبل الباحث.

اإلطار النظري:

مفھوم اإلدارة التربویة:

ھي: تنظیم جھود العاملین التربویین، وتنسیقھا؛ لتنمیة الفرد تنمیة شاملة في إطار اجتماعي متصل بھ،

)16ص،1988(عدس،القرار.اتخاذفيالمشاركةمدىعلىنجاحھاویتوقفوبیئتھ،وبذویھ،

وعّرفھا بلقیس: ھي عملیة تنظیم موظفي المؤسسة التربویة كافة، وتنسیق أعمال العاملین فیھا، وتوجیھھم،

)9ص،1986(بلقیس،وتطویرھا.وتنفیذھاوفّعالة،صحیحة،أھدافتحقیقإلىتؤديالتيالسیاسةلتكوینوذلك

فاإلدارة التربویة: ھي مجموعة اإلجراءات التي یتبنّاھا المجتمع، لتنظیم العملیة التربویة، واألفراد المتصلین

بھا، بقصد تحقیق األھداف التربویة التي تعكس فلسفة المجتمع، وتطلعاتھ، بقصد إحداث التطویر النّوعي والكمي

)18ص،2002(العمایرة،واألفراد.والمؤسسات،التعلیمیة،العملیةفي

)15،ص1988(مرسي،االنجاز.علىالقدرةبأنھامرسي:ویعرفھا
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أھمیة اإلدارة التربویة:

إن اإلدارة بصفة عامة: عملیة ضروریة للحیاة اإلنسانیة، وھي مالزمة للوجود اإلنساني على وجھ األرض.

)37ص،1979(عبود،

وأصبحت اإلدارة أكثر أھمیة في المجتمعات المعاصرة، وتزداد ھذه األھمیة یوماً بعد یوم مع ازدیاد حجم

ومجاالت األنشطة البشریة، وتنویع اتّجاھاتھا نحو المزید من التخصص، وأصبحت اإلدارة مسؤولة عن النجاح

أو اإلخفاق الذي تحققھ مؤسسة من المؤسسات، أو مجتمع من المجتمعات، كما یرتكز علیھا في تقریر األمور،

وبحث سبل الحیاة، وتحقیق األھداف التي یطمع أي إنسان أو مؤسسة، أو مجتمع في الوصول إلیھا. (مطاوع،

)20ص،1982

تطور اإلدارة التربویة:

بدأ االھتمام باإلدارة التربویة أول األمر في الجامعات األمریكیة، حیث أعدت البحوث والّدراسات الخاصة

في ھذا المیدان، وأخذت تتزاید عاماً بعد عام، وكان نتیجة ذلك، أن أصبحت اإلدارة علماً مستقالً قائماً بذاتھ.

ونظراً للتطورات الكبیرة التي طرأت على میدان اإلدارة التربویة، وتغیر مفھومھا، لم تعد مھمتھا مقتصرة على

جانب واحد، بل تعددت مھامھا، ووظائفھا، وأصبحت تعنى بتنفیذ السیاسة التربویة، فضالً عن اھتمامھا بالعالقات

)26ص،1988(مرسي؛العاملین.جمیعبیناإلیجابیةاالنسانیة

:عناصر اإلدارة التربویة

بأنّھا،Fayal(فایل)حددھافقداإلداریة،والعناصرالوظائف،تحدیدفياإلدارةعلماءاختلفلقد

التنظیم، والتخطیط، واألمر، والتنبؤ، كما حددھا جیولك

Gulck،المیزانیة.ووضع،التقاریروكتابة،والتنسیق،والتّوجیھ،التوظیفوتوفیر،والتنظیمالتخطیطبأنّھا

)39ص،1996(العرفي،

ولكن، وفي ضوء ما ذكره علماء اإلدارة، یمكن تحدید عناصر اإلدارة التربویة بما یلي:

:التخطیط/1

یُعدُّ التخطیط الوظیفة اإلداریة األولى، للقیام بأي نشاط من األنشطة، ویتطلب القیام بھ بنجاح تحلیل البیانات

عن الماضي، واتخاذ قرار في الحاضر، وتقییم المستقبل.

)39ص،1991(جالل،تحقیقھا.كیفیةوتحدیدأھدافنا،الختیاراألساسیة،العملیةھوفالتخطیط
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)89ص،1988(مرسي،القرار:اتخاذ/2

إن عملیة اتخاذ القرار یمثل جوھر عملیة اإلدارة، وأنھ لیس وظیفة إداریة مستقلّة، مثل: التنظیم،

والتخطیط والرقابة، بل أن كل وظیفة من وظائف اإلدارة، تنطوي على اتخاذ قرارات؛ ال نّھا تتضمن االختیار

من بین عدة تصرفات بدیلة

التنظیمي:االتصال/3

یركز علماء النفس، واإلدارة المھتمین باكتساب السلوك، والتعلّم على أن االتصال یمكن أن یكون وسیلة

للتأثیر. وعلى ھذا فإّن االتصال من وجھة نظرھم ھو عبارة عن: السلوك اللفظي، أو المكتوب الذي یستخدمھ أحد

)78ص،2010(القیسي،اآلخر.الطرفعلىللتأثیراألطراف؛

نظریات اإلدارة التربویة:

:البیروقراطیةالنظریة/1

أول ظھور لھذه النظریة في ألمانیا في أواخر القرن التاسع عشر، ویجمع العلماء والباحثون في مجال

)weber(ویبرإلىالفضلیرجعأنھعلىاإلدارة،

عالم االجتماع األلماني الذي قال: من الصعوبة بمكان أن یستطیع شخص واحد القیام بأعمال متعددة، ومعقدة في

آٍن واحد، وھذا كان من المبررات دفعتھ إلى البحث عن تنظیم إداري قادر على ضبط ومراقبة المھمات الصناعیة

المختلفة، فقام بتحدید المھام، والصالحیات، واألدوار لكل شخص ضمن نظام ھرمي، بحیث یكون الفرد ضمن

)16ص،1982(نشوان،المرؤوسین.منمجموعةالوقتنفسفيویتبعھواحد،لرئیستابعاًالتنظیمھذا

ومن عیوب ھذه النظریة: إن النّظام البیروقراطي یمارس ضغطاً مستمراً على الموظّف.

:نظریة النظم

ترجع نشأة تحلیل النّظم إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وأسلوب النظم في اإلدارة یشیر إلى عملیة تطبیق

التفكیر العلمي في حل المشكالت اإلداریة، ونظریة النظم تطرح أسلوباً في التعامل ینطلق عبر الوحدات،

واألقسام، وكل النّظم الفرعیة المكّونة للنظام الواحد.

إن الھدف الرئیس لتحلیل النّظم كأسلوب ینصب على دراسة النّظام، من خالل تحلیل العالقات المتبادلة بین

المدخالت، والمخرجات بھدف الوصول إلى معرفة مدى كفاءة النّظم وانتاجھا. وھكذا یمكن أن ینظر إلى أسلوب
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النّظم على أنھ أسلوب علمي وظیفي ومنطقي، یمكن استخدامھ في عمل القرارات وحل المشكالت. (الطویل،

)90ص،1999

االحتمال:نظریة/3

أو اختیار العاملین فیھ، والتخطیط لھ، وضبطھ، یتوقف علىتؤّكد ھذه النّظریة على أّن بناء النّظام، وقیادتھ،

طبیعة مھام النّظام، وطبیعة البیئة التي یعمل فیھا. وأّن فھم طریقة النّظم وطریقة عملھا، تساعد اإلداري من أن

یتوقّع مترتبات بدائل عملھ اإلداري.

وترى ھذه النّظریة، أنّھ ال توجد طریقة مثلى واحدة، لتصمیم وظائف، ومھام النّظم. فالسلوك والممارسات

اإلداریة موقفیھ احتمالیة، بحیث أن الظروف الخاّصة بالموقف المعیّن، ھي التي تحدد الحل، والخیار، والقرار

األنسب، وتقوم ھذه النظریة على مھارة تحلیل المواقف؛ للتعّرف على أفضل الحلول المناسبة، بحیث یتم ممارسة

العمل المناسب في الوقت المناسب، ولذلك فھي تؤكد على ضرورة تزوید اإلداریین بمفاھیم شخصیة، وأدوات،

)105ص،1999(الطویل،الموقف.مشكالتتحلیلعلىالمساعدةتقّدمأنشأنھامنوتقنیاتوأسالیب،

وتؤمن ھذه النّظریة، بالتطور، واالستجابة لمتطلبات التغییر، وال تؤمن بمفھوم التنبؤ.

خصائص اإلدارة التربویة:

:اإلدارة/1 فنٌّ

فھ في األمور، وفي تطبیق المعارف، یحقق رجل اإلدارة أھدافھ، اعتماداً على مھاراتھ، وحسن تصرُّ

والمعلومات. ومن ھذه الناحیة نجد أن ھناك جانب الفن في اإلدارة، وھو أحد خصائصھا. فاألسلوب القدیم بأّن

ف، یجب أال تقتصر عند ھذا الحد. فاإلدارة شأنھا شأن باقي العلوم، یجب اإلدارة تعتمد المھارات وحسن التّصرُّ

ھعلميإطاٌرذلكیكملوإنّمافقط،والمشاھدةالخبرة،علىتعتمدأال ،2005(عطیة،ویرشده.الفني،الجانبیوجِّ

)16ص

علٌم:اإلدارة/2

حاولت اإلدارة خالل السنوات اآلخیرة، تطویر جوانب العلم بھا. ومع أن جانب العلم في اإلدارة، ال یلغي

جانب الفن. فإن أھمیة الجانب األّول تتزاید باستمرار، وتستھدف وضع أسس علمیة ثابتة لإلدارة.
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ویرى المتخصصون في ھذا المجال، أّن اإلدارة ما ھي إال میدان من میادین العلوم التطبیقیة، تطبق فیھ األسالیب

ح (جریفیت أو من یمارس عملیة اإلدارة، یقوم بتطبیق األسس العلمیةذلك بقولھ: إّن اإلداري،)العلمیة. ویوضِّ

)15ص،1415(المقرن،عملھ.فيالطبیبأوالمھندس،منكلٌّیتّبعھاالتيالطریقةبنفس

مھنةٌ:اإلدارة/3

یقصد بالمھنة، أي حرفة أو عمل تتطلب درجة عالیة من المعرفة، والتدریب، والفكر

)434ص،1980(عطّاس،فنیة.مھارةسوىیتطلبالالذيالعملعنلھاتمیُّزاًالمبدع،

، وعلٌم، ومھنةٌ، وأّن الجمع بین المعرفة من ھذا التحلیل یمكن مالحظة، أّن من خصائص اإلدارة، أنّھا: فنٌّ

العلمیة، والموھبة الشخصیة، من اآلمور األساسیة في تطویر كفاءات اإلداریین، وزیادة فاعلیتھم بدرجة عالیة

من اإلتقان، والممارسة اإلداریة، فالنّجاح اإلداري یعتمد على دراسة األسس، والنّظریات العلمیة اإلداریة وفھمھا

)18ص،2002(أحمد،أخرى.ناحیةمنوإبداعبفنوتطویرھاتطبیقھا،وعلىناحیة،من

أسس ومبادئ اإلدارة التربویة:

لكي تتوافر لھا عوامل النّجاح التي تساعدھا علىلإلدارة التربویة أسس، ومبادئ یجب مراعاتھا؛

تحقیق أھدافھا، ویمكن تلخیص ھذه فیما یلي:

في:وتتمثلالدیمقراطیة/1

احترام فردیة كل عضو من أعضاء التنظیم اإلداري، وتقدیر ھذه الفردیة وإفساح المجال أمامھا؛ إلبداء-

الرأي، والتجدید، واالبتكار.

مشاركة األعضاء في تحدید سیاسات، ووضع البرامج، باإلضافة إلى تنفیذھا.-

،1994(عطیة،فیھ.العاملةالعناصروجمیعاإلداري،الجھازرئیسبینسلیمةإنسانیةعالقاتتكوین-

)10-8ص

الجماعیة:القیادة/2

وھي مظھر من مظاھر الدیمقراطیة، حیث ال ینفرد رئیس الجھاز اإلداري بصنع القرارات، أو البت في

األمور، بل یشاركھ في ذلك غیره ممن یعملون معھ.
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وال شك أن القیادة الجماعیة تعد صمام أمان ضد خطأ القرار، أو سوء التقدیر في بعض األمور. ولھذا تحرص

القیادة التربویة الناجحة على استطالع رأي اآلخرین فیما یعرض لھا من أمور؛ تجنباً لمزالق الخطأ في التقدیر.

)25ص،1994(عطیة،

اإلنسانیة:العالقات/3

وتشمل حسن معاملة اآلخرین، وتقدیرھم، واالستماع إلى وجھة نظرھم، ومشكالتھم، ومساعدتھم

في الوصول إلى الحلول السلیمة.

وتلعب العالقات اإلنسانیة دوراً أساسیاً في نجاح القیادة التربویة، فعن طریقھا ترفع الحواجز بین الرئیس

ومرؤوسیھ، ویشعر الجمیع بأنّھم أسرة واحدة، ومن ثّم یشاركون في تحمل المسؤولیة، ویعتبر كل فرد منھم نفسھ

مسؤوالً عن مؤسستھ، ولذلك یتعاون الجمیع؛ لتحقیق أھداف المؤسسة، وھذا قمة النّجاح بالنسبة لإلدارة التربویة.

)27ص،1994(عطیة،

األداء:فيالكفاءة/4

الكفاءة في األداء عنصر مھم، لتحقیق أھداف اإلدارة التربویة، فبدون ھذه الكفاءة یكون ھناك قصور،

،1994(عطیة،لتحقیقھا.التربویةاإلدارةوجدتالتياألھدافتحقیقإعاقةإلىیؤديوكالھماتقصیر،أو

)28-27ص

وتقاس الكفاءة في األداء، بمقارنة ما تحقق من أھداف باألھداف الموضوعة للمؤسسة، وعن طریق ھذه المقارنة

یتبین مدى قرب أو بعد المؤسسة عن طریق تحقیق أھدافھا، وبالتالي مدى كفاءة األداء في تلك المؤسسة.

كانت ھذه أھّم أسس ومبادئ اإلدارة التربویة الحدیثة، وھي أسس متداخلة مترابطة، فالدیمقراطیة تربط بالقیادة

الجماعیة، وتؤدي الیھا وھما معاً یتطلبان عالقات إنسانیة ناجحة، وھذا وذاك یؤدیان إلى رفع مستوى األداء،

ومن ثم تحقیق أھداف اإلدارة التربویة في جو یسوده الود واالحترام المتبادل

اإلدارة التربویة وعالقتھا بالرضا الوظیفي:

الرضا الوظیفي للمعلِّم مسألة مھّمة لھ ولمجتمعھ، وھو من العوامل المؤثرة في مدى كفاءتھ في العمل،

فجودة إنتاجیة المعلّم، وإخالصھ، وقیامھ بواجباتھ المھنیة نحو مدرستھ، وطالبھ، وزمالئھ، تتوقف على مدى

رضاه عن عملھ، وطمأنینتھ فیھ، ووالئھ لمھنتھ.
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مفھوم الرضا الوظیفي:

ف الرضا الوظیفي من خالل من خالل العمل والنّظام االجتماعي: بأنھ اتجاه یُعدُّ محصلة للعدید من ُعرِّ

الخبرات المحببة وغیر المحببة المرتبطة بالعمل، ویعبر عن نفسھ في تقدیر الفرد للعمل، وأدائھ.

لة لمجموعة ویتبین أیضاً أّن الرضا الوظیفي: عبارة عن اتجاه عام للفرد نحو عملھ، ویكون ھذا االتجاه محصِّ

من العوامل، والمؤثرات.  كما یظھر ھذا االتجاه على شكل زیادة في دافعیة العامل نحو عملھ، حیث ینجم عنھا

زیادة في مستوى كفایتھ؛ لممارسة مھنتھ.

فمن الصعب تحقیق مستوى رفیع من اإلنتاج لفترة طویلة من الزمن، في ظروف من عدم الرضا الوظیفي عند

)70ص،2007(الصلیبي،العاملین.

أھمیة الرضا الوظیفي وأثره على أداء العاملین:

إّن الرضا الوظیفي یُعدُّ من العناصر التي تساعد في الحثِّ على االنتاج، واستمراریة المؤسسة، وزیادة

فاعلیتھا، وكفایتھا. فعلى المدرسة االھتمام بھذا الموضوع؛ لتأثیره في كل من مدخالتھا، وعملیتھا، ومخرجاتھا.

،)6ص،1989(عبدالحمید،أشارفقدالتعلیمیة.العملیةنجاحفيوأھّمھاالتربویة،المدخالتأحدھوفالمعلّم

إلى أھمیتھ من خالل تأكید أھمیتھ المھتمین بالتربیة والتعلیم، على أّن نجاح العملیة التربویة، وتحقیق أھدافھا

یتوقف بشكل كبیر على المعلّم المؤھّل، المؤمن بمھنتھ، ومن ھنا جاء االھتمام بالمعلّم، وضرورة تأھیلھ، وتوفیر

البیئة التربویة المناسبة لھ.

ومن أھّم العوامل التي تحفّز المعلم على العمل: عالقتھ الجیّدة بمدیر المدرسة، أو قدرة مدیر المدرسة على حفزه،

من خالل إشراكھ باتخاذ القرارات ذات العالقة بھ، وتوفیر الّراحة النفسیة لھ في المدرسة، مما یؤدي إلى رضاه

)72،ص1992(القواسمة،أدائھ.مستوىرفعثّمومنمھنتھ،عن

،2007(الصلیبي،الوظیفي:الرضالتحقیقالوظیفي،لألداءالالزمةالمھارات

)127ص

التصوریة:/اإلدراكیةالمھارات/1

تتمثل في قدرة المعلّم على الرؤیة، واستیعاب مجمل نشاطات العمل، لمنظومة موحدة باإلضافة لكفایة

ابتكار األفكار، وتعّرف المشكالت، واإلحساس بھا، ومحاوالت البحث في ایجاد الحلول.
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اإلنسانیة:المھارات/2

وتشیر إلى قدرة المعلّم على العمل بفاعلیة، كعضو في جماعة تمكنھ من إقامة عالقات ودیّة، وتعاونیة مع

الزمالء، إضافة إلى قدرتھ على قبول اآلخرین، وتقدیرھم والتعاطف معھم، وھذا یعتمد على قدرة المعلّم في

معرفة العوامل المؤثرة في السلوك اإلنساني، وھي تتصل بعناصر ثالثة ھي: الخصائص النفسیة لألفراد، وتأثیر

الحالة التي ینتمي إلیھا كفرد، وماتحملھ من عادات، وتقالید مؤثراً تأثیراً مباشراً في سلوكھ. والعنصر الثالث:

ینیة، إذ أّن المعلّم العمیق لتلك العناصر، یساعده في یتكون من المعلومات الروحیة، والثقافیة، والحضاریة، والدِّ

تعّرف الدوافع الذاتیة لسلوك األفراد في المدرسة.

المھارات الفنیة:

وتتعلق باألسالیب، والطرق التي یستخدمھا المعلِّم في ممارسة عملھ، ومعالجتھ للمواقف التي یصادفھا.

الثالث: اإلطار التطبیقي:●

:الّدراسة المیدانیة●

یتناول ھذا اإلطار إجراءات الّدراسة المیدانیة والتي بواسطتھا تّم جمع المعلومات والبیانات، وتتمثل

ھذه اإلجراءات وصف مجتمع البحث، والذي یتكون من معلمي قسم تعلیم اللغة العربیة بجامعة أفریقیا

العالمیة (السودان) حیث تّم اختیار عینة تتكون من اثنتي عشر معلماً.

أدوات الّدراسة:●
أعّد الباحث استبانة، للتعرف على دور اإلدارة التربویة في تحقیق الرضا الوظیفي، وقد اشتملت

االستبانة على اآلتي:

البیانات الشخصیة.-

محوران على النحو التالي:-

األول: األنماط القیادیة-

الثاني: الرضا الوظیفي.-
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بیان صدقھا وثباتھا:●
واالختصاص ، لتقدیر مدى مناسبةمن ذوي الخبرةلقد عرض الباحث االستبانة على محكمین 1

عبارات االستبانة ؛ ألھداف الّدراسة ، وقد رأى المحكمون أّن عبارات االستبانة مناسبة ألھداف البحث

، وقد تّم جمع مالحظات المحكمین حول تعدیل صیاغة بعض الفقرات ، ومن ثّم قام الباحث بالتعدیل

المطلوب.

المعالجة اإلحصائیة:●
بعد تفریغ االستبانات لمعرفة عدد التكرارات الخاصة بكل إجابة من اإلجابات المتعددة، تمت استشارة

المختصین في مجال اإلحصاء عن األسالیب اإلحصائیة المناسبة لھذه الّدراسة، وتّم اختیار المعالجة

اإلحصائیة اآلتیة:

المئویة:النسبة/1

وفیما یلي المعادلة الّدالة على ذلك:

100×التكرارمجموع/1

عدد أفراد العینة التي أجابت السؤال

االتجاھات.أواألراءبینالفروقداللةمدىالختیاروذلك2كا/2

وفیما یلي المعادلة:

.5–المتوقعالتكرار–المالحظالتكرارمجموع=2اك

التكرار المتوقع

أنظر ملحق البحث.1
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الفصل الرابع: مناقشة نتائج الّدراسة:

االستبانةوثباتصدق):1(جدول :

معامل الصدق معامل الثبات المحاور

0.844 0.713 االنماط القیادیة

0.825 0.681 الرضا الوظیفي

0.898 0.806 المعامل الكلي

الثباتدرجةوجدحیثاعاله،بالجدولموضحكماالثباتمعاملإلیجادكرونباخ–ألفامعادلةاستخدامتم

الرضالمحوروالثباتالصدقدرجةوكانتالمحور،لنفس%84الصدقودرجة%71القیادیةاالنماطلمحور

على%81و%90حواليالكلياالداةوثباتصدقدرجةكانتوحیثالتواليعلى%68و%83الوظیفي

والثباتبالصدقتتصفالدراسةاستبانةانعلىیدلوھذاعاليوثباتبصدقتتمتعانھاعلىیدلمماالتوالي

الكبیرین بما یحقق اغراض الدراسة ویجعل التحلیل االحصائي لھا سلیما ومقبوال.

العلمي:المؤھللمتغیرالتكراريالنسبيالتوزیع):2(جدول

النسبة التكرار الفئة

- - بكالوریوس

58.3% 7 ماجستیر

41.7% 5 دكتوراه

100% 12 المجموع

ماجستیرالعلميمؤھلھمالعینةافرادمن%58.3ان)2(بالجدولاالحصائيالتحلیلنتائجعلىاالطالعبعد

ادناه.بالشكلموضحكمادكتوراةالعلميمؤھلھم%41.7و

14



الدقیقالتخصصلمتغیرالتكراريالنسبيالتوزیع):3(جدول

النسبة التكرار الفئة

33.3% 4 علم اللغة التطبیقي

58.3% 7 تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین

8.3% 1 نحو وصرف

100% 12 المجموع

تعلیمالدقیقتخصصھمانحیث%58.3انیالحظاعالهبالجدولاالحصائيالتحلیلنتائجعلىاالطالعبعد

حیث%8.3وانالتطبیقياللغةعلمالدقیقتخصصھمكان%33.3وانبھاالناطقینلغیرالعربیةاللغة

تخصصھم الدقیق لغة نحو وصرف.
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العمرلمتغیرالتكراريالنسبيالتوزیعیوضح):4(جدول

النسبة التكرار الفئة

16.7% 2 سنة30منأقل

8.3% 1 سنة30-40

75% 9 سنة40منأكثر

100% 12 المجموع

منأكثرالعمریةللفئةینتمونالكلیةالعینةافرادمن%75اناعالهبالجدولاالحصائيالتحلیلنتائجخاللمن

سنة.40–30للفئةینتمون%8.3وسنة30مناقلالعمریةللفئةینتمونالعینةافرادمن%16.7وسنة40
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الخبرةسنواتلمتغیرالتكراريالنسبيالتوزیع)5(رجدول

النسبة التكرار الفئة

25% 3 سنوات5مناقل

25% 3 سنوات5مناكثر

50% 6 سنوات10منأكثر

100% 12 المجموع

10منأكثرخبرتھمسنواتالعینةافرادمن%50اناعالهبالجدولاالحصائيالتحلیلنتائجعلىاالطالعبعد

سنوات.5منوأكثرسنوات5مناقلخبرتھمسنوات%25وسنوات
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التدریبیةالدوراتلمتغیرالتكراريالنسبيالتوزیع)6(جدول

النسبة التكرار الفئة

- - ال شئ

- - واحدة

25% 3 اثنان

33.3% 4 ثالث

41.7% 5 اكثر من ثالث

100% 12 المجموع

ثالثمنأكثرلدیھمالكلیةالعینةافرادمن%41.7اناعالهالجدولاالحصائيالتحلیلنتائجعلىاالطالعبعد

الدوراتمناثنانلدیھمالدراسةافرادمن%25وتدریبیةدوراتثالثلدیھم%33.3وتدریبیةدورات

التدریبیة.
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القیادیةاالنماطمحورلعباراتاالغلبیةراياتجاه)7(جدول

اتجاهالمنوالابدااحیانادائماالعبارة

راي

االغلبیة

یفوض المدیر جزءا من مھامھ االداریة الى

بعض المعلمین

احیانا3542التكرار

%33.3%41.7%25النسبة

یتساھل المدیر مع المعلمین المقصرین في اداء

واجباتھم

ابدا1293التكرار

%75%16.7%8.3النسبة

احیانا1742التكراریطرح المدیر افكاره على المعلمین لمناقشتھا

%33.3%58.3%8.3النسبة

یتقبل المدیر اي تغییر یقترحھ المعلمین لتطویر

العمل الى االفضل

احیانا2732التكرار

%25%58.3%16.7النسبة

یوزع المدیر المھام القیادیة بین المعلمین بناء

على الكفاءة

دائما5521التكرار

16.7%41.7%41.7النسبة
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یحث المدیر المعلمین على التعاون واالحترام

المتبادل

دائما9211التكرار

%8.3%16.7%75النسبة

یشید المدیر باألعمال المتمیزة التي یقوم بھا

المعلمین

دائما7321التكرار

%16.7%25%58.3النسبة

یھتم المدیر بطریقة العمل اكثر من اھتمامھ

بحاجات المعلمین

احیانا4622التكرار

%16.7%50%33.3النسبة

یعتبر المدیر ان تبادل اآلراء والحوارات

مضیعة للوقت

ابدا1563التكرار

%50%41.7%8.3النسبة

یتیح المدیر للمعلمین الفرصة بعدم االلتزام

بالمواعید الرسمیة للعمل

ابدا1113-التكرار

%91.7%8.3-النسبة

یوزع المدیر الصالحیات والواجبات بطریقة

عشوائیة دون النظر الى الكفاءة واالستعداد

ابدا393-التكرار

%75%25-النسبة

یتخلى المدیر عن دوره في توجیھ وارشاد

المعلمین

ابدا1563التكرار

%50%41.7%8.3النسبة

یتجنب المدیر مواجھة المعلمین بأخطائھم امام

زمالئھم

دائما4441التكرار

%33.3%33.3%33.3النسبة

یتردد المدیر في اتخاذ اي قرارات تتعلق

بشؤون المؤسسة التعلیمیة

ابدا1473التكرار

%58.3%33.3%8.3النسبة

یتقید المدیر حرفیا بالتعلیمات والتعالیم التي

تصدر من ادارة التعلیم

دائما5521التكرار

%16.7%41.7%41.7النسبة

اجابتھمكانتالقیادیةاالنماطمحورلعباراتالمبحوثیناجاباتغالبیةفانالمبحوثیناجاباتاعلىاالطالعبعد

عشرستةوعشراحد،الثانیة،العاشرةالعباراتفيكما%58و%75و%91.7حواليبلغتبنسبةابدا

للعملالرسمیةالمواعیدفيللحضورالفرصةإتاحةبعدمیدلىوھذاابدالھماالغلبیةرايواتجاهالتواليعلى

بناًءالمدیرقبلمنوالواجباتالصالحیاتوتوزیعواجبھماداءفيالمقصرینالمعلمینمعالمدیرتساھلوعدم

كانتوالذین،التعلیمیةالمؤسسةبشؤونتتعلققراراتاياتخاذفيیترددالالمدیروانواالستعدادالكفاءةعلى

،السابعة،السادسةالعباراتفيكما%33.3و%41.7،%58%،75نسبتھمبلغتحیثدائمااستجابتھم

ویشیدالمتبادلواالحترامالتعاونعلىیحثالمدیرانعلىیدلوھذاالتواليعلىعشروالسابعةالخامسة
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باالوامرالمدیرویتقیدالكفاءةبناعليالقیادیةالمھامبتوزیعویقومالمعلمینبھایقومالتيالمتمیزةباألعمال

والتعلیمات التي تصدرھا ادارة التعلیم.

الوظیفيالرضامحورلعباراتاالغلبیةراياتجاه):8(جدول

المنواابدااحیانادائماالعبارة

ل

اتجاه راي

االغلبیة

دائما1-66التكرارتتیح وظیفتي اقامة عالقات اجتماعیة مع زمالئي

-%50%50النسبة

دائما1-102التكراراشعر بالسعادة حینما اقوم بأداء مھامي

83.3النسبة

%

16.7

%

احیانا2-76التكرارتمنحني الجھة المسؤولة كثیرا من الصالحیات والسلطة

58.3النسبة

%

41.7

%

-

دائما8311التكراریوفر لي عملي كمعلم فرص اكتساب خبرات ومھارات

66.7النسبة

%

25%8.3%

ابدا3183التكراریتناسب راتبي مع حجم العمل الذي اقوم بھ في المؤسسة

66.7%8.3%25النسبة

%

دائما6511التكرارتتوفر في وظیفتي فرصة للترقیة

41.7%50النسبة

%

8.3%

دائما1-84التكرارتمنحني وظیفتي مكانة اجتماعیة جیدة
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66.7النسبة

%

33.3

%

-

ابدا4353التكرارتوفر لي وظیفتي فرص الحصول على الحوافز المعنویة

33.3النسبة

%

25%41.7

%

دائما7411التكراراجد في التعامل مع الطالب راحة واستقرار

58.3النسبة

%

33.3

%

8.3%

احیانا2732التكراریوفر لي عملي خدمات اجتماعیة وصحیة

16.7النسبة

%

58.3

%

25%

احیانا4712التكرارتمنحني وظیفتي الفرصة لكي ابدع في عملي

33.3النسبة

%

58.3

%

8.3%

ابدا573-التكرارتتیح لي وظیفتي وقت مناسب لكي اكون مع اسرتي

41.7-النسبة

%

58.3

%

احیانا2822التكراراكلف بأعمال تناسب مع طبیعة عملي كمعلم

16.7النسبة

%

66.716.7

%

ابدا5163التكرارالعالوة السنویة التي احصل علیھا مناسبة وكافیة

41.7النسبة

%

8.3%50%

دائما9211التكراراتعامل مع المدیر بكل تقدیر واحترام
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16.7%75النسبة

%

8.3%

الجو الدراسي مریح لي واشعر بسعادة عند وجودي في

المعھد

دائما7321التكرار

58.3النسبة

%

25%16.7

%

دائما6511التكرارقناعتي برسالتي كمعلم تغنیني عن البحث في اي وظیفة

41.7%50النسبة

%

8.3%

دائما1-93التكراراشعر باني في المعھد وسط اسرة متماسكة ومترابطة

-%25%75النسبة

اشعر بالفخر حین اعرف بنفسي في المجتمع من خالل

مھنتي كمعلم

دائما1-102التكرار

83.3النسبة

%

16.7

%

-

دائما1--12التكراریعجبني التزام زمالئي المعلمین بأخالقیات مھنة التدریس

--%100النسبة

العبارةكمادائماكانتالمبحوثیناجاباتغالبیةفانالوظیفيالرضامحورعلىالمبحوثینعلىاالطالعبعد

راياتجاهاماعشر.وثمانیةعشرخمسةالعباراتفيكما%75و%100النسبةبلغتحیثعشرینرقم

اعجابانعلىیدلدلانوھذاعشرثمانیةوعشروخمسةعشرینالعباراتفيكمادائماكاناالغلبیة

المبحوثین بالتزام زمالئھم المعلمین بأخالقیات مھنة التدریس والتعامل مع المدیر بكل احترام .

اختبار الفرضیات :
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القیادیةلمحوراالنماطكايمربعقیم)9(جدول

قیمة مربع كايالعبارة

Chi-square

.Sigاالحتمالیةالقیمة

0.5000.799یفوض المدیر جزءا من مھامھ االداریة الى بعض المعلمین

9.5000.009یتساھل المدیر مع المعلمین المقصرین في اداء واجباتھم

4.5000.105یطرح المدیر افكاره على المعلمین لمناقشتھا

3.5000.174یتقبل المدیر اي تغییر یقترحھ المعلمین لتطویر العمل الى االفضل

1.5000.472یوزع المدیر المھام القیادیة بین المعلمین بناء على الكفاءة

9.5000.009یحث المدیر المعلمین على التعاون واالحترام المتبادل

3.5000.174یشید المدیر باألعمال المتمیزة التي یقوم بھا المعلمین

2.0000.368یھتم المدیر بطریقة العمل اكثر من اھتمامھ بحاجات المعلمین

3.5000.174یعتبر المدیر ان تبادل اآلراء والحوارات مضیعة للوقت

8.3330.004یتیح المدیر للمعلمین الفرصة بعدم االلتزام بالمواعید الرسمیة للعمل

یوزع المدیر الصالحیات والواجبات بطریقة عشوائیة دون النظر الى

الكفاءة واالستعداد

3.0000.083

3.5000.174یتخلى المدیر عن دوره في توجیھ وارشاد المعلمین

0.0001.000یتجنب المدیر مواجھة المعلمین بأخطائھم امام زمالئھم

4.5000.105یتردد المدیر في اتخاذ اي قرارات تتعلق بشؤون المؤسسة التعلیمیة

1.5000.472یتقید المدیر حرفیا بالتعلیمات والتعالیم التي تصدر من ادارة التعلیم

یمكن تفسیر نتائج الجدول أعاله:

.0)(األولىبالعبارةجاءماعلىالدراسةافرادأعدادبینالفروقلداللةالمحسوبةكايمربعقیمةبلغت● 500

غیرالعبارةھذهانیعنيوھذا%)5(داللةمستوىقیمةمناكبرالقیمةوھذه)0.799(لھااإلحتمالیةوالقیمة

مھامھمنجزءاالمدیرقبلمنتفویضعدمھناكانیعنيوھذااحصائیةداللةلھالیساياحصائیامعنویة

االداریة للمعلمین .

.9)(الثانیةبالعبارةجاءماعلىالدراسةافرادأعدادبینالفروقلداللةالمحسوبةكايمربعقیمةبلغت● 500

معنویةالعبارةھذهانیعني.وھذا%)5(داللةمستوىقیمةمناقلالقیمةوھذه)0.009(لھااإلحتمالیةوالقیمة
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واجباتھماداءفيالمقصرینالمعلمینمعالمدیرمنتساھلھناكانبمعنىعالیةاحصائیةداللةلھااياحصائیا

.

ذكوان%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.105(بلغتالثالثةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

الالمدیربمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیر

یقوم بطرح افكاره لمناقشتھا.

وان%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.174(بلغتالرابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

البمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذك

یتقبل المدیر أي تغییر یقترحھ المعلمین لتطویر العمل الى االفضل.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.472(الخامسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

بتوزیعالمدیریقومالانیعنيوھذاللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتمادا

المھام القیادیة بناًء على الكفاءة.

یشیرذلكوان%5داللةمستوىمناقلالقیمةوھذه)0.009(السادسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

التعاونعلىالمعلمینیحثالمدیرانیعنيوھذادائما؛لصالحللعبارةاحصائیةداللةذاتفروقوجودالى

واالحترام المتبادل.

داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.174(بلغتالسابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

باألعمالالمدیریشیدالبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد5%

المتمیزة التي یقوم بھا المعلمین.

االحتمالیةقیمتھاالن%5داللةمستوىعنداحصائيمدلوللھاالثامنةالعبارةاناعالهالجدولمنیالحظ●

داللةذاتفروقوجودعدمیعنيوھذا%5معنویةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.368(تساويكايلمربع

احصائیة مما یعني عدم اھتمام المدیر بطریقة العمل أكثر من اھتمامھ بحاجات المعلمین.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.174(التاسعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

اآلراءتبادلیعتبرالالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

والحوارات مضیعة للوقت.

%5المعنویةداللةمنأقلاالحتمالیةالقیمةوھذه)0.004(العاشرةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

للمعلمینفرصةیتیحالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیرذلكعلىواعتماد

بعدم االلتزام بالمواعید الرسمیة للعمل.

%5داللةمستوىمنأقلاالحتمالیةالقیمةوھذه)0.083(عشرالحادیةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

بتوزیعیقومالالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

الصالحیات والواجبات بطریقة عشوائیة.
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%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.174(عشرالثانیةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

دورهعنیتخلىالالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

في توجیھ وارشاد المعلمین.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)1.000(عشرالثالثةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

مواجھةتجنبالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

المعلمین بأخطائھم امام زمالئھم.

داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.105(عشرالرابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

فيیترددالالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتمادا5%

اتخاذ اي قرارات تتعلق بشؤون المؤسسة التعلیمیة.

داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.472(عشرالخامسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

یتقیدالالالمدیرانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد5%

بالتعلیمات التي تصدر من ادارة التعلیم.

الوظیفيالرضالمحوركايمربعقیم)10(جدول

.Sigاالحتمالیةالقیمةقیمة مربع كايالعبارة

0.0001.000تتیح وظیفتي اقامة عالقات اجتماعیة مع زمالئي

5.3330.021اشعر بالسعادة حینما اقوم بأداء مھامي

0.3330.564تمنحني الجھة المسؤولة كثیرا من الصالحیات والسلطة

6.5000.039یوفر لي عملي كمعلم فرص اكتساب خبرات ومھارات

6.5000.039یتناسب راتبي مع حجم العمل الذي اقوم بھ في المؤسسة

3.5000.174تتوفر في وظیفتي فرصة للترقیة

1.3330.248تمنحني وظیفتي مكانة اجتماعیة جیدة

0.5000.779توفر لي وظیفتي فرص الحصول على الحوافز المعنویة

4.5000.105اجد في التعامل مع الطالب راحة واستقرار

3.5000.174یوفر لي عملي خدمات اجتماعیة وصحیة

4.5000.105تمنحني وظیفتي الفرصة لكي ابدع في عملي

0.3330.564تتیح لي وظیفتي وقت مناسب لكي اكون مع اسرتي
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6.0000.050اكلف بأعمال تناسب مع طبیعة عملي كمعلم

3.5000.174العالوة السنویة التي احصل علیھا مناسبة وكافیة

9.5000.009اتعامل مع المدیر بكل تقدیر واحترام

3.5000.174الجو الدراسي مریح لي واشعر بسعادة عند وجودي في المعھد

3.5000.174قناعتي برسالتي كمعلم تغنیني عن البحث في اي وظیفة

3.0000.083اشعر باني في المعھد وسط اسرة متماسكة ومترابطة

5.3330.021اشعر بالفخر حین اعرف بنفسي في المجتمع من خالل مھنتي كمعلم

--یعجبني التزام زمالئي المعلمین بأخالقیات مھنة التدریس

یمكن تفسیر نتائج الجدول أعاله:

ذكوان%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)1.000(بلغتاالولىللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

تتیحالبمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5معنویةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیر

الوظیفة اقامة عالقات اجتماعیة مع الزمالء.

ذكوان%.5داللةمستوىمناقلالقیمةوھذه)0.021(بلغتالثانیةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

الشعوربمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5معنویةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیر

بالسعادة حین القیام بأداء المھام.

ذكوان%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.564(بلغتالثالثةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

تمنحالبمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیر

الجھة المسؤولة كثیرا من الصالحیات والسلطة.

ذكوان%.5داللةمستوىمناقلالقیمةوھذه)0.039(بلغتالرابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

العملیوفربمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5معنویةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیر

كمعلم فرص اكتساب خبرات ومھارات.

داللةمستوىمناقلاالحتمالیةالقیمةوھذه)0.039(الخامسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

معیتناسبالراتبانیعنيوھذاللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیرذلكعلىواعتمادا5%

حجم العمل الذي یقوم بھ في المؤسسة.

یشیرذلكوان%5داللةمستوىمناقلالقیمةوھذه)0.174(السادسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة للعبارة؛ بمعنى عدم تتوفر فرصة للترقیة في الوظیفة.
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داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.248(بلغتالسابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

مكانةالوظیفةتمنحالبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد5%

اجتماعیة.

االحتمالیةقیمتھاالن%5داللةمستوىعنداحصائيمدلوللھالیسالثامنةالعبارةاناعالهالجدولمنیالحظ●

داللةذاتفروقوجودعدمیعنيوھذا%5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.779(تساويكايلمربع

احصائیة وھذا یعني ال توفر الوظیفة فرصة الحصول على الحوافز المعنویة.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.105(التاسعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

راحةالطالبمعأجدالبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

واستقرار.

%5داللةامستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.174(العاشرةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

خدماتكمعلمالعملیوفرالبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

اجتماعیة وصحیة.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.105(عشرالحادیةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

أبدعلكيوظیفتيتمنحنيالانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

في عملي.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.564(عشرالثانیةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

مناسبوقتوظیفتيليتتیحالبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتماد

لكي اكون مع اسرتي.

%5داللةمستوىمناقلاالحتمالیةالقیمةوھذه)0.050(عشرالثالثةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

طبیعةمعتتناسببأعمالالتكلیفیتمبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیرذلكعلىواعتماد

عملي كمعلم.

%5داللةمستوىمنأكبراالحتمالیةالقیمةوھذه)0.174(عشرالرابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

احصلالتيالسنویةالعالوةانبمعنىللعبارة؛احصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذلكعلىواعتمادا

علیھا غیر مناسبة.

%5داللةامستوىمنأقلاالحتمالیةالقیمةوھذه)0.009(عشرالخامسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةبلغت●

واعتماد على ذلك یشیر الى وجود فروق ذات داللة احصائیة للعبارة؛ بمعنى التعامل مع المدیر بكل تقدیر واحترام.

%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.174(بلغتعشرالسادسةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

بمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذكوان

ان الجو الدراسي غیر مریح وال اشعر بالسعادة عند وجودي في المعھد.
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%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.174(بلغتعشرالسابعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

بمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذكوان

ان قناعتي برسالتي كمعلم ال تغنیني عن البحث في اي وظیفة.

%.5داللةمستوىمنأكبرالقیمةوھذه)0.083(بلغتعشرالثامنةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

بمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالىیشیرذكوان

ال اشعر في وجودي بالمعھد وسط اسرة متماسكة ومترابطة.

%.5داللةمستوىمناقلالقیمةوھذه)0.021(بلغتعشرالتاسعةللعبارةاالحتمالیةكايمربعقیمةانبما●

أشعربمعنىالدراسةافراداجاباتبین%5داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتفروقوجودالىیشیرذكوان

بالفخر حین اعرف بنفسي في المجتمع من خالل مھنتي.

النتائج والتوصیات:

أ / النتائج:

واجباتھم.أداءفيالمقصرینالمعلمینمعالمدیرتساھلعدم/1

الكفاءة.علىبناًءوالواجباتالصالحیاتالمدیریوزع/2

المعلمین.بھایقومالتيالمتمیزةباألعمالویشیدالمتبادل،واالحترامالتعاونعلىالمدیریحث/3

التعلیم.إدارةتصدرھاالتيوالتعلیماتباألوامرالمدیریتقید/4

بكلالمدیرمعوالتعاملالتدریس،مھنةبأخالقیاتالمعلمینزمالئھمبالتزام%100بنسبةالمبحوثینإعجاب/5

احترام.

للمعلمین.مھامھمنجزءاًللمعلمینالمدیرتفویضعدم/6

یقومالبمعنىالّدراسة،أفرادإجاباتبین%5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم/7

المدیر بطرح أفكاره لمناقشتھا.

یتقبلالبمعنىالّدراسة،أفرادإجاباتبین%5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم/8

المدیر أي تغییر یقترحھ المعلمین لتطویر العمل إلى األفضل.
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المھامبتوزیعیقومالالمدیرأنیعنيوھذا%5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم/9

القیادیة بناًء على الكفاءة.

تتیحالبمعنىالّدراسة،أفرادإجاباتبین%5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقالتوجد/10

الوظیفة إقامة عالقات اجتماعیة مع الزمالء.

وقتلقضاءمناسبوقتالوظیفةتتیحالبمعنى%5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقالتوجد/11

كبیر مع األسرة.

البحثعنالمعلّمتغنيالالوظیفةأّنبمعنى%،5معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقالتوجد/12

لوظیفة أخرى.

التوصیات:

آخر.عملإلىااللتفاتدونویتقنھعملھ،فيیبدعأنلھیتسنىحتىللمعلّم،مریحماليوضعتوفیریجب/1

المتابعةمعاإلداریةباألعمالالقیامفيیشركھموأنالمعلمینمعالتعاملسھلیكونأنالمدیرعلىیجب/2

الغیر مباشرة.

السلیم.الرأيوأخذلمناقشتھاالمعلمین،لزمالئھأفكارهیطرحأنالمدیرعلى/3

العمل.لتطویرالمعلمیناقتراحاتیتقبلأنالمدیرعلىیجب/4

أسرھم.معمناسبوقتقضاءلھمیتسنىحتىوقتھمینظمواأنالمعلمینعلى/5

المراجع:

أحمد فرید، ط بدون،  نظریات في اإلدارة التربویة، مكتبة الرشد، الریاض.

، عمان، األردن.وما یتصل بھا من كفایاتوظائف مدیر المدرسة، ومھماتھ،بلقیس أحمد، ط بدون،

الثقافة العربیة، القاھرة.، دارمبادئ التنظیم وإدارة األعمالجالل أحمد، ط بدون،

عمان.والتوزیع،للنشرالحامددار،التربویةالقیادةوأنماطالشاملة،الجودة،1طمحمود،الصلیبي
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، دار وائل للنشر والتوزیع، عّمان،األردن.التربویة والسلوكالطویل ھاني، ط، بدون، اإلدارة

، المكتب اإلقلیمياإلعدادیة باألمارات المتحدةالرضا الوظیفي لمعلمي المدرسةعبدالحمید مصطفى،ط بدون،

للتربیة بالدول العربیة، األردن.

دمشق.جامعةالفكر،دار،وتدریبھالمعلّمإعداد،1طمصطفى،عبدالسمیع

دار الفكر العربي ، القاھرة.،التربیة وتطبیقاتھا المعاصرةعبود عبدالغني، ط بدون، إدارة

للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن.، دار الفكرإلدارة باألھدافعدس عبدالرحیم، ط بدون، ا

، مكتبة لبنان، بیروت.األعمالمعجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارةعطاس نبیل، ط بدون،

الرشد، المملكة العربیة السعودیة.، مكتبةاإلدارة والتخطیط التربويعطیة عماد، ط بدون ،

النھضة ، القاھرة.، مطابعإدارة المدرسة االبتدائیةعطیة عماد، ط بدون،

، رسالةأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیةدراسة تحلیلیة للرضا الوظیفي لدىعلي إیمان، ط بدون،

ماجستیر(التربیة) غیر منشورة.

عمان.والتوزیع،للنشرالمسیرةدار،المدرسیةاإلدارةمبادئ،3طمحمد،العمایرة

الریاض.سعود،الملكمكتبة،یدیكبینالعربیة،3طعبدالرحمن،الفوزان

بنغازي.فاربوس،جامعة،،التربویةاإلدارةإلىمدخل،1طعبدهللا،القاسم

القواسمة محمد، ط بدون،  درجة رضاء المعلمین عن الممارسات اإلداریة، والفنیة لمدیري المدارس الثانویة

األكادیمیة الحكومیة في التربیة والتعلیم لعمان األولى، رسالة ماجستیر ، (إدارة تربویة)الجامعة األردنیة، عمان،

1992.

عمان.والتوزیع،للنشرالمناھجدار،حدیثةواتجاھاتونظریاتمبادئالتربویة،اإلدارة،1طھناء،القیسي

جامعة بابل ، العراق .،مفھوم اإلدارة التربویة والمدرسیةمجید سھاد، ط بدون،

عالم الكتب، القاھرة.،اإلدارة التعلیمیة أصولھا وتطبیقاتھامرسي محمد، ط بدون،

الشروق ، جدة .، داراألصول اإلداریة للتربیةمطاوع إبراھیم، ط بدون ،

المقرن محمد، ط بدون ، المبادئ األساسیة، والتنظیم اإلداري في المملكة العربیة السعودیة، مطابع كلیة الملك

عبد العزیز الحربیة، الریاض.

،األردن.عمانوالتوزیع،للنشرالفرقاندار،التربويواإلشرافاإلدارة،1طیعقوب،نشوان
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المالحق

أسماء المحكمین

الجامعةالتخصصالرتبةاالسم

تعلیم اللغة العربیةأستاذأد/ عمر الصدیق عبد هللا1

لغیر الناطقین بھا.

أم القرى/ معھد

اللغة العربیة.

تعلیم اللغة العربیةأستاذ مشاركد/ عزالدین وظیف علي بشیر.2

لغیر الناطقین بھا.

أم القرى/ معھد

اللغة العربیة.

تعلیم اللغة العربیةأستاذ مشاركد/ بشرى عثمان الشیخ.3

لغیر الناطقین بھا.

أم القرى/ معھد

اللغة العربیة.

تعلیم اللغة العربیةأستاذ مساعدد/ معتصم یوسف محمد.5

لغیر الناطقین بھا.

أم القرى/ معھد

اللغة العربیة.

تعلیم اللغة العربیةأستاذ مشاركمأمون التجاني الّدالي6

لغیر الناطقین بھا.

أم القرى/ معھد

اللغة العربیة.
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االستبانة بعد التحكیم

جامعة أم القرى

معھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

قسم تعلیم اللغة العربیة

اإلخوة أساتذة / قسم تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا / جامعة أفریقیا العالمیة.

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

یقوم الباحث بإجراء دراسة علمیة في اإلدارة التربویة، ویتناول موضوع الّدراسة:

دور اإلدارة التربویة في تحقیق الرضا الوظیفي في جامعة أفریقیا العالمیة (دراسة تطبیقیة على معلمي قسم

تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا)

ویقدر الباحث جھودكم الكبیرة التي تبذلونھا خدمة للعلم والمعرفة، وأتوّجھ إلیكم بھذه االستبانة وكلي أمل

وثقة في أن تنال اھتمامكم، ورعایتكم، والتفضل باإلجابة عنھا بكل عنایة وموضوعیة.

وأؤكد لكم بأّن أراءكم ستكون محل اھتمام وتقدیر. وتحقیق ھذه الّدراسة ألھدافھا یعتمد في األساس على

تشجیعكم وتعاونكم، وأن المعلومات لن تستخدم في غیر أغراض البحث العلمي.

وجزاكم هللا خیراَ
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الباحث: محمد صالح عبد هللا علي

أستاذ مساعد بمعھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

البیانات الشخصیة:

االسم اختیاري: ................................................................

الكلیة: ............................... القسم: .................................

المؤھل العلمي: بكالوریوس (  ) ماجستیر (   ) دكتوراة (   )

: ............................................................التخصص الّدقیق

)(40منأكثر)(40-30)(30منأقلالعمر:

)(سنوات10منأكثر)(سنوات5منأكثر)(سنوات5منأقلالخبرة:سنوات

الدورات التدریبیة: الشىء (   ) واحدة (    ) اثنان (    ) ثالث (    ) أكثر من ثالث (    )

المحور األّول: األنماط القیادیة:

أحیادائماًالبیانالرقم

ناً

أبداً

یفوض المدیر جزءاً من مھامھ اإلداریة إلى بعض المعلمین.1

یتساھل المدیر مع المعلمین المقصرین في أداء واجباتھم.2

یطرح المدیر أفكاره على المعلمین لمناقشتھا.3

یتقبل المدیر أي تغییر یقترحھ المعلمین ، لتطویر العمل إلى األفضل.4

یوزع المدیر المھام القیادیة بین المعلمین بناًء على الكفاءة.5

یحث المدیر المعلمین على التعاون واالحترام المتبادل.6

یشید المدیر باألعمال المتمیزة التي یقوم بھا المعلمین.7

یھتم المدیر بطریقة العمل أكثر من اھتمامھ بحاجات العاملین.8

یعتبر المدیر أن تبادل اآلراء والحوارات مضیعة للوقت.9

یتیح المدیر للمعلمین الفرصة بعدم االلتزام بالمواعید الرسمیة للعمل.10
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یوزع المدیر الصالحیات والواجبات بطریقة عشوائیة دون النظر إلى الكفاءة11

واالستعداد.

یتخلى المدیر عن دوره في توجیھ وإرشاد المعلمین.12

یتجنب المدیر مواجھة المعلمین بأخطائھم أمام زمالئھم.13

یتردد المدیر في اتخاذ أي قرارات تتعلق بشؤون المؤسسة.14

یتقید المدیر حرفیاً بالتعلیمات والتعالیم التي تصدر من إدارة التعلیم.15

المحور الثاني: الرضا الوظیفي:

أبداًأحیاناًدائماَالبیانالرقم

تتیح وظیفتي إقامة عالقات اجتماعیة مع زمالئي.1

أشعر بالسعادة عندما أقوم بأداء مھامي.2

تمنحني الجھة المسؤولة كثیراً من الصالحیات والسلطة.3

یوفر لي عملي كمعلم فرص اكتساب خبرات ومھارات.4

یتناسب راتبي مع حجم العمل الذي أقوم بھ في المؤسسة.5

تتوفر في وظیفتي فرصة للترقیة.6

تمنحني وظیفتي مكانة اجتماعیة جیدة.7

توفر لي وظیفتي فرص الحصول على الوظائف المعنویة.8

أجد في التعامل مع الطالب راحة واستقرار9

یوفر لي عملي خدمات اجتماعیة وصحیة.10

تمنحني وظیفتي الفرصة لكي أبدع في عملي.11

تتیح لي وظیفتي وقت مناسب لكي أكون مع أسرتي.12

أكلف بأعمال تتناسب مع طبیعة عملي كمعلّم.13

العالوة السنویة التي أحصل علیھا مناسبة وكافیة.14

أتعامل مع المدیر بكل تقدیر واحترام.15

الجو الّدراسي مریح لي وأشعر بسعادة عند وجودي في المعھد.16

قناعتي برسالتي كمعلّم تغنیني عن البحث لوظیفة أخرى.17

أشعر بأني في المعھد وسط أسرة متماسكة ومترابطة.18
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أشعر بالفخر حینما أعرف بنفسي في المجتمع من خالل مھنتي كمعلّم.19

یعجبني التزام زمالئي المعلمین بأخالقیات مھنة التدریس.20

مالحظات أخرى:
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