
احخار انمشاس  يانشضا انوظَفٌ وػاللخه بانمذسة ػه

 ػَنت ىنذ

بمحافظت االبخذائَت وانثانوٍت من مذٍشً انمذاسس 

 ) دساست مماسنت ( انمنَا

 إعداد
 الديف زكريا سعد عبد الهادل بهاء أ.

انبحثومشكهت  ممذمتان
 
: 

تةلػػؽ ذلػػؾ  ب عػػؿ  , ك ػػداليػػـك بػػالك ير تػػف التلػػدـ كالر ػػ  تػػمعـ التمتتعػػات الةدي ػػ        
 .تف تماهج كتدارس كتعمتيف كتديريفهتتاـ تمؾ التمتتعات بالتعميـ بكؿ مكامبه ا

كيعتبر تديرل التدارس هـ ال ئػ  اكك ػر تػر يران عمػ  العتميػ  التعميتيػ  كذلػؾ لتكامتػه       
 داخؿ المظاـ التعميتي فهك التسئكؿ عف إتخاذ اللرارات التدرسي  .

, فهػػك التسػػئكؿ عػػف تم يػػذ تسػػتكل التم يػػذل لمليػػادة ا داريػػ يت ػػؿ الكتػػدير التدرسػػ      
الخطط كالسياسات داخؿ التدرس  لتةليؽ اكهداؼ التربكي  التمشكدة كتا يلع عميه العبء 
ف  تهيئ  مك العتؿ التماسب لبا   العماصر داخؿ التدرس  تػع التعمتػيف كطػوب كتمػاهج 

لشئ ال يػرت  تػف فػراغ فهػك يتتتػع بتزايػا كسػتات ليسير العتؿ عم  الكم  التطمكب كهذا ا
 (2:2003شخصي  تؤهمه لتةليؽ أهداؼ التعميـ. ) زاتؿ متيؿ تسك , 

كيػػرل  , كبالتػػال  فػػرف أل  ػػرار يتخػػدي لػػه تػػر ير كبيػػر عمػػ  العتميػػ  التعميتيػػ  ككػػؿ
 الباةث إف كاف أك ر التةػددات الم سػي  كالتػ  تػؤ ر فػ  تػدير التدرسػ  كبالتػال  تػؤ ر فػ 

هاتػان  يعتبر لدل تديرل التػدارس عػاتون الذل ك   درته عم  اتخاذ ال رار هك الرضا الكظي  .
, لذلؾ تبذؿ العديد تف الدكؿ التتلدت  الك ير تف الك ت كالمهػد لمماح تمظكت  التعميـ ككؿ

 الرضا الداخم  كالرضا الخارم .  لتةليله, كذلؾ تف خوؿ تةليؽ كون تف
الرضػػا فػػرف ذلػػؾ  يػػؤ ر فػػ  المكامػػب اال تصػػادي  كالم سػػي   أتػػا إذا لػػـ يتةلػػؽ ذلػػؾ

كال لافي  عم  ةد سكاء . أتا تف ماةي  المكامب اال تصادي  فإمه يؤدل إل  كراهيته لمعتؿ 
كبالتػػال  تػػؤدل إلػػ  خسػػائر ا تصػػادي  كبيػػرة .أتػػا تػػف الماةيػػ  الم سػػي  فػػإف ال ػػرد يتعػػرض 

.. كتػا يتكػف أف يػؤدل إلػ   الصػراع اللمؽ,كػ  كالسػمككي  الم سػي  لمك يػر تػف االضػطرابات
ادتاف التخدرات ك ياته بسمككيات تضادة لمتمتتػع , أتػا تػف الماةيػ  ال لافيػ  التػدير هػك 
الشخص التمكط به ملؿ تراث التمتتع الةضػارل كال لػاف  بػؿ كتمديػدي كتطػكيري, كال مبػال  

                                                 

 الص ة  ( :سيتبع الباةث ف  التك يؽ تا يم  : ) اسـ التؤلؼ , التاريخ 
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التػدير فػ  عتمػه ترهػكف ةيف ملكؿ أف تلػدـ التمتتػع ترهػكف بػرداء التػدير لعتمػه, كأداء 
 بتدل رضاي عف عتمه                               

ذا مظرمػػا إلػػ  تكضػػكع إتخػػاذ اللػػرارات مظػػرة فاةصػػ  لكمػػدماها هاتػػ  مػػدنا بالمسػػب           كا 
لتػػديرل التػػدارس, فهػػ  عتميػػ  تػػف أك ػػر التسػػئكليات تعليػػدا ع لخضػػكعها لعػػدة اعتبػػارات, 

تػػػا تػػػع تعمكتػػػات كالتمبػػػؤ بتطكراتهػػػا كاالسػػػتعداد لتكامهأهتهػػػا سػػػرع  تةديػػػد التشػػػكم  كم
كيعتبػر إتخػاذ اللػرار أخػر خطػكة تػف كم  التخػاذ اللػرار التوئػـ لهػا, كالسع  لةؿ تمؾ التشػ

خطػػكات صػػمع اللػػرار كتػػا أمػػه التسػػئكؿ عػػف إتخػػاذ اللػػرارات التدرسػػي  ككضػػع السياسػػات 
, كا شراؼ عم  العاتميف لتدرس   تم يذها  كةؿ كتشكوت اكالخطط كالبراتج كاالشراؼ عم

.... كؿ هذي العكاتؿ كأك ر أدت الػ  زيػادة االهتتػاـ باللػدرة عمػ  اتخػاذ اللػرار لػدل تػديرل 
 لعتمي  التعميتي  ككؿ.  ا تمكرالتدارس, تف  بؿ الباة يف كذلؾ لككمه 

ر لػدل تشكم  ف  التعرؼ عم  الرضا الكظي   كعو ته باللدرة عم  اتخػاذ اللػراالتكتف ك    
, كف  االماب  عم  التساؤالت عيم  تف تديرل التدارس االبتدائي  كال امكي  كالتلارم  بيمهـ

 االتي 
 حساؤالث انذساست :

 اللدرة عم  إتخاذ اللرار لدل افراد العيم  ؟  ك عو   ارتباطي  بيف الرضا الكظي    تكمدهؿ  -9
كػون  بتدائيػ  كال امكيػ  فػ هؿ تكمد فركؽ ذات دالل  اةصائي  بيف تػديرل التػدارس اال -2

 اللدرة عم  اتخاذ اللرار ؟ك  رضا الكظي  ال تف 
   كتتةدد ف  إل  التعرؼ عم : : انذساستهذف 

 بيف االرضا الكظي   كبيف اللدرة عم  اتخاذ اللرار.االرتباطي  العو    - 9
 ال امكي  ف  الرضا الكظي  .ك ؽ بيف تديرل التدارس االبتدائي  كال ر  -2
 ؽ بيف تديرل التدارس االبتدائي  كال امكي  ف  اللدرة عم  اتخاذ اللرار.كل ر ا -3

 األهذاف انخطبَمَت

كػون تػف الرضػا الػكظي   كاللػدرة  عمػ  أ ػر الدراس  الةالي  ف  تسميط الضػكء تتضح أهداؼ
 عيم . عم  اتخاذ اللرار لدل افراد العيم  كتسميط الضكء عم  العو   بيمهـ كال رؽ بيف كفراد ال

 أهمَت انذساست 

 :كتكتف ف  اكهتي  المظري  -أكالن 
 تسمط الضكء عم  المكاة  التتعمل  بالرضا الكظي   كاللدرة عم  اتخاذ اللرار . - 9
 تماكؿ عتمي  إتخاذ اللرار كالت  تعد تف اكمشط  اكساسي  لمتدير.  -2
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 رات الدراس .تشمع هذي الدراس  عم  إمراء تزيد تف الدراسات ةكؿ تتغي  -3
 عم  ةد عمـ الباةث  مدرة البةكث الت  تماكلت تتغيرات الدراس  _ – 4

 اكهتي  التطبيلي  كتكتف االهتي  التطبيلي  لمدراس  ف  - اميان 
 التماسػب  الخطػط كضع في اللائتيف عم  العتمي  التعميتي  الدراس  ت يد أف يتكف -9

  تع التديريف ف  التماالت الم سي .  لمتعاتؿ
كضػع بعػض التلترةػات  في اللائتيف عم  العتمي  التعميتي  الدراس  ت يد أف يتكف -2

 الت  تساعد تديرل التدارس ف  اللدرة عم  اتخاذ اللرار.
 يتك ع أف تككف الدراس  لبم  تف لبمات تطكر التعميـ كبالتال  تطكر التمتتع . -3
لمتػديريف  تدريبيػ  تكدكرا بػراتج إعػداد فػي الدراسػ  هػذي متػائج تػف يتكػف االسػت ادة -3

 لتبصيرهـ برهتي  كون تف الرضا الكظي   كاللدرة عم  اتخاذ اللرار ف  ةياتهـ.

  فشوض انبحث :

تكمد عو   ارتباطي   بيف الرضا الكظي   كبيف اللدرة عم  اتخاذ اللرار لدل عيم  تف  -9
 تديرل التدارس االبتدائي   كال امكي  بتةافظ  التميا.           

دالػػ  اةصػػػائيان فػػ  الرضػػػا الػػكظي   بػػػيف تػػديرل التػػػدارس االبتدائيػػػ  د فػػػركؽ ال تكمػػ -2
 كال امكي  بتةافظ  التميا.

ال تكمػػػد فػػػركؽ دالػػػ  اةصػػػائيان فػػػ  اللػػػدرة عمػػػ  اتخػػػاذ اللػػػرار بػػػيف تػػػديرل التػػػدارس  -3
 االبتدائي   كال امكي  بتةافظ  التميا.

 انمسخخذمت فٌ انبحث : انمصطهحاث 

   : isfactionjob satالرضا الكظي ي 
الرضا الكظي   برمه " تةصم  الشعكر الػذم يشػعر بػه ال ػرد تػف خػوؿ عتمػه  كُيعِرؼ     

بالتؤسسػػ , كالػػذم يتكػػكف تػػف تمتكعػػ  تػػف االتماهػػات التػػي يككمهػػا ال ػػرد عػػف طبيعػػ  
الكظي   التي يشغمها, كاكمر الذم يةصؿ عميه كعف فرص التر ي  التتاةػ  كعػف عو اتػه 

 عتػػػؿ التػػػػي يمتتػػػي إليهػػػػا كعػػػػف الخػػػدتات التػػػػي تلػػػدتها التمظتػػػػ  لػػػػه".  تػػػع تمتكعػػػػ  ال
(Nestern:1994:319  ) 

ه  تمؾ الراة  الم سػي  الماتمػ  عػف االمطبػاع   انخؼشٍف االجشائي نهباحث
الميد لعتؿ ال رد كالماتم  عف تلبؿ ال رد لكؿ مكامب عتمه كذلػؾ تػف خػوؿ تليػاس الرضػا 

 ادي   الكظي   الذل  اـ الباةث يإعد
 حؼشٍف إحخار انمشاس 
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تةديػد  إلػ  يسػع  كالػذم الهػادؼ التػمظـ الت كيػر تػف كمػكع كاعيػ  علميػ  عتميػ هػك   
 اكغػراض تةليػؽ بهػدؼ كتسػتلبون, ةالينػا التتكم  الةمكؿ كتةديد اللرار تكضكع التشكم 
. تكػفإيمػابي ت كعائد ك اءة كأكسع كبرفضؿ كالمهد, الك ت في تتكم  تكم   بر ؿ التةددة

 (159: 2001)طارؽ البدرل ,
هػ  تمػؾ العتميػ  العلميػ  التػ  يػتـ تػف خولهػا  انخؼشٍف االجشائىي نهباحىث

الت اضم  كاالختيار بيف بديميف أك أك ر تف خوؿ أصدار ةكـ يعتتد عم  االدراؾ كالكع  كالتتييػز 
اللػرار الػذل  ػاـ كه  أخر ترةم  تف تراةؿ صمع اللرار كذلؾ تف خوؿ تلياس اللدرة عم  اتخاذ 

   الباةث يإعدادي
 االطاس اننظشى نهذساست . 

 أوالً انشضا انوظَفي.

 كتةدد فيتا يم     خصائص انشضا انوظَفٌ:
أشار الك ير تف الباة يف في تيػداف الرضػا الػكظي ي إلػ   تعدد ت اهيـ طرؽ اللياس:  -9

ت المظػر بػيف العمتػاء تعدد التعري ات كتبايمها ةكؿ الرضا الكظي ي كذلؾ  ختوؼ كمهػا
 ( 68:2012,)تيرفت عكض اهلل.الذيف تختمؼ تداخمهـ كأرضياتهـ التي يل كف عميها

فػػإف تػػا يتكػػف أف يكػػكف رضػػا  المظػػر إلػػ  الرضػػا الػػكظي ي عمػػ  أمػػه تكضػػكع فػػردم:  -2
لشخص  د يككف عدـ رضا لشػخص خخػر فا مسػاف تخمػكؽ تعلػد لديػه ةامػات كدكافػع 

    ( 79:1990 كسكميا البكرم, تصط   كاتؿ) خر.تتعددة كتختم   تف ك ت آل
تتبػػايف فالرضػػا الػػكظي ي يتعمػػؽ بالعديػػد تػػف المكامػػب التتداخمػػ  لمسػػمكؾ ا مسػػامي:   -3

أمتاطه تف تك ؼ آلخر كتف دراس  كخرل, بالتالي تظهػر متػائج تتما ضػ  كمهػا تصػكر 
 (48: 2007طؿ, عارؼ تا) .الظركؼ التتبايم  التي أمريت في ظمها تمؾ الدراسات

كذلػؾ ماشػئ عػف ت اعػؿ ال ػرد تػع العتػؿ  الرضا الكظي ي ةال  تػف اللماعػ  كاللبػكؿ:  -4
م سه كتع بيئ  العتؿ كعف إشباع الةامات كالرغبػات كالطتكةػات, كيػؤدم هػذا الشػعكر 
بال ل  في العتؿ كالكالء كا متتاء له كزيادة ال اعمي  في اكداء كا متػاج لتةليػؽ أهػداؼ 

 ( 68:2012,)تيرفت تكفيؽ.العتؿ
لرضػا الػكظي ي يعػد لمرضا عف العتؿ ارتباط بسياؽ تمظػيـ العتػؿ كالمظػاـ االمتتاعي:ا  -5

الخبرات التةبكب  كغير التةبكب  الترتبط  بالعتؿ فيكشؼ عف م سه في تلدير  تةصم  
دارتػػه   فػػي تةليػػؽ اكهػػداؼأك ال شػػؿ عمػػ  الممػػاح  كيسػػتمد هػػذا التلػػديرال ػػرد لمعتػػؿ كا 

 الشخصػػي  كعمػػ  اكسػػمكب التػػي يلػػدتها لمعتػػؿ فػػي سػػبيؿ الكصػػكؿ إلػػ  هػػذي الغايػػات.
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 ( 29:1984-30, رسوفمبيؿ ك  اسعدتةسف )
كتػا أف تػا  رضا ال رد عف عمصر تعيف ليس دليو عمػ  رضػاي عػف العماصػر اكخػرل: -6

 ػػد يػػؤدم لرضػػا فػػرد تعػػيف لػػيس بالضػػركرة أف يكػػكف لػػه م ػػس  ػػكة التػػر ير كذلػػؾ متيمػػ  
 (49: 2007عارؼ تاطؿ, ) الختوؼ ةامات اكفراد كتك عاتهـ.

 تلسيتات عديدة لمرضا الكظي   تمها   هماؾ  انوظَفٌ انشضا أنواع
 .,..التلديرك لمتكظؼ) الذاتي  (بالمكامب كيتعمؽ :الداخمي الكظي ي الرضا -9
  لمتكظؼ) البيئي  (الخارمي  بالمكامب كيتعمؽ :الخارمي الكظي ي الرضا -2
 الداخميػ  اكبعػاد تمػاي الػكظي ي بالرضػا الشػعكر تمتػؿ كهػك العػاـ الكمػي الرضػا -3

 (65:  2009إيماس المكاكل, ) .كالخارمي  تعان 
 :انوظَفٌ انشضا أهمَت

أهتي  الرضا الػكظي   بالمسػب  لػءداء : أشػار التختصػيف إلػ  كمػكد ارتبػاط إيمػاب    -9
ض عمػ  أمػه ال يكمػد فػكؽ بيف اكداء كالرضا الكظي   كالبعض شػكؾ فػ  هػذا االفتػرا

 بيف الرضا عف اكمر أك الرضا عف التؤسس  الت  يعتؿ بها كبيف تستكل اكداء .
أهتي  الرضا الػكظي   بالمسػب  لم ػرد: يػرتبط عػدـ الرضػا الػكظي   بظػاهرتيف سػيئتيف  -2

كهتػػػا اكتػػػراض الم سػػػي , كأتػػػراض اللمػػػب كتػػػا أف همػػػاؾ ارتبػػػاط كاضػػػح بػػػيف الرضػػػا 
 مهاؾ المسدل كالعلم  ف  العتؿ .الكظي   كظاهرة ا  

أهتي  الرضا الكظي   ف  رفع الركح التعمكي  : كتػف أهػـ أسسػها :  بػات صػوةيات  -3
الليػػادات ػ تركمػػ  أسػػاليب الػػمظـ الداخميػػ  كلكائةهػػا, كال لػػ  التتبادلػػ  بػػيف اللػػادة 

                                                                                                                               ( 41:2010كالترؤكسيف. )تبارؾ الدكسرل, 
 ػوث عكاتػؿ كتلسػـ إلػ   :انىوظَفٌ انشضىا فىٌ انمؤثشة انؼوامم
  أساسي  هتا 

 ال رد ) العكاتؿ الشخصي  ( إل  ترمع التي العكاتؿ أكالن: 
  .الرضا الكظي ي السف بيف إيمابي  ارتباطيه عو   كمكد عف اكبةاث دلت : العتر -9
 العاتؿ اكك ر تعميتان يككف أ ؿ رضاءن عف العتؿ تف العاتؿ اك ؿ تعميتان   :التعمـي تستكل -2
تشػير الدراسػات أف المسػاء يكػف أك ػر اسػتياء تػف أعتػالهف عػف الرمػاؿ  : المػمس -3

                                                                                                                                                                                                                                                                               (   193:2004ةيث تككف فرصتهف ف  التلدـ كالتر   تةدكدة )تةتد سمطاف, 
ػا أك ػر هـػ التتػزكميف التكظ يف برف الدراسات أكدت : االمتتاعي  الةال  -4  غيػرب العتػؿ تلارمػ  عػف رضن
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 كتا ال تكمػد دراسػات ,  الكظي ي الرضا زاد اكبماء عدد زاد فكمتا اكبماء عدد إل  با ضاف  التتزكميف,
                                                                                                                      (                   2007:42)أشرؼ ةرز اهلل ,  .اكخرل بالةاالت تتعمؽ

أظهرت الدراسات أمه كمتا زادت أ دتي  العاتؿ كمتا زاد رضاي عف عتمه ككمتا  مت اك دتي  ترة الخدت  :  -5
 (231:2003,  ةتد تاهرأف  العتؿ  ؿ رضاء ال رد عف عتمه )

ف يككمػكف : أشػارت اكبةػاث أف التػديريف كالتتخصصػي ال ػرد يشػغمها التػي الكظي   -6
 (193:2004تةتد سعيد سمطاف, أك ر رضان تف غيرهـ . )

  : سكاء كامت تمؾ اللدرات: ال رد  درة -7
 الذهميػ  التهػاـ تختمػؼ أداء عمػ  باللػدرة تػرتبطالتػ   كهػي : الذهميػ  اللػدرات.    

 (43-44: 2007اهلل, )أشرؼ ةرز 
 التختم ػ  البدميػ  التهػاـ أداء عمػ  اللػدرةكهػ  التػ  تػرتبط ب : البدميػ  اللػدرات .   
                                  2004 : 109)سمطاف,تةتد سعيد )
أظهػػرت الدراسػػات أف الرضػػا عػػف العتػػؿ يتػػر ر بشخصػػي  ال ػػرد فهمػػاؾ : الشخصػػي  -8

 (231:2003أةتد تاهر ,   الرضا أك االستياء. )ـ أ رب إلأماس بطبيعتهـ كشخصيته
 كيختمػؼ كتةديػدي, ا مسػامي السػمكؾ تكميػه فػي أساسػينا دكرنا اللػيـ تمعب الليـ : -9

 التػاؿ, بلػيـ يعتلػد فػالبعض التتغيػرات, تػف العديػد كفؽ بها يؤتمكف التي في الليـ اكفراد
 كهػذا كاآلخػريف, التمتتػع  بخدتػ يعتلػد كالػبعض االمتتاعي , التكام  يعتلد بليـ كالبعض
                              (                                                                                                                            2007:44أشرؼ ةرز اهلل, ) .العتؿ عف ال رد رضا عم  الةاؿ يؤ ر بطبيع 

 تمػؾ تكػكف أف كيتكػف كالةػكادث كاكشػخاص, اكشػياء مةػك ال رد تشاعر برمها كتعرؼ االتماهات   -92
 ال ػرد صكر اتماهات أةد هك العتؿ عف الرضا كلعؿ,  خبرات ال رد متيم  إيمابي  أك سمبي  أبعاد ذات التشاعر

                                                                                                                                                                                                                                 (                                              2007:42عتمه. ) أشرؼ ةرز اهلل ,  مةك
تعتتػد عمػ  تػدل اعتلػادي  التمهػكد ال ػردل(داء )أف  ػكة دافعيػ  ال ػرد لػء الدافعي  -99

ذا تا استطاع ذلؾ تؤدل إلػ  الرضػا متيمػ   شػباع  برمه يستطيع تةليؽ تا يةاكؿ عتمه كا 
 (155:2004ال رد لةاماته عف طريؽ تةليؽ هدفه. )تةتد سعيد سمطاف, 

ـ مػدان تػف أمػؿ تعيشػكمتا كاف العتؿ تبيف االبةاث أمه  أهتي  العتؿ لم رد: -92 أسػرته , كمتػا كامػت  هتته
 (113: 2000شاكيش , تصط   ) كالعكسدرم  رضاء هذا العاتؿ أك ر 

 
 :انمؤسست إني حشجغ انخٌ انؼوامم :ثانًَا
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 كالرضػا الػدخؿ تسػتكل بػيف طردي  كمكد عو   إل  أشارت الدراسات :اكمر الملدل  -1
متػا الػدميا الةامػات إشػباع عمػ  اكمػر دكر يلتصػر ال كعميػه العتػؿ, عػف  إلػ  يتعػداها كاّ 

 (143:1979اةتد عاشكر, . )الوئل  االمتتاعي  كالتكام  تكفير اكتف
 التتاةػ  الذاتيػ  السػيطرة درمػ ك  التهػاـ تمػكع درمػ  : كتشػتؿ العتػؿ تةتػكل 2-

 :العتؿ في كالمماح ال شؿ خبراتك  للدراته ال رد لم رداستخداـ
تلػدـ لمتيػع  التػ الةػكافز غيػر التباشػرة يطمؽ عميها أيضػان اسػـ ك الةكافز التادي  :  - 3

ض المظػػػر عػػػف تلػػػدار مشػػػاطهـ أك إممػػػازهـ, كتشػػػتؿ هػػػذي الةػػػكافز تػػػكفير غػػػالعػػػاتميف ب
مشػػاء صػػمدكؽ ادخػػار  ..تسػػتمزتات التعيشػػ  عػػف طريػػؽ متعيػػ  تعاكميػػ  اسػػتهوكي , كا 

 (11: 2000 شاكيش,تصط   )
وتػه " خالتسػتمت   ياسػان بتدا أكضح خدتز أف ال رد يلارف تعدؿ عكائدي: عدال  العائد -4

ف ملػص   ابميته, خبراتهتهاراته,  ... تع تعدؿ عكائد اكفراد اآلخريف  ياسُا بتػدخوتهـ, كا 
)كاتػؿ تعدؿ تا يتسمته ال رد عف تعدؿ تا يتسمته غيري ُيشػعري بعػدـ العدالػ  كعػدـ الرضػا 

 ( 308: 1995التغرب , 
التختم ػ  لػدل ال ػرد كبالتػال   تمتيػ  التهػارات فػ كيمعػب دكران رئيسػيان تدريب العاتميف  5-

يػؤدل إلػ  زيػادة  لتػه بم سػه كزيػادة ك ائتػه فػ  العتػؿ كبالتػال  تػؤدل إلػ  تةليػؽ الرضػػا 
 الكظي   لديه . 

 هػك العتػؿ عػف الرضػا عمػ  التر يػ  فػرص ك ػر التةػدد العاتػؿ إف :التر يػ  فػرص  6-
 هػك تتػا أكبػر لديػه التر يػ  تك عػات أك طتػكح كػاف فكمتا التر ي , عف فرص ال رد تك عات
 التميػد السػيد , كعبػد )فػاركؽ عبػدة .كبػالعكس العتػؿ عػف  ػؿ رضػاي كمتػا فعػون  تتػاح

2005 :263  ) 
, تات الصػةي , التزايػا االمتتاعيػ , الخػدغػداء ال , رةوت: كتمهػا الػ التزايا كالخدتات -7

 ا الكظي  , كالعكس .كؿ هذي العكاتؿ كغيرها اذا تا تكفرت يشعر ال رد بالرض
 كتلميػؿ االمهػاد الراةػ  ك ػت استخداـ ةري  العتؿ ساعات كمتا كفرت :العتؿ ساعات 8-
 كالعكس. العتؿ, عف الرضا داديز 
 رضػاي عمػ  كبالتػالي العتػؿ لبيئػ  ال رد تلبؿ درم  عم  تؤ رك  :التادي  العتؿ ظركؼ -9

 كالرطكبػ , كالضكضػاء,  ,كالتهكيػ كالةػرارة, ا ضػاءة, العتػؿ ظػركؼكتػف العتػؿ  عػف
 (  264: 2005 ,السيد  التميد كعبد فاركؽ عبدة) .التهم  كأتراض كالمظاف  ,
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فػ  التعاتػؿ بػيف اكفػراد كمتػا أدت السياسػات تتسػـ بالتركمػ  : كمتػا كامػت  السياسات10-
 إل  تةليؽ الرضا الكظي   لديه كالعكس. 

 :انؼمم جماػت إني حشجغ انخٌ انؼوامم :ثانثًا
الترؤكسػيف  كرضػا ا شػراؼ بػيف عو ػ  كمػكد إلػ  أسػ رت الدراسػات : ا شػراؼ متػط 1-
  (147-148: 1979, عاشكرصلر ةتد أ)  .العتؿ عف
 كعمػ  رضػاهـ عمػ  التػر ير فػي تهتػا دكرا الػزتوء بػيف العو ات تمعب :العتؿ متاع -2

 رضا كظي  . كمكدم  هاتان ع تؤشرنا العتاؿ بيف الميدة العو ات كتعتبر لعتمهـ, أدائهـ
 تمها كأدائه سمككه في كيؤ ر عتمه, في بالعاتؿ يةيط تا كؿ كه  :العتؿ ظركؼ 3-
 .  العتاؿ لدل الرضا تشاعر تكفير عم  كبير أ رك  البيئ   -أ

 فيزيليػ  ظػركؼ يػكفر الػذم العتػؿ فػي أك ػر تكػكف الغيػاب مسػب  فلمػ :   م  عدد العتاؿ كالغيػاب -ب 
                         .كالعكس الكظي   رضاال عم  كتؤشر بعيف ا عتبار ذيأخ يتكف تا كهذا أةسف,
 كاالعتػراؼ بمهػكدي كتلديري عتمه, في برهتيته كمتا شعر ال رد : اآلخريف تلدير -ج 

 كمتا شعر بالرضا الكظي   , كالعكس . 
تػ  تماكلػت الرضػا كهمػاؾ العديػد تػف المظريػات ال نظشٍاث انشضىا انمننىٌ

 :تمها   الكظي  
  اننظشٍت اإلنسانَت 

كفػػ  تمػػؾ المظريػػ   ػػاـ  تاسػػمك بترتيػػب الةامػػات ا مسػػامي  فػػي ختػػس تمتكعػػات   
ال سػيكلكمي  اكساسػي  كتتػدرج تمػؾ الةامػات  عم  شكؿ هـر ةيث تت ؿ  اعدته الةامػات
تةليؽ الذات كال يتكف االمتلاؿ إل  ةام  أعمػ   ارت اعا  ةت  تصؿ ف  اللت  إل  ةامات

  ؿ إشباع الةام  اك ؿ كهي: ب
 دفع في فعاؿ دكر ال رد, كلها يطمبها أساسي  ةامات كهي الةامات ال سيكلكمي 

)زهيػ   كمتػكي, بلػاءي بغيػ  لم ػرد المسػدم التكازف ة ظ عم  تعتؿ فهي مةك العتؿ, اكفراد
                           (                                                              57:2007عزيكف,
 التخػاطر تػف عات  لةتايػ  ال ػرد بصكرة اكتاف ف  تكفير تتت م  كتككفاكتاف  

 كالترتيمات التهمي  كالسوت  اكتف أمظت  ترتيف عمي العتؿ كتتت ؿ ف  به, تةيط  د التي
 (23:2012ةساـ تةتد كاف , ) .الصةي  ا متتاعي  كالرعاي 

 اآلخػريف تػع التعػاطؼ الصػدا  , فػي كتتت ػؿ الةامػ  االمتتاعيػ  الةامػات االمتتاعيػ  
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ذا تع الزتوء, ميدة كعو ات باالمتتاء كالشعكر  بعػض يةصؿ  د الةام  هذي تشبع لـ كا 
 دكر لػه الػذم – التكيػؼ – التتغير ذلؾ ةكله تف تع عم  التكيؼ ال رد  درة كعدـ التكتر
 (                                                                                        57:2007)زهي  عزيكف ,  .الكظي ي الرضا تةليؽ في

ـ التلدير كتتت ؿ ف   يؤديػه الػذم كاالعتػداد بالعتػؿ بم سػه ال لػ  كتكػكيف ز بم سهااعتز  ةامات االةترا
 الكصكؿ خوؿ تف العتؿ تماؿ في للهايتكف تة التي العالي  االمتتاعي  كالتكام  له, اآلخريف ـاكاةتر  كالك اءة

 29:2013)) عبد الرةتف عم  العطاس ,  .ترتك   كظائؼ إل 
أف  تاسػمك كيػرل ذاتػه تةليػؽ عف ال رد بةث كه  تتت ؿ ف ةامات تةليؽ الذات 

  : كهي ذاته ال رد يةلؽ لكي تكفرها تف بد ال ضركري  أكلي  عدة شركط هماؾ
تكاماته  دراته الشخص ةت  يدرؾ تكفرها تف البد الذاتي  التعرف  -9   .كا 
 .ذاته ف  كاالطتئماف كبال ل  اآلخريف تع باكتاف ف  عو ته ال رد يشعر أف بد ال -2
 (24:2012ةساـ كاف , ) .كاكتمي  ال سيكلكمي  تشغكؿ الباؿ ال رد يككف أال -3

 Theory of Work Adjustment:انوظَفٌ  انخكَف نظشٍت

 تػف كػو الػكظي ي كيػرل لمرضػا تيميسكتا تلياس داـباستخ تطكير هذي المظري  تـ
 بػيف تػا ال عػاؿ التكيػؼ أك التكافػؽ تةصػم  هػك الػكظي ي الرضػا ككيػز بػرف داكس مػريف,
 .العتؿ مظاـ إطار في الذات لتةليؽ الةام  دكافع تعززها التي ال رد ةامات
 بيف التكافؽ تدل تعرف  خوؿ تف  تهكظي تع التكظؼ تر ـم عم  االستدالؿ با تكاف برف هؤالء كيعتلد       
 ( 37:1981ماصر العديم  , العتؿ . ) كبيئ  عتمه في التكظؼ شخصي 

 The Expectancy Theory:انخولغ   نظشٍت
ال رد   ياـ كت سر 9964 عاـ (Victor Vroom)فرـك  فكتكر المظري  هذي طكر

 باعتلاد تتةدد تعيف بسمكؾ لملياـ ال رد دافعي  أف كترل  .غيري دكف تعيف سمكؾ باختيار
 متيم  إل  سيؤدم السمكؾ بذلؾ اللياـ كأف السمكؾ, بذلؾ اللياـ عم  اللدرة لديه ال رد برف
 كتا تك عاته عم  يعتتد ال رد ة ز أف يعمي كهذا لم رد, أهتي  ذات المتيم  كأف هذي تعيم 
 :يمي

 .التطمكب ا مماز إل  سيؤدم التبذكؿ المهد إف :اككؿ التك ع
 بدكرها كالتي  ال رد  بؿ تف الترغكب  التكافرة سيةلؽ التطمكب ا مماز إف :ال امي التك ع
 (52 :2009.)إيماس مكاكل ,  الرضا تةلؽ كبالتالي ةامته تشبع
مطو نا       ـ كدرم  عم  بماء اكةكـا يصدركف اكفراد فإف المظري  هذي تف كا   التةيط  لءتكر إدراكـه تماربه
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ـ,  كيتكف المهد تف تزيدنا يبذلكف فاكفراد تتساكي  كامت فإذا كالعائد بيف الكم   تلارم  عف عبارة فهك لتاليكبا به
 (51:2002راضيف. )عم  يةيي الشهرل ,  أف يككمكا

كهػػذي المظريػػ   ػػد أدخمػػت أبعػػادان مديػػدة يمػػب تراعاتهػػا لػػدل تطػػكير أمظتػػ  الةػػكافز لػػدل اكفػػراد فػػ  
الربط بيف اللدرة كالرغب  ف  العتػؿ كتةػددات أساسػي   متاميػ  ال ػرد , كالتعػرؼ عمػ  التؤسسات , تمها أهتي  

)  درم  ت ضيؿ العاتميف كمكاع الةكافز التختم   , كالسرع  ف  دفع الةكافز , كتك ع الةصكؿ عمػ  التكافػ.ت. 
 (93 2010:,تيسير الشرايدة ساـل

 انمذسة ػهي إحخار انمشاس   -ثانًَا:

 :اللرار عماصر إتخاذ
 تتخذ اللرار ذاته  -     التشكم  تةؿ الدراس                       -
 تكافر الةمكؿ البديم   -اكهداؼ الت  يسع  إل  تةليلها                -
 إتكامي  تم يذ اللرار -  تكافر  كاعد كتعايير الت اضم  بيف البدائؿ     -
 التك يت التوئـ التخاذ اللرار                    - تكافر البيامات كالتعمكتات كالةلائؽ          -

  (Dubrin A,1999:306) 
 :انمشاساث احخار خطواث

 : التالي  الخطكات عم  اللرارات اتخاذ في العمتي التمهج كيعتتد
 إصػدار تتطمػب التػي بالتشػكم  الػكاعي با ةسػاس ذلػؾ كيتت ػؿ : بالتشكم  الشعكر : أكالن 
 كعمػ  كخطكرتهػا ةػدتها كتػدل كتوتةهػا ةمتهػا عمػ  لتعػرؼكا لتعالمتهػا إدارم  ػرار

 المكامػب تػف ذلػؾ غيػر كعم  ظهكرها إل  أدت التي بها كاكسباب تر ركا الذيف اكشخاص
ا تةديدنا كتةاكل  تةديدها التشكم  ل هـ الضركري  )طػارؽ  .غتػكض أم عمها يزيؿ كاضةن
 (167:  2001البدرل , 

 أف البد كالهدؼ تعيم  تشكم  ةؿ يككف  د الهدؼ : اللرار اتخاذ تف الهدؼ تةديد :  امَيا
ا يككف  أك إليه الكصكؿ ةال  تكضح كتؤشرات للياسه تعايير تماسب  كضع كيشترط كاضةن
                        (  159 2002 :, تصط  صوح عبد الةتيد ) .تمه اللرب
عم  تدل تكافر كمتع البيامػات ارة يتك ؼ المماح في ا د: كالتعمكتات البيامات متع:  ال نا

كالتعمكتات, كتف خوؿ دراستها كتةميمها تتككف صكرة التشكم  بكضكح كالتي في ضػكئها 
 (40:1995عصاـ بدكل , . )يتكف كضع الةمكؿ لةؿ التشكم 

كيلصػد بالبػديؿ :كضػع فػركض تتعػددة لةػؿ : التتكمػ  كالبػدائؿ الةمػكؿ كضػع : رابعنػا
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تمهػػا بدرمػػ  تعيمػػ  ككي يػػ  تةػػددة لمكصػػكؿ إلػػ  اكهػػداؼ التشػػكم , بةيػػث يصػػمح كػػؿ 
كفلػان لطبيعػ  كظػركؼ التشػكم .) زاتػؿ  كيختمػؼ عػدد البػدائؿ تػف تك ػؼ آلخػر, التطمكب ,

 (2004 :48-49متيؿ تسك ,
كهػك البػديؿ  بػديؿ.اختيػار أفضػؿ كهػ  : تمهػا كاختيػار اكمسػب البػدائؿ تليػيـ : خاتسنػا

ائد, كذلؾ بتةديد تعايير التلييـ,  ـ يمػ  ذلػؾ اختبػار كػؿ التماسب لمتك ؼ الذل يعالمه الل
التلارم  كاالختيػار تػف بيمهػا, كبالتػال  التكصػؿ إلػ  أفضػؿ ك بديؿ تف ةيث تزاياي كعيكبه, 

سػػات  متػػاؿ هػػذي البػػدائؿ أك أمسػػبها فػػ  ظػػؿ ظػػركؼ تةػػددة كخػػوؿ فتػػرة زتميػػ  تعيمػػ . )
 (   260:  2004, الديف
يمػب أف ي عمػه ال ػرد فػ  تك ػؼ عتمي  إصدار ةكـ تعػيف عتػا   كه :اللرار اتخاذ :سادسنا
 تعيمػ  كأختيػار بػديؿ تعػيف عمػ  أسػاس تك عػات , كذلؾ بعد ال ةص الػد يؽ لمبػدائؿ,تعيف
 ( Harrison, F.,1972:  75) .يت ؿ ّاخر تراةؿ صمع اللراركهك  لم رد
 يػذ فػإف تتابعػ  أ ػري إذا تػا اتخػذ  ػرار ككضػع تكضػع التم: اللػرار كتتابعػ  تم يػذ :سػابعنا

كمتائمه تصبح أتران ةتتينا ك د تكشؼ التتابع  عف كمكد سمبيات تةتاج لمتعديؿ سكاء فػي 
 (152:1995عصاـ بدكل , لرار م سه أك في أسمكب تم يذي .)ال

 : انمشاساث احخار فٌ انمؤثشة انؼوامم

                     الشخصي         عكاتؿػ  الذكاء- التعمكتات                 تكافر -
 السياسي   .                                                 العكاتؿ - الخبرة -              الك ت ضغط -
 االم عاالت             -    ال رص                     -               البدائؿ اكتشاؼ تكهب  -
 (                                                                                                               Dubrin , J, 1994:  142)              لمةمكؿ دالل  تعم  إعطاء عم  اللدرة-

 كمد تصمي ات عديدة لملرارات تف أبرزها .  ت   :انمشاساث أنواع
 حكوٍننا حَث من انمشاساث أنواع : 

 سريع.  امكمي أ ر كلها , رخخ بعتؿ غيرترتبط  تستلم  بصكرة تصدرك : بسيط   رارات
 أك , كاكبعاد المكامب تتعددة  امكمي  عتمي  تككيمها في يدخؿ التي كهي : تركب   رارات
الةلػ  )سػعد  سػابل  أك إداريػ  برعتػاؿ اللػرارات هػذي كتػرتبط , تتتابعػ  عمػ  تراةػؿ تػتـ

 (     55:2002الهذل , 
 التالي  اكمكاع كتصمؼ إل  :بالتمظت  اكساسي  لمكظائؼ لناكف اللرارات: 

 الةصػكؿ تصػادر تتمػاكؿ التػي اللػرارات كتتضػتف :البشػرم بالعمصػر تتعمؽ  رارات - أ
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 دفػع كأسػس العػاتميف, تػدريب ككي يػ  كالتعيػيف, االختيػار كطػرؽ عمػ  التػكظ يف,
 العو   ذات لتؤسساتكا بالملابات التمظت  كعو   التر ي , كالةكافز, كطرؽ اكمكر
 ... البشرم بالعمصر

تةليلهػا,  التراد باكهداؼ الخاص  كاللرارات :ذاتها ا داري  بالكظائؼ تتعمؽ  رارات - ب
التوئـ,كالتركزيػ   الليػادم كالػمتط الر ابيػ , كالتعػايير اتباعهػا, الكامػب كا مػراءات
 .كالوتركزي 

 .با متاج تتعمؽ  رارات   -ج 
 (    60:  2006.  ) إبراهيـ تهما ,  بالتسكيؽ تعمؽت  رارات     -د
 فاكه  مكع :اتخاذها كساليب كفلنا اللرارات 

عمػ  اكسػاليب  باالعتتػاد اتخاذهػا يػتـ اللػرارات : كهػذي)الكصػ ي  (الكي يػ  اللػرارات - أ
  التلميدي  كالتلدير الشخص  لمتدير تتخذ اللرار كخبرته كتماربه كدراسته

  كاعػد عمػ  باالعتتػاد اتخاذهػا يػتـ اللػرارات : كهػذي)تعياريػ ال (الكتيػ  اللػرارات - ب
 (                                   66:2007صالح ماصر اللةطام ,) تدركس . عمتي  كأسس

 فامكعكه   :التمظت  في الليادم لممتط كفلنا اللرارات: 
 تتخػذ بهػا يم ػرد لتػيا اللػرارات تمػؾ كهػي) : ال رديػ  أك االم راديػ  (اكتك راطيػ  اللػرارات - أ

   .فيها لمتشارك  فرص  إعطاء دكف التمظت  في تعه العاتميف عم  يعممها  ـ اللرار كتف
القةرار متخة  فيهةا يسةم  التة اللػرارات تلة  هة : طية االديمقر الجماعية اللرارات - ب

 (257:2003)مكاؼ كمعاف ,  .فيها بالمشارك  للمرؤوسين
 أسانَب احخار انمشاس .

 تمها : انخمهَذٍت سانَباأل : أوال
     :الت  يتر بها التدير أك يكتسبها تف االخريف  الخبرة .أ
  : وفهمهللموقفالشخص  والحكم البديه  .    ب
   : والمقترحاتالتىيشار بهاالعاملينالمديرعنداتخا القراراآلراء    -ج
 :ومدىتوافرهاالحقائق -د

 . تمها  ثانًَا : األسانَب انكمَت انحذٍثت
 لةػؿ التتاةػ  البػدائؿ : هػي تتغيػرات  و ػ  تمهػا تت ػرع شػمرة شكؿكهك بت اب   : رات اللرا شمرة أسمكب -أ 

 خوؿ التتك ع  العكائد إمتالي التي تت ؿ كاللـي , ال شؿ أك التتك ع الكسب تت ؿ التي كاالةتتاالت , التشكم 
 (372:2003)تةسف الخضيرل,  . تةددة فترة
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 هػك درمػ  كاالةتتػاؿ االةتتػاالت,  يػاس عمػ  اكت ػؿ اللرار اتخاذ عتمي  تعتتد : االتاالحتم -ب
 . تا تك ع ةدكث ةدث

 ال ائدة تدل لتعرف  بيمها التطركة  كالت اضم  البدائؿ كتةميؿ دراس  إل  يهدؼ:  الةدم التةميؿ أسمكب -ج 
 ا يػراد كهػك الةػدم كالعائد , إضافي  كةدة إمتاج عم  تترتب الةدي  التي التكم   تعرف  خوؿ تف التتةلل ,
 (198:2007مكاؼ كمعاف , ) إضافي  كةدة عم  بيع التترتب ا ضافي

 أم تشػكم  فػي االةتتػاالت دراس  عم  العمتي اكسمكب تطبيؽ إل  تهدؼ: العتميات بةكث –د 
 . التطمكب الهدؼ تةليؽ بلصد ا داري  التشاكؿ تف
أك أك ػػػر كتعتػػػؿ بت كيػػػر علمػػػ ,  تؤسسػػػتيف ابػػػ  التمػػػافس بػػػيف مظريػػػ  التباريػػػات كهػػػ  بت -ق 

كتسع  إل  بياف الةؿ اكت ؿ الذل تتبماي ا دارة ف  تك ؼ تعػيف تػف أمػؿ تةليػؽ أكبػر كسػب 
متيػؿ أةتػد تكفيػؽ ) طرؼ تعيف عم  ةساب الطػرؼ اآلخػر.يككف مماح ك كتخ يض الخسائر 

 ,128:1986) 
 التتك عػ  كتصػكر لءزتػ  تسػتلبمي تصػكر عمػ  سػمكباك هػذا يلػـك )التةاكػات (التتا ػؿ -ك  

 بػيف عتميػ   التكامهػ  أ مػاء سػتةدث التػي التصػرفات كةمـػ كمػكع تك عػات ك يػاس كةػدا ها
تةسػػف أةتػػد الخضػػيرل , ). لتكامهتهػػا التهػػا فريػػؽ كاسػػتعدادات التختم ػػ  اكطػػراؼ

354:2003) 
سػػـك بياميػػ  تسػػتخدـ لتةديػػد كهػػ  عبػػارة عػػف أداة بياميػػ  رياضػػي  كر : الخطيػػ  البرتمػػ  -ز

 االستخداـ اكت ؿ لمتكارد التتاة , الةؿ اكت ؿ ف  التكا ؼ التختم   .
 كمكامبهػا فػي أسػبابها كالت كيػر التشػكم  كتةديػد تعريؼ عم  يلـك:  الةاالت دراس  أسمكب -ح

التشػػكم  )مػػكاؼ كمعػػاف ,  عػػف التعمكتػػات إلػػ  اسػػتمادنا لهػػا ةمػػكؿ كتصػػكر التختم ػػ ,
200:2007) 
  .التيداف هذا المظريات أهـ كتف انمشاس احخار نظشٍاث

 عم  أربع  أبعاد ه  تركزك  اننظشٍت انكالسَكَت :
كفر  بػؿ اتخػاذ اللػرار فػ  سػبيؿ تعرفػ  تػالتعمكتات: ه  البيامػات كا ةصػاءات التػ  ت -

 التتكخاي تمه. المتائج كالعكائد
ذ اللػرار الطريلػ  أك اكسػمكب  كاعد اللرار: هػ  الطػرؽ كاكسػاليب التػ  تكضػح لتتخػ  -

الذل يمب عميه أف يتخذي كفلا لظركؼ الهيئ  كتعميتاتها, كهذي اللكاعد  ػد تعتتػد عمػ  
 متائج تةتتم  أك غير تةتتم , بتعم  أمها  د تككف د يل  أك غير د يل .
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تعمػػ  أف ك يػػرا تػػف الهيئػػات تتخػػذ  راراتهػػا تػػف بػػاب التخػػاطرة دكف كهػػ  التخػػاطرة:  -
  .عم  التعمكتات كدكف التركد تف أف المتائج تؤكدةاالعتتاد 

تساعدة اللرار: يعم  اسػتخداـ الكسػائؿ فػ  اتخػاذ اللػرار ت ػؿ العتميػات ا لكتركميػ  لمبيامػات  -
 أك اكساليب الرياضي  كغيرها تف اكساليب الت  تساعد عم  التكصؿ ال  اللرار التماسب. 

سػػمكب الكوسػػيك  فػػ  اتخػػاذ اللػػرارات  معػػؿ كيػػرل سػػيزالم  ككاالس أف اسػػتخداـ اك     
المه أسمكب ت ال  كغيػر كا عػ  كتتت ػؿ تة ظػاتهـ  كذلؾ عمهبعض التديريف غير راضييف 

 :فيتا يم 
 اف تتخذ اللرار هك فرد رشيد يختار دائتا البديؿ الذل يةلؽ أهداؼ الهيئ . -
 كامب تكا ؼ اللرار.اف تتخذ اللرار تستعد لتلديـ التعمكتات الد يل  ذات االهتتاـ بم -
اف متيع اكفػراد بإتكػامهـ إدارة التعمكتػات كتعالمتهػا برسػمكب كاةػد عمػدتا يكامهػكف  -

 تكا ؼ اللرارات التتشابه.
        ال تػػؤ ر االتصػػاالت كا دراؾ كالشخصػػي  كالػػدكافع فػػ  فعاليػػ  أك اختيػػار تتخػػذ اللػػرار. -

 (477:1995-478, )ماصر تةتد العديم  
 اساث :نظشٍت شجشة انمش

عم  إتاةػ  ال رصػ  أتػاـ التػدير لمت كيػر فػ  صػماعه اللػرارات بشػكؿ  المظري  تعتتد
ل  عدد تف اللرارات أك الةمػكؿ التػ  تسػاعد إشاتؿ يبدأ تف تةديد هدؼ تةدد  ـ التكصؿ 

ف  تةديد الهدؼ التةدد تتا يتيح ال رص  أتاته الختيار امسػب اللػرارات, كذلػؾ باالعتتػاد 
 ه تعيمه.عم  تلاييس كتي

 كتشتؿ تراةؿ تطبيؽ أسمكب شبكه اللرارات الخطكات التاليه :
 تةديد التشكم  . .9
 تةديد الةمكؿ أك اللرارات البديم . .2
 تةديد التصرفات أك اكةداث التتكف ةدك ها لكؿ  رار عم  ةدل. .3
 ةساب اةتتاالت ةدكث كؿ تصرؼ أك ةدث تف اكةداث التتكم .  .4
 تصرؼ أك كؿ ةدث .ةساب العائد أك الماتج تف كؿ  .5
 اختيار افضؿ الةمكؿ كاللرارات البديم . .6

تف هذي الخطكات إمها تككف فيتا بيمها ترةمه أساسيه تػف البةػث تشػتؿ تركػزيف ك 
التركز اككؿ هك ملطه اللرارات البديم  كالت  يرتز لها بالتربعات عمدتا يكػكف تتخػذ اللػرار 
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م  هػك ملطػه اكةػداث, ةيػث يتةػدد عمػدها ف  ترةمػه تةديػد اللػرارات البديمػ  كالتركػز ال ػا
)أةتػد    تمتكعه التصػرفات أك اكةػداث التتكمػ  كمتيمػ  لكػؿ  ػرار تػف اللػرارات البديمػ . 

 (193:1996فتة , كخخركف, 
 :تعتتد عم  اكسس التالي ك  "سيتكف ألكسمدر هربت" مظري 

مػب عتمػ , كهػذا لتػا ي -تةديػدال -عتميػ  اختيػار ا داري اف كراء السمكؾ كالتصرفات  -
اللرارات كمهػا  كاتخاذاالختيار أك التةديد يسبؽ ال عؿ لذلؾ البد تف دراس  عتمي  االختيار 
 تسبؽ دراس  اكعتاؿ كالكظائؼ الت  تتـ ف  الهيئ  كيتـ تةديدها.

بػػيف البػػدائؿ كتةديػػد مػػكع العتػػؿ الكامػػب أداؤي هػػ  كظي ػػ  تتخػػذ  االختيػػارأف عتميػػ   -
الػدميا, لػذلؾ فػرف  هػذي اللػرارات يلػع عمػ  عػاتؽ التسػتكيات اكداريػ  اللرار, غير أف تم يذ

 تشارك  تتخذ اللرارات ف  تةليؽ أهداؼ الهيئ  يتت ؿ ف :
 أمه يعد كيتخذ  رارات تماسب . -
 التر ير ف  التم ذيف تف أعضاء التمظيـ لكضع اللرار تكضع التم يذ.  بإتكاميأمه  -
التم ذكف كف مماح أك فشؿ الهيئػ  يعتتػد  بهـك ف  الهيئ  يمب أف يل االهتتاـأف تةؿ  -

الضركرة التعرؼ عم  كي يػ  تػر ير  ػرارات كسػمكؾ هػؤالء التم ػذيف فتف أدائهـ. لذا  عم 
 بالبيئ  التةيط .

بػػديؿ  ػػادر عمػػ  تةليػػؽ  ديكمػػ فػػوأف عتميػػ  اتخػػاذ اللػػرار هػػ  دائتػػا بةػػث عػػف ةػػؿ كسػػط,  -
 يككف أفضؿ البدائؿ ف  ةدكد الظركؼ. ياختيار الهدؼ تةليلا تاتا كالبديؿ الذل يتـ 

كبالتػال  يمبغػ  أف يسػتمد  عتؿ متاع  فػ  اكسػاس, كتةدد همةك هدؼ  ا دارمأف العتؿ  -
ال  بعض اكسس الت  تك ؿ ذلؾ, كتمؾ ه  عتمي  اتخاذ اللرارات تتت م  ف  تةديػد كظي ػ  ال ػرد 

 (480:479:1995, كتةديد السمط  الت  يتارسها. )ماصر العديم 
 الغريزم الدافع مظري  السمكؾ عمتاء مظرياتكتف 

 إال هك تا لإلمساف التمطلي الت كير أف العمتاء بعض يعتلد1996 :  23 )"  كيلكؿ )تكتاس, "
 متػاذج عػف عبػارة بغرائػز تدفكعػ  تصػرفاتما تػف الك ير كأف السمكؾ ا مسامي, تغطي ر يل   شرة

 أك عشػه غريػزة لديػه الػذم الػدبكر ت ػؿ الضػبطب كعضػوتما أدتغتمػا  كعظاتمػا داخػؿ فػي مسمت
 بهػا يلكتػكف الغريزيػ  تصػرفاتهـ لهـػ أيضػا البشػر "بهػا التتيػزة بالطريلػ  كػؿ  تغرد التي الطيكر
 الػدافع مظريػ  أف تػف كبػالرغـ...اكلـػ تسػببات عػف التػزاكج, االبتعػاد الطعاـ, عف البةثكتملائيا,
 .ت سرها لكف ال المتاذج هذي تكصؼ الغريزم
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 تػف فيهػا بتػا الراشػديف البشػر تصػرفات عم  تعتتد أف كاؼ غير أك الصعب فتف
  30 ):2007)خوص  تراد,   .كتيكؿ كتكا ؼ كالطتكح كالليـ العكاطؼ
 التةميمي ( المظري ) Brill Theory بريؿ مظري 

 فالرغبػ   .التهمػي اختيػاري فػي كالكا ػع الرغبػ  تبػدأيف بػيف يمتػع ال ػرد أف كتػرل
 الكا ع يركز ةيف في التستلبؿ, في الت كير دكف تف كسريع خمي بشكؿ تةليلها إل  تدفعه
 كالكا ع الرغب  بيف التكفيؽ اللرار تتخذ عم  فيمبغي اللرار, اتخاذ في الرغب  المهائي  عم 
 تمػرد ليس التهمي االختيار أف Brillبريؿ  كيرل التهمي,  راري عف إل  الرضا يصؿ ةت 

 .تا تهم  اختيار مةك كمهته التي هي لشخصا دكافع إف بؿ صدف ,
 .التهمػي  ػراري اتخػاذ فػي لم ػرد التكمهػات إةػدل تعػد الوشعكري  الدكافع أف كيرل

ال ػرد. )زاتػؿ متيػؿ تسػك ,  عمػد الم سػي  كالرغبػات الػدكافع إشػباع في دكران  تؤدم فالتهم 
63:2003) 

 انذساساث انسابمت
 انذساساث انخٌ حناونج انشضا انوظَفٌ :

 العميػا عمػ   التدرسػي   ا دارة تػر ير متػط" بعمػكاف دراسػ  (2009) العمػ  إي ػاف أمػرت              
يفه  تعمكياهت العميا  التدرسي   ا دارة تعرف  تر ير متط إل  الدراس  كهدفت" الكظي ه  كرضاهـ التديره

يفه  عمػ  تعمكيػاهت  كخمصػت. لتسػتكياتفػ  هػذي ا تػؤ ر التػ  كالعكاتػؿ الػكظي ه  كرضػاهـ التػديره
يفه  لدل سمبي ه  اتماهات هماؾ ت ادها أف متيمه  إل  الدراس   التدارس العميا ف   ا دارة تماي التديره

    .عاـ بشكؿ الكظي ه  الرضا درم  تدم  هك ف  ذلؾ كالتصدر االبتدلئي  ف  عتاف,
 تػديرم اتماهػات عػف لكشػؼ  الػإ ( Ryans :2009مس )اريػ كهػدفت دراسػ        

 طتػكح كػاف إذا تػا كالتعرؼ مظرهـ, تف كمه  الكظي ي لمرضا تهـاكتصكر  العات  لتدارسا
 تاتؤشػر  هػي التدرسػي أهػداؼ اكداء كتةليػؽ الػذاتي, كالةكػـ التهميػ , كالتمتيػ  التدير,
 (350) الدراسػ عيمػ   تككمػتك  . الةككتيػ  التػدارس تػديرم لػدل الػكظي ي بالرضا لمتمبؤ
 تػديرم لػدل الػكظي ي الرضػا تتكسػط  تػف تسػتكيات همػاؾ أف  الدراسػ متػائج كتػف ان تػدير 

 الػكظي ي كالرضػا التػدارس تػديرم بػيف طتػكح تكمبػ  عو ػ  همػاؾ أف, ك العاتػ  التػدارس
 تةليػؽ بػيف عو ػ  كهمػاؾ الػكظي ي التهمػي كالرضػا لمتطػكير الرئيسػي  اكمشػط  بػيفك 

 بػيف الػكظي ي كالرضػا ذاتيالػ بػيف الةكػـ كعو ػ  الكظي ي كالرضا التدرس  أداء تستكيات
 .العات  التدارس تديرم
إل  تعرف  درم  الػكالء التمظيتػ ,  كدرمػ   (2010ةتداف الماعب  ) كهدفت دراس             



 294 

الرضا الكظي   لدل تديرل تدارس الةمل  ال امي  تف التعميـ اكساسػ  فػ  سػمطم  عتػاف, 
( تػدير 100)    تػف عيمػ  عمػ  الدراسػ  كالعو ػ  بيػمهـ تػف كمهػ  مظػرهـ. ك ػد أمريػت

كأف  ترت عػ . عيمػ  الدراسػ  درمػ  الػكالء التمظيتػ  لػدلأف  إلػ  الدراسػ  كتكصمت كتديرة.
تكمد عو ػ  تكمبػ  كتتكسػط  بػيف الػكالء كتا  تتكسط .العيم  درم  الرضا الكظي   لدل 

 عيم  الدراس  التمظيت  كالرضا الكظي   لدل 
 ا دارم التتكػيف إل  التعرؼ عمػ  (2010  كعتر السكيع  )ةسف الطعام كهدفت دراس        
 تكػكف .بالسػعكدي  الػدتاـ تةافظػ  فػي الةككتيػ  التػدارس تػديرم لدل الكظي ي بالرضا كعو ته
 عمػد إةصػائي  داللػ  ذات فػركؽ كمػكد متائجال كأظهر, كتديرة تديرأن  (350) تف الدراس  تمتتع
 فركؽ كمكد المتائج تظهر لـك  .ا ماث كلصالح المتتاعيا المكع تتغير ال  الدالل  تعزل تستكل
 بػيف تكمبػ  ارتباطيه عو   كمدت كتا .كالخبرة العمتي التؤهؿ لتتغيرم تعزل إةصائي  دالل  ذات
 .الكظي ي الرضا كدرم  ا دارم الدالل  التتكيف درم 
 الػكظي ي الرضػا مػ در  عمػ  التعػرؼ ( كهػدفت إلػ  2011صػالح الػبودل ) كهدفت دراسػ            
 الكظي ػ  تػف العائػد عػفك  الكظي ػ , كػون تػف  عػف تكػ  بتديمػ  الترةمػ  التتكسػط  تػديرم لػدل

 تػديران  ) 78 ( تػف المهائيػ  الدراسػ  عيمػ  تككمػتك  ا مسػامي , العو ػات عػف, ك تػادم – تعمكم(
 لػدل ظي يالػك  الرضػا تسػتكل أف المتػائج ككامػت تػف أبػرز .كػاتون  الدراسػ  تمتتػع يشػكمكف كهـ

 العو ػات ,)تػادم – تعمػكم (تػف الكظي ػ  العائػد عػف الرضػا, الكظي ػ  عػف الرضػا  (مػ يأفراد الع
فك .عالي  بدرم  كاف مظرهـ تف كمه  ) ا مسامي   الترةمػ  تػديرم لدل الكظي ي الرضا تستكل ا 
 كالتعمـ التعميـ عتمي  مةك أتكرهـ الطوب كأكلياء اتماهات عف الرضا في تك  بتديم  التتكسط 

 .تتكسط  بدرم  كاف مظرهـ كمه  تف
مشاس  خار ان هي اح مذسة ػ نج ان ساث حناو دسا

Decision Making 

كالبيئيػ   ا مسػامي  العكاتػؿ أ ػر تعرفػ  إلػ  (2005إلهػاـ مػايؼ ) كهػدفت دراسػ           
 راتالتتغيػ ذلػؾ بػبعض كعو ػ أفػراد العيمػ   لػدل اللػرار اتخػاذ عتميػ  عمػ  كالتمظيتيػ 
 كتػديرات تػديرم إف إلػ  الدراسػ  كتكصػمت , كتػديرة تػديرنا)  362 (تػف عيمػ ال,كتككمػت 
 التي العكاتؿ أفك . بدرم  عالي  لملرارات اتخاذهـ عمد ا مسامي  بالعكاتؿ يتر ركف التدارس
 . كاكمظتػ  كالتعميتػات لملػكاميف طبلنػا اللػرارات اتخػاذ هػي ةسابي  تتكسطات أعم  ةللت

اتخػاذهـ  عمػد تتكسػط  بدرمػ  البيئيػ  بالعكاتػؿ يتػر ركف التػدارس كتػديرات تػديرم أفك 
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 كالبيئيػ  ا مسػامي  العكاتػؿ فػي إةصػائي  داللػ  ذات فػركؽ تكمد الكتا . ا داري  لملرارات
 كالتؤهػؿ المػمس اخػتوؼ إلػ  تعػزل التػدارس تػديرم لػدل اتخاذ اللػرار لعتمي  كالتمظيتي 

 ا مسػامي  العكاتػؿ فػي إةصػائي  داللػ  ذات فػركؽ تكمػدا كتػ . التدرس  كتستكل العمتي
 ا داريػ  الخبػرة لصػالح تعػزل التدارس تديرم لدل اتخاذ اللرار لعتمي  كالتمظيتي  كالبيئي 
 )فرك ر سم  99 (فئ  اكعم 

إل  التعرؼ عم  درم  فاعمي  عتميػ  ( 2226السيد عم  اللضاي ) كهدفت دراس                 
رارات ا داريػػػ  لػػػدل تػػػديرل التػػػدارس ال امكيػػػ  الةككتيػػػ  فػػػ  تةافظػػػ  عممػػػكف اتخػػػاذ اللػػػ

كالتعرؼ عم  أ ر التتغيرات )الممس, التؤهؿ الدراس , الخبرة ا داريػ ( عمػ  عتميػ  اتخػاذ 
( تف تديرل كتديرات التدارس, كأظهػرت المتػائج 59اللرارات ا داري , كبمغت ةمـ العيم  )

كتػا تكمػد فػركؽ  إةصػائي  تعػزل ك ػر المػمس لصػالح الػذككر.أمه تكمد فركؽ ذات دالل  
ذات دالل  اةصائي  تعزل ك ػر التؤهػؿ الدراسػ  كالعمتػ  لصػالح التؤهػؿ العمتػ  لمدراسػات 

 كتا ال تكمد فركؽ ذات دالل  اةصائي  ك ر الخبرة. العميا.
إتخػػػاذ اللػػػرار كبعػػػض إلػػػ  تعرفػػػ  العو ػػػ  بػػػيف  Yvette (2006) ي يػػػت كهػػػدفت دراسػػػ                

, تليػػيـ الػػذات( كتعرفػػ   ػػدرات التػػديريف , تلتػػص العاط ػػ السػػتات الشخصػػي  )تةتػػؿ الغتػػكض
( تػػف تػػديرل التػػدارس 25التمظيتيػػ  فػػ  إدارة التدرسػػ , كأمريػػت الدراسػػ  عمػػ  عيمػػ   كاتهػػا )

رفػ  , كتػا أمريػت ختػس تلػابوت لتعLikertاالبتدائي , كطبؽ عميهـ أدكات تمها تلياس ليكرت 
 ػػدرات التػػديريف عمػػ  إتخػػاذ اللػػرار كتمظػػيـ إدارة التدرسػػ , كتكصػػمت الدراسػػ  إلػػ  كمػػكد عو ػػ  

 ارتباطي  دال  تكمب  بيف تةتؿ الغتكض كتهارات إتخاذ اللرار.
ال لػػ  إلػػ  تعرفػػ  العو ػػ  بػػيف (  2299تميػػرة همػػدل أبػػك د ػػ  ) كهػػدفت دراسػػ           
( تػديران كتػديرة 935كبم  عدد العيم  ف  هػذي الدراسػ   ), إتخاذ اللراراللدرة عم  بالم س ك 
عو ػ  ارتباطيػ  ذات داللػ  إةصػائي  بػيف ال لػ  بػالم س أمه ال تكمد إل    دراسالكتكصمت 

يكمػد عو ػ  ارتباطيػ  ذات داللػ  إةصػائي   لػدل أفػراد كتػا  كاتخاذ اللرار لدل أفراد العيم .
فػػركؽ ذات داللػػ   كتػػا يكمػػدلمػػمس لصػػالح ا ماث.عيمػػ  فػػ  اتخػػاذ اللػػرار, تبعػػان لتتغيػػر اال

, إةصائي  لدل عيم  أفراد العيم  ف  اتخاذ اللرار, تبعان لتتغير الخبرة لصالح الخبػرة االعمػ 
تبعان لتتغير )فركؽ ذات دالل  إةصائي  لدل عيم  أفراد العيم  ف  اتخاذ اللرار كتا ال تكمد 

 (.التةافظ , تبعان لتتغير مكع التدرس 
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إلػػ  بةػػث العو ػػ  بػػيف أسػػاليب الليػػادة  ـ(2293أيتػػف أةتػػد العتػػرل ) كهػػدفت دراسػػ      
( 928كأساليب اتخاذ اللرار لػدل عيمػ  تػف تػديرل التػدارس العاتػ , كتككمػت العيمػ  تػف )

تدير, كاستخدتت الدراس   ائت  أساليب اتخاذ اللرار كاستبياف اكساليب ا داري , كأظهػرت 
التػػكميه  فػػ  صػػمع اللػػرار كػػاف أسػػمكبا سػػائدان بػػيف تػػديرل التػػدارس, المتػػائج أف اكسػػمكب 

ككذلؾ تبيف أمه ال تكمد عو ػ  ارتباطيػ  دالػ  اةصػائيان بػيف أسػاليب صػمع اللػرار كأسػاليب 
 ا دارة لدل تديرل التدارس الت  شتمتها عيم  الدراس .

 اجشاءاث انبحث : 

 التةميم  لككمه تماسب لمدراس  التمهج التستخدـ: استخدـ الباةث التمهج الكص   
 ػَنت انذساست 

تػف تػديرل  فػردان ) 25 (تػف االستطوعي  الدراس  عيم  ترل ت :االستطوعي  العيم 
التركيد عم  صػدؽ ك بػات تليػاس الرضػا الػكظي   كتليػاس  إل , كهدفت التدارسكتديرات 

 لةالي  .مدراس  الاللدرة عم  اتخاذ اللرار كتدل صد هـ ك باتهـ كصوةيتهـ 
 ( تدير كتديرة .  150) العيم  اكساسي  : تككف عيم  الدراس  تف

 : دواث انبحثأ

 أوالً : ممَاس انشضا انوظَفٌ :

 وصف انممَاس :

كالت  تليس  –ةدكد أطوع الباةث  -مظران لعدـ كمكد تلاييس لمرضا الكظي   ف  
س  اـ الباةػث بإعػداد تليػاس أبعاد الرضا الكظي   ف  البيئ  التصري  لدل تديريف التدار 

الرضػػا الػػكظي   لتػػديرل التػػدارس ةيػػث  ػػاـ بترامعػػ  اكطػػر المظريػػ  التػػ  تماكلػػت الرضػػا 
الػػكظي   تمهػػا تليػػاس الرضػػا الػػكظي   لصػػادؽ اللػػاركط  كتليػػاس الرضػػا الػػكظي   لمائػػؿ 

 ةمازيف, كاللبوف
 صذق انممَاس 

 :صدؽ التةكتيف  -9
ممم راتمم تلمرض ممعرياممحة رلياسممح،رياحة ممع،ر ر(رمحكسممع ر10تممعرضمملمرياس عمم )رض مم ر ر 

 ليالي رق مويربسةع،رياعب ريترلتح عته .
 : االتساؽ الداخمي صدؽ  - 2

 بتطبيله  االتساؽ الداخمي كذلؾصدؽ  لمتةلؽ تف صدؽ التلياس  اـ الباةث بةساب
 ػـ , كتػف خػارج العيمػ  اكساسػي  لمبةػث تػف تمتتػع البةػثفػردان  (25عم  عيم   كاتها )

الباةث بةساب تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبارة كبيف تمتكع درمػات البعػد الػذل  اـ 



 297 

التمتػكع كبػيف  عبػارةتمتتي إلي , كتا  اـ أيضػا بةسػاب تعػاتوت االرتبػاط بػيف درمػ  كػؿ 
بعػػد كبػػيف  , ككػػذلؾ ةسػػاب تعػػاتوت االرتبػػاط بػػيف تمتػػكع درمػػات كػػؿالكمػػي لمتليػػاس 

  ( تكضح ذلؾ 3)(,2)(,9كؿ ), كالمداالتمتكع الكمي لمتلياس
 ( 9 مدكؿ )

 التلياستعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبارة تف عبارات 
 (25)ف = ه             كالتمتكع الكمي لمبعد الذل تمتتي إلي

العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
اإلنساني 

الرضةةةةةةاعةةةةةةنطبيعةةةةةة 
العمل

الرضةةةةاعةةةةنبيئةةةة 
 العمل

الرضاعنالمرتب
والحوافز
 والترقيات

تالرضةةةةةةاعةةةةةةنالةةةةةة ا
 وتقديرالمجتمع

ضاعناألمنالر
واالستقرار
 الوظيف 

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامل
 االرتباط

1 1..1** 11 1..4** 11 1..1** 13 1.32** 23 1..0** 3. 1.31** 

01..2** 12 1.43** 10 1.30** 10 1.31* 20 1.00** 33 1.33** 

1 1.4.** 13 1..2** 11 1.43** 21 1.33** 31 1.00** 30 1..1** 

2 1.43** 14 1..1** 12 1.31** 21 1..1** 31 1.00** 41 1.34** 

3 1.31** 1. 1.31** 13 1.32** 20 1.3.** 30 1.43** 41 1..2** 

4 1..3** 13 1..4** 14 1.20* 21 1.31** 31 1.01** 40 1.01** 

. 1.31** 10 1.43** 1. 1..0** 22 1..0** 32 1..0** 41 1.32** 

3 1..0** 01 1.02**   23 1.41** 33 1...** 42 1.30** 

0 1.43** 01 1.32**   24 1.44** 34 1..0** 43 1.30** 

11 1.3.** 00 1.33**   2. 1.4.**     

11 1.31** 01 1..0**         

10 1.32** 02 1.01**         

  03 1.31**         

  04 1.3.**         

 0. 1.42**         

 03 1...**         

 00 1.31**         

 11 1.31**         

ة تػف ( تا يمي : تراكةت تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبػار 9يتضح تف مدكؿ )
( كهػػ  2.94:  2.49تػػا بػػيف )لمبعػػد التمتتيػػ  إليػػه كالتمتػػكع الكمػػي التليػػاس عبػػارات 

 الصدؽ .تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف  تعاتوت ارتباط دال  إةصائيان 
 

 ( 2 مدكؿ )
 (25)ف =  لمتلياسكالتمتكع الكمي تلياس تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبارة تف عبارات ال
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رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 االرتباط

1 1.41** 12 1.43** 0. 1..1** 21 1.30** 31 1..3** 

01...** 13 1.43** 03 1..2** 21 1.41** 32 1..4** 

1 1.43** 14 1.43** 00 1.31** 20 1.40** 33 1..1** 

2 1..1** 1. 1..3** 11 1...** 21 1.33** 34 1..1** 

3 1..1** 13 1..0** 11 1.41** 22 1.41** 3. 1.34** 

4 1.4.** 10 1.41** 10 1.33** 23 1..3** 33 1.43** 

. 1..0** 01 1.34** 11 1.40** 24 1.30** 30 1..3** 

3 1.41** 01 1..4** 12 1...** 2. 1..4** 41 1..0** 

0 1.31** 00 1.41** 13 1..4** 23 1..2** 41 1.30** 

11 1...** 01 1..0** 14 1.3.** 20 1...** 40 1.31** 

11 1.31* 02 1.33** 1. 1..1** 31 1...** 41 1.40** 

10 1.40** 03 1...** 131.40** 31 1.33** 42 1.43** 

111..1** 04 1.43** 101.33** 30 1.4.** 43 1.3.** 

( تا يمي : تراكةت تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبػارة تػف 2مدكؿ )يتضح تف 
( كه  تعاتوت ارتبػاط 2.87:  2.52تا بيف )لمتلياس كالتمتكع الكمي التلياس عبارات 

 الصدؽ .تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف  دال  إةصائيان 
 ( 3 مدكؿ )

 (25) ف =   تف أبعاد التلياس كالتمتكع الكمي لهباط بيف التمتكع الكمي لكؿ بعد تعاتؿ االرت
 تعاتؿ االرتباط اكبعاد

 **2.93 العو ات ا مسامي 
 **2.96 الرضا عف طبيع  العتؿ
 **2.95 الرضا عف بيئ  العتؿ

 **2.89 الرضا عف الترتب كالةكافز كالتر يات
 **2.99 الرضا عف الذات كتلدير التمتتع

 **2.92 الرضا عف اكتف كاالستلرار الكظي ي
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ػ تراكةت تعاتوت االرتباط بيف تمتكع درمات كؿ  ( تا يمي :3يتضح تف مدكؿ )
( كه  تعػاتوت ارتبػاط 2.96:  2.89بعد تف أبعاد التلياس كالتمتكع الكمي له تا بيف )

 الصدؽ .  دال  إةصائيان تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف
( فػردان 25 اـ الباةث باستخداـ تعاتؿ أل ا كركمباخ كذلؾ عم  عيم   كاتها ) ػ ال بات : ب

 ( يكضح ذلؾ .4, كالمدكؿ )البةث كتف خارج العيم  اكساسي  تف تمتتع
 (4مدكؿ )

 (25لمتلياس        ) ف =  باستخداـ تعاتؿ أل ا كركمباخ ال باتتعاتؿ 
 ال اتعاتؿ  اكبعاد
 2.92 و ات ا مسامي الع

 2.95 الرضا عف طبيع  العتؿ
 2.85 الرضا عف بيئ  العتؿ

 2.92 الرضا عف الترتب كالةكافز كالتر يات
 2.94 الرضا عف الذات كتلدير التمتتع

 2.94 الرضا عف اكتف كاالستلرار الكظي ي
 2.98 التمتكع الكمي

أل ا كركمباخ كبعاد التليػاس  تراكةت  يـ تعاتوت  :( تا يمي4يتضح تف مدكؿ )
كه  تعاتوت دال  ( 2.98ككؿ )متلياس , كتا بم  تعاتؿ أل ا ل( 2.95:  2.85تا بيف )

 إةصائيا تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف ال بات . 
 ثانًَا : ممَاس انمذسة ػهٌ احخار انمشاس :

ةػدكد  -اتخػاذ اللػرار فػ مظػران لعػدـ كمػكد تلػاييس لملػدرة عمػ   وصف انممَاس :
كالتػػ  تلػػيس اللػدرة عمػػ  اتخػػاذ اللػػرار فػ  البيئػػ  التصػػري  لػػدل تػػديريف  –أطػوع الباةػػث 

التدارس,  اـ الباةث بإعداد تلياس اللدرة عمػ  اتخػاذ اللػرار لتػديرل التػدارس, ةيػث  ػاـ 
اس اتخػاذ ليػبترامع  الك ير تف اكطر المظري  الت  تماكلت اللدرة عم  اتخاذ اللرار تمهػا ت

, كتلياس تهارات اتخاذ اللرار لعم  متع  السيد, كتليػاس اللػدرة اللرار لزاتؿ متيؿ تسك 
 عم  اتخاذ اللرار كتمد عم  خاطر  

 صذق انممَاس 

(رمحكسممع رممم راتمم تلمرض ممعرياممحة ر10تممعرضمملمرياس عمم )رض مم ر رصػػدؽ التةكتػػيف  -1

  .لياسح،رياحة ع، رليالي رق مويربسةع،رياعب ريترلتح عته
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االتسػاؽ صػدؽ  لمتةلؽ تف صدؽ التلياس  اـ الباةػث بةسػاب صدؽ االتساؽ الداخمي :  - 2
كتػف  تػف تمتتػع البةػثختسػ  كعشػركف فػردان  (25الداخمي كذلؾ بتطبيله عمػ  عيمػ   كاتهػا )

 ـ  اـ الباةث بةساب تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبارة كبػيف , بةثخارج العيم  اكساسي  لم
 عبارةمات البعد الذل تمتتي إلي , كتا  اـ أيضا بةساب تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ تمتكع در 

, ككذلؾ ةساب تعاتوت االرتباط بيف تمتكع درمات كػؿ بعػد كبػيف التمتكع الكمي لمتلياسكبيف 
 ( تكضح ذلؾ .7)(,6)(,5, كالمداكؿ )متلياسالتمتكع الكمي ل

 ( 5 مدكؿ )
 (25)ف = ه كالتمتكع الكمي لمبعد الذل تمتتي إليالتلياس كؿ عبارة تف عبارات  تعاتوت االرتباط بيف درم 

مراحلاتخا القرار
العواملالمةؤررةفة 

 اتخا القرار
معوقاتاتخا القرارمهاراتاتخا القرارأساليباتخا القرار

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

لمعامةةةةةةةة
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةل
 االرتباط

رقم
 العبارة

معامةةةةةةةةل
 االرتباط

1 1.01** 11 1.30** 10 1..1** 03 1.34** 21 1..3** 

0 1.33** 11 1..2** 01 1.33** 00 1.33** 21 1.4.** 

1 1.31** 10 1.01** 01 1.43** 11 1.00** 20 1.30** 

2 1.34** 11 1.30** 00 1..1** 11 1.32** 21 1.4.** 

3 1..3** 12 1.01** 01 1...** 10 1.32** 22 1.40** 

4 1.33** 13 1.30** 02 1..4** 11 1.44** 23 1.44** 

. 1.33** 14 1..3** 03 1..3** 12 1.33** 24 1...** 

3 1..4** 1. 1.33** 04 1..0** 13 1.32** 2. 1..3** 

0 1.30** 13 1.43**0. 1..3** 14 1..1** 23 1.41** 

     1. 1.3.** 20 1.30** 

     13 1..1** 31 1.41** 

     10 1.41** 31 1..1** 

       30 1..3** 

       31 1..3** 

تراكةت تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبػارة تػف عبػارات   :( تا يمي5يتضح تف مدكؿ )
( كهػػ  تعػػاتوت 2.93:  2.59تػػا بػػيف )لمبعػػد التمتتيػػ  إليػػه كالتمتػػكع الكمػػي التليػػاس 

 الصدؽ .تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف  ارتباط دال  إةصائيان 
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  ( 6 مدكؿ )
)ف = لمتلياس كالتمتكع الكمي تلياس تعاتوت االرتباط بيف درم  كؿ عبارة تف عبارات ال

25) 
ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 العبارة
تعاتػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة

تعاتػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة

تعاتػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة

تعاتػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة

تعاتػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

1 5..4** 11 5..0** 12 5..5** 23 5.54** 34 5.3.* 

1 5..5** 12 5..3** 13 5..3** 24 5..1** 35 5.5.** 

2 5..2** 13 5..4** 14 5..0** 25 5...** 3. 5..5** 

3 5..5** 14 5..5** 15 5..2** 2. 5.53** 3. 5..1** 

4 5.5.** 15 5.53** 1. 5..0** 2. 5...** 30 5..4** 

5 5..1** 1. 5..1** 28 5..5** 20 5..4** 45 5..5** 

. 5..5** 1. 5.50** 10 5...** 35 5.54** 41 5..5** 

. 5..1** 10 5.51** 25 5..0** 31 5.55** 41 5.5.** 

0 5..0** 15 5..5** 21 5..2** 31 5.53** 42 5.33* 

15 5..5** 11 5.54** 21 5..4** 32 5.34*   
11 5..1** 11 5.4.** 22 5..4** 33 5.32*   

( تا يمي :ػ تراكةت تعػاتوت االرتبػاط بػيف درمػ  كػؿ عبػارة  6يتضح تف مدكؿ ) 
( كهػ  تعػاتوت 2.89:  2.43تػا بػيف )لمتليػاس كالتمتػكع الكمػي التليػاس تف عبػارات 

 الصدؽ .تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف  ارتباط دال  إةصائيان 
 ( 7 مدكؿ )
 تف أبعاد التلياس كالتمتكع الكمي لهتعاتؿ االرتباط بيف التمتكع الكمي لكؿ بعد 

 (25) ف =  
 تعاتؿ االرتباط اكبعاد

 **2.93 تراةؿ اتخاذ اللرار
 **2.92 العكاتؿ التؤ رة في اتخاذ اللرار

 **2.95 ارأساليب اتخاذ اللر 
 **2.93 تهارات اتخاذ اللرار
 **2.88 تعك ات اتخاذ اللرار
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تراكةػت تعػاتوت االرتبػاط بػيف تمتػكع درمػات  ( تػا يمػي : 7يتضح تف مػدكؿ ) 
( كهػ  تعػاتوت 2.95:  2.88كؿ بعػد تػف أبعػاد التليػاس كالتمتػكع الكمػي لػه تػا بػيف )

   درم  تلبكل  تف الصدؽ . ارتباط دال  إةصائيان تتا يدؿ عم  أف التلياس عم
( فػردان 25 اـ الباةث باستخداـ تعاتؿ أل ا كركمباخ كذلؾ عم  عيم   كاتها ) ػ ال بات : ب

 ( يكضح ذلؾ .8, كالمدكؿ )كتف خارج العيم  اكساسي  لمبةث تف تمتتع البةث
 (  8مدكؿ ) 

 (25لمتلياس        ) ف =  باستخداـ تعاتؿ أل ا كركمباخ ال باتتعاتؿ 
 ال اتعاتؿ  اكبعاد

 2.94 تراةؿ اتخاذ اللرار
 2.93 العكاتؿ التؤ رة في اتخاذ اللرار

 2.92 أساليب اتخاذ اللرار
 2.94 تهارات اتخاذ اللرار
 2.99 تعك ات اتخاذ اللرار

 2.97 التمتكع الكمي
تراكةػػػت  ػػػيـ تعػػػاتوت أل ػػػا كركمبػػػاخ كبعػػػاد   ( تػػػا يمػػػي :8يتضػػػح تػػػف مػػػدكؿ )

كهػػ  ( 2.97ككػػؿ )متليػػاس , كتػػا بمػػ  تعاتػػؿ أل ػػا ل( 2.94:  2.92تػػا بػػيف ) التليػػاس
 تعاتوت دال  إةصائيا تتا يدؿ عم  أف التلياس عم  درم  تلبكل  تف ال بات . 

 اكسمكب االةصائ  التستخدـ :
 تعاتؿ االرتباط . -     ػ تعاتؿ االلتكاء .

 اختبار )ت( .  -       ػ تعاتؿ أل ا كركمباخ .
 كت سيرها : اض المتائج كتما شتهعر 

 الذم يمص عمي : انخحمك من صحت انفشض األول :
تكمد عو   ارتباطيه بيف الرضا الكظي ي كاللػدرة عمػ  اتخػاذ اللػرار لػدل عيمػ  تػف تػديرم 

 التدارس االبتدائي  بتةافظ  التميا .
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 ( 9مدكؿ ) 
 اللرار لدل عيم  تعاتوت االرتباط بيف الرضا الكظي ي كاللدرة عم  اتخاذ

 (952تف تديرم التدارس االبتدائي  بتةافظ  التميا     ) ف = 

 الرضا الكظي ي

 اللدرة عمي اتخاذ اللرار

مراحل
اتخا 
القرار

العوامل
المؤررة
ف اتخا 
 القرار

أساليب
اتخا 
القرار

مهارات
اتخا 
القرار

معوقات
اتخا 
القرار

الدرج 
الكلي 

 **2.57 **2.56 *2.28 **2.52 **2.49 **2.59 مي العو ات ا مسا

 **2.69 **2.48 **2.54 **2.46 **2.45 **2.59 الرضا عف طبيع  العتؿ

 **2.64 **2.65 **2.42 **2.57 **2.47 **2.59 الرضا عف بيئ  العتؿ

 **2.62 **2.62 **2.52 **2.44 **2.33 **2.52 الرضا عف الترتب كالةكافز كالتر يات

 **2.69 **2.52 **2.67 **2.48 **2.52 **2.63 عف الذات كتلدير التمتتع الرضا

 **2.59 **2.37 **2.59 **2.36 **2.38 **2.47 الرضا عف اكتف كاالستلرار الكظي ي

 **2.79 **2.69 **2.62 **2.55 **2.59 **2.64 الدرم  الكمي 

بػػيف الرضػػا الػػكظي ي  د عو ػػ  ارتباطيػػ  طرديػػ  دالػػ  إةصػػائيان ك كمػػمػػدكؿ اليتضػػح تػػف 
 كاللدرة عم  اتخاذ اللرار لدل عيم  تف تديرم التدارس االبتدائي  بتةافظ  التميا .

 حفسَش نخائج انفشض   

 التديريف باللدرة عم  اتخاذ اللرار لدل الباةث متيم  الدراس  إل  أف الشعكر كيرمع  
ؼ كالشػعكر بػاكتف الخػك  تػف لمرضػا الػكظي  , كذلػؾ بسػبب التةػرر طبيعيػ  متيمػ  مػاء

 تع االمتتاعي  كعو اتهـ كاالمتتاعي , اال تصادي  كضتاف ةلك هـ كاالستلرار الكظي  ,
, كشػعكرهـ بالتلػدير كالصػة  كالتعاشػي االمتتػاعي التػرتيف عمػ ـ ةصػكله, ك اآلخػريف

كتػا أف  االمتتاعي كالتلدير الذات  كشعكرهـ بالرضا عف بيئ  عتمهـ كطبيعػ  عتمهػـ ..., 
 رفػع عمػ  كيعتػؿ لمتهمػ ,التػديريف  امتتػاءا الػكظي   يمعػب دكرنا كبيػرنا فػ  تعزيػز الرضػ

الم سػي  كهػ  الركيػزة  الصػة  تؤشػرات تػف كػؿ ذلػؾ يعتبػر تؤشػران  . التعمكيػ  ركةهػـ
 االساسي  ف   درة ال رد عم  اتخاذ اللرار.

 " عمػػػػ  أف Kim 2001,ات لػػػػت متػػػػائج الدراسػػػػ   الةاليػػػػ  تػػػػع دراسػػػػ  " كػػػػيـ      
 التستكيات ال عمي  لمتشارك  ف  صمع اللرار أ رت ايمابيان مةك إدراكهـ لمرضا الكظي ي

 التةيط  البيئ  عم  أف  .(Nolte, 2001)كات لت متيم  الدراس  الةالي  تع دراس  
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 . اللرار صمع عتمي  في )كهك بعد تف ابعاد الرضا الكظي   ( تؤ ر
( عمػ  كمػكد عو ػ  إيمابيػ  بػيف الرضػا 2227)  أشرؼ ةرز اهلل كات لت الدراس  تع دراس 

 الكظي   كاللدرة عم  اتخاذ اللرار, كأف اختم ت تع الدراس  الةالي  ف  طبيع  العيم  .
 كتػديرات تػديرم ( عمػ   إف2005إلهػاـ مػايؼ )كات لػت الدراسػ  الةاليػ  تػع دراسػ  

 اتخػاذهـ ( عمػدلػكظي  كهك بعػد تػف ابعػاد الرضػا ا (ا مسامي  بالعكاتؿ يتر ركف التدارس
كهػك بعػد تػف  (البيئي  بالعكاتؿ يتر ركف التدارس كتديرات تديرم بدرم  عالي كأف لملرارات

 . ا داري  اتخاذهـ لملرارات عمد تتكسط  ابعاد الرضا الكظي  ( بدرم 
( كالتػ  تػػرل كمػػكد 2007عبػػد العزيػز الةتيضػػ  ) كات لػت الدراسػػ  الةاليػ  تػػع دراسػ 

( فر ػؿ بػيف طبيعػ  عتميػ  29,2إةصػائي  عمػد تسػتكل داللػ  ) داللػ  تعو ػ  طرديػ  ذا
 صمع اللرار )ككؿ( كتستكل الرضا الكظي   

 الرضا بيف دال  ( عم  أف هماؾ عو   (Martin 2006كات لت الدراس  الةالي  تع دراس 
)كهػ    ريفلمتػد الصػوةيات كت ػكيض تااللػرار  صػمع فػي التكظػؼ ؾاكبػيف إشػر  الػكظي ي
  تف اساليب اتخاذ اللرار(  أسمكب

ال  انخحمك من صحت انفشض انثانٌ : انزً ٍىنص ػهىٌ :
تكمػد فػركؽ دالػ  إةصػائيان فػي الرضػػا الػكظي ي بػيف تػديرم التػدارس االبتدائيػ   كال امكيػػ  

 .بتةافظ  التميا 
 (92)مدكؿ 
 تديرم التدارس االبتدائي   كال امكي دالل  ال ركؽ ا ةصائي  بيف 

 ( 952) ف =  الرضا الكظي يفي ميا بتةافظ  الت

المقياس
 الرانوي  االبتدائي 

 قيم ت
مسةةةتو 
عمعم الدالل 

غيردال 1.10 .0.3 11..0 04.320.43العالقاتاإلنساني 

غيردال 1.301.13 22.31 3.33 21.33الرضاعنطبيع العمل

دالغير 1.30 0.02 .131 0.23 13.01 الرضاعنبيئ العمل

غيردال 1.14 2.10 10.14 1.01 10.03 الرضاعنالمرتبوالحوافزوالترقيات

غيردال 1.11 0.33 01.11 1.13 00.23 الرضاعنال اتوتقديرالمجتمع

غيردال 1.04 2.01 3..13 1.32 .13.3 الرضاعناألمنواالستقرارالوظيف 

غيردال 1.11 14.33 120.14 13.11 124.01الدرج الكلي 
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 رم ػػتديال تكمد فركؽ دال  إةصائيان بيف  ( تا يمي :92يتضح تف مدكؿ )
 في الرضا الكظي ي .التدارس االبتدائي   كال امكي  بتةافظ  التميا 

أك اال تصػادي  أك  كاالمتتاعيػ  السياسػي  الظػرؼتشػاب   إلػ  المتيمػ  هػذي الباةػث كيعػزك     
مػػػاخ العػػػاـ التعميتػػػ  داخػػػؿ , ككػػػذلؾ تشػػػاب  التلمتػػػديريف يػػػ  كال لافةتػػػ  الم سػػػي   التهميػػػ  أك
مديريرن  بهػا يتػر التػي العاتػ  الظػركؼ أف, كتا , كخضكعهـ متيعهـ تةت تظم  كاةدةالتدارس

 يكمػد فػو، فهدم  رمدي ن تدرلفي ف ها دهر، كاةػدة ال امكيػ  تػديرم التػدارسالمدياي  ابتديايرد  
 دطتق عمى الجمرع ي ن دايرق. ات الع كاللكاميف اكمظت  كاف، ترههم ت ريؽ
, فػػرف ارت ػػاع االسػػعار كتتطمبػػات التعيشػػ  ا عػػف الترتػػب كالةػػكافز كالتر يػػاتأتػػا الرضػػ     
تػرتبهـ كاةػد كالزيػادة السػمكي  عمػدهـ  , كتػا أف ال تمته  تككف تةط اهتتاـ المتيػعالت  

 كاةدة كاللكاميف الت  تةدد العوكات كالةكافز كاةدة  .
  كالعو ػ  بػيف العو ات ا مسامي  التػ  تػتـ داخػؿ التمظكتػ  التعميتيػ  تتشػابه كتا أف    

, كغالبنػػا تػػا تلػػـك عمػػ  االةتػػراـ التتبػػادؿ كعػػدـ الت ر ػػ  بيػػمهـ كتػػا أف الػػرئيس كالترؤسػػيف
 .العو ات ا مسامي  ترتبط بليـ ديمي  كامتتاعي  ترتضيها المتيع كيمتـز بها

مهػزة فرمهػا تكػكف تةػط ؿ فرف أل ملص أك عمز ف  الكسػائؿ أك اكأتا الرضا عف بيئ  العت     
, ككػذلؾ فػرف فػرف ذلػؾ سػيككف تةػط  مػاء المتيػع  , كعمػد تػكافر الكسػائؿ أك اآلمهػزةملد لممتيع

, ككػػذلؾ فظػػركؼ العتػػؿ الميػػدة كتػػكافر ء أك كمػػكد ضكضػػاء يػػؤ ر عمػػ  المتيػػعملػػص اكضػػكا
كذلػػػؾ كف خبػػػراتهـ  دكف ت ر ػػػ  عمػػػ  التػػػديريف.الرعايػػػ  الصػػػةي  كالم سػػػي  ... كػػػؿ ذلػػػؾ يػػػؤ ر 

 كاللػكاميف اكمظتػ  لػم س كيخضػعكف تػا ةػد الػ  تتشػابه  ظركفنا كيكامهكفالتعميتي  تتشابه  
 الترتبط  بالتعميـ  كيعيشكف ف  م س البيئ  التعميتي  داخؿ التدارس .

 ح د   جدره ح د  مدر رمد م تره أتا تف ماةي  تلدير الذات فاف التدير يمظػر إلػ  م سػه 
 ، فأذا حمق أم يًا إرجرتر  دك ن هفيده لها ه إرجرتر   العك  قييده عمى ادخرذ الميايات

(  احية فال رمرذ المجدمع تردههم  أأهمدر رهفدي ن لمكادر ةكمر أن هفية المجدمع لهم         
مه التدير يتطمع إل  ضتاف تستلب.أمر من هرحر  اليضر عن األمن  اب دمياي ال فراى فأن 

سكاء كاف ذلؾ ف  فتػرة خدتتػه كضػتاف الةصػكؿ عمػ  الترتبػات كالةػكافز , أك بعػد أمهػاء 
كاةػدة  عمػ  امه الةصكؿ عم  التكافػرت كالتعػاش, كممػد أف ردة فعمهػـ تدة خدتته  كضت

عمػ  ةػد عمتػه إلػ  دراسػات  ارمػت  –كلـ يتكصؿ الباةػث  اللكاميف الت  تمظـ تمؾ اكتكر.
    بتدائي  كال امكي  ف  تتغير الرضا الكظي   .بيف تديرل التدارس اال
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 ان في ػال تكمد فركؽ دال  إةصائي : الذم يمص عمي : ال الثالتةلؽ تف صة  ال رض 
 بيف تديرم التدارس االبتدائي   كال امكي  بتةافظ  التميا .اللدرة عمي اتخاذ اللرار 

 (99)مدكؿ 
 بتدائي  كال امكي دالل  ال ركؽ ا ةصائي  بيف تديرم التدارس اال

 ( 952) ف =                اللدرة عمي اتخاذ اللراربتةافظ  التميا في 

المقياس
 الرانوي  االبتدائي 

 قيم ت
مستو 
عمعم الدالل 

غيردال .1.3 0.01 .02.3 0.13 02.14مراحلاتخا القرار

غيردال 1.13 0.11 01.01 0.01 01.31 العواملالمؤررةف اتخا القرار

غيردال 1.02 0.21 04.14 0.41 ...03أساليباتخا القرار

غيردال 1.13 0.04 00.43 0..0 00.30مهاراتاتخا القرار

غيردال 1.04 1.11 03.14 1.23 .2..0معوقاتاتخا القرار

غيردال 1.00 11.11 100.23 .11.3 3...10الدرج الكلي 

ال تكمػػػد فػػػركؽ دالػػػ  إةصػػػائيان بػػػيف تػػػديرم  تػػػا يمػػػي :( 99يتضػػػح تػػػف مػػػدكؿ )
 .اللدرة عمي اتخاذ اللرار التدارس االبتدائي  كال امكي  بتةافظ  التميا في 

 حفسَش انفشض  

تػديرم التػدارس االبتدائيػ  كال امكيػ  إلى دشرت   في ف العمدل تدرن  المتيم  هذي الباةث كيعزك     
تشػػابه  ككػػذلؾ هفم عممهددم  دد ا  مدع المعممددرن أ  الطددال  ، المدد اهرن الددى ددد فدهطتدق عمددرهم هادد 

كيرمػع عػدـ كمػكد فػركؽ دالػ  .  رعدره ن مدن هاد  الدي درن الد فراى ،طبيع  العتؿ كطبيعػ  البيئػ 
, إلػ  أف تراةػؿ اتخػاذ رم التدارس االبتدائيػ  كال امكيػ تدي( بيف تراةؿ اتخاذ اللرارإةصائيان ف  بعد )

 اللػرارات تبػدء بالشػعكر بالتشػكم  اتخػاذ فػي عمتي له خطػكات تسػتخدـ  اللرار ه  عبارة عف تمهج
 , فه  خطكات يستخدتها المتيع.كتمته  بتم يذ كتتابع  اللرارات

( التػؤ رة فػي اتخػاذ اللػرار) بعد كون تف  كيرمع عدـ كمكد فركؽ دال  إةصائيان ف 
كطبيعػػ  البيئػػ  ككةػػدة تشػػاب  طبيعػػ  العتػػؿ  مع قددرت ادخددرذ المددياي( فريجددع ذلددك إلددىأ بعػػد 

،  همددا المرهاهردد ، ،  رعددره ن مددن هادد  التري قياطردد   الددي درن الدد فراىاللػػكاميف كالمػػكائح
 .. عيم دعر ن العرممرن .

 بعػد  أ درلر  ادخدرذ المدياي(أ بعػد كػون تػف  كيرمع عدـ كمكد فركؽ دال  إةصائيان ف      
تػديرم التػدارس االبتدائيػ  ون تػف أف كػإلدى  ذلػؾ الباةػث يعػزكفأمهدريات ادخدرذ المديايات( 



 227 

 أغمػب أفك  .تم يػذها يػتـ عاتػ  سياسػات لهػـ ترسػـ كاةػدة مهػ  رسػتي  يتبعػكفكال امكيػ  
ككػذلؾ ، لمػكزارة لمسياسػات العاتػ  تخضع تبرتم   رارات هي التدارس في التتخذة اللرارات

ردد   الددي درن رعددره ن مددن هادد  التري قياطكمددر أههددم ، تشػػابه  طبيعػػ  العتػػؿ كطبيعػػ  البيئػػ 
عم  ةد عمتػه إلػ  دراسػات  ارمػت بػيف تػديرل التػدارس  –كلـ يتكصؿ الباةث ..ال فراى 

 االبتدائي  كال امكي  ف  تتغير اللدرة عم  اتخاذ اللرار.
 انخالصت

تكمد عو   ارتباطي  طردي  دال  إةصائيان بيف الرضػا الػكظي ي كاللػدرة عمػ  اتخػاذ  -9
 ارس االبتدائي  بتةافظ  التميا .اللرار لدل عيم  تف تديرم التد

ال تكمد فػركؽ دالػ  إةصػائيان بػيف تػديرم التػدارس االبتدائيػ   كال امكيػ  بتةافظػ   -2
 التميا في كون تف تتغير الرضا الكظي ي كتتغير اللدرة عم  اتخاذ اللرار.

 : انخوصَاث

 ظتػ كاكم اللػكاميف ترامعػ  اللػائتيف عمػ  العتميػ  التعميتيػ  إلػ  الطمػب ضػركرة .9
 .لهـ الصوةيات تمح تف فيها تديريف التدارس  التي تليد كالتعميتات

اسػس اتخػاذ  كالتديرات التديريف بتعريؼ اللائتيف عم  العتمي  التعميتي   ياـ ضركرة .2
 . لهـ  التدريبي  كالدكرات المدكات علد خوؿ تف اللرار

 التػدارس تػديرم سػتكلكرفػع تاستخداـ االساليب العمتي  الةدي   ف  اتخاذ اللرارات  .3
 . ا داري  اللرارات اتخاذ في كالةاسكب التعمكتات تكظيؼ في

 العػاتميف كتشػميع كالتعمكيػ  التاديػ  التشميعي  لتكاف.تكا لمةكافز مديد مظاـ إيماد .4
 .الكظي ي رضاهـ تةسيفل مهكدهـ كتلدير العتؿ في كا بداع عم  التمافس

 .اللرار اتخاذ عتمي  في لمدكل  …دي كاال تصا السياسي  المكامب تراعاة يمب .5
 انممخشحاث

لدل  اللرارات كا ع اتخاذ عم  لمك كؼ العالي التعميـ كزارة في دكري  بصكرة كأبةاث دراسات إمراء .9
 .كتةسيمه تشميعه سبؿ كدراس  كتلييته اللائـ الكضع تديرل التدارس لرصد

 رتصب  عيم  تف تةافظ  التميا فلد ا تصرت الدراس  عمأخرل) بتماطؽ تتا م  دراسات إمراء .2
 اللرار باتخاذ عو تها أخرل لتعرف  تتغيرات تماكؿ فيها يتـ تتا م  دراسات إمراء .3
 الممسيف تف تختم   عتري  فئات تتا م  عم  دراسات إمراء .4

 انمشاجغ

 انمشاجغ انؼشبَت 
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 فػي اتاللػرار  اتخػاذ كفاعميػ  السػمط  ت ػكيض بػيف العو  : ( 2226إبراهيـ ع يؼ تهما )
 الماتعػات فػي التدريسػي  الهيئػ  أعضػاء مظػر كمهػ  اككاديتيػ  تػف اك سػاـ

ماتعػه الممػاح , العميػا كمي  الدراسػات, رسال  تامستير غير تمشكرة, ال مسطيمي 
  ., فمسطيفالكطمي 

 ,2, ط كأدكات البةػث السػمككي  اكسس العاتم  اللكل إدارة :( 1979عاشكر) صلر أةتد
 .كالمشر لمطباع  العربي   المهض دار ,بيركت
المػوؿ  شػرك  ,االسػكمدري  التهػارات بمػاء تػدخؿ التمظيتػي السػمكؾ( 2223أةتػد تػاهر )

 , تصر.لمطباع 
( : تػػػدل تشػػػارك  تعمتػػػ  التػػػدارس ال امكيػػػ  فػػػ  اتخػػػاذ اللػػػرار 2227أشػػػرؼ ةػػػرز اهلل )

اتعػ  الم كميػ  التربيػ , كعو ته برضاهـ الكظي  , رسال  تامستير غير تمشكرة,
 , غزة ا سوتي 

(: فاعميػػ  عتميػػ  إتخػػاذ اللػػرارات االداريػػ  لػػدل تػػديرل 2226السػػيد تةتػػد عمػػ  اللضػػاي )
كتػػديرات التػػدارس الةككتيػػ  ال امكيػػ  فػػ  تةافظػػ  عممػػكف, تممػػ  كميػػ  التربيػػ  

 المزء ال ام  , ستتبر.  62بالتمصكرة, العدد 
 عمػ  عتميػ  كالبيئيػ  كالتمظيتيػ  مي ا مسػا العكاتػؿ أ ر :(2225الهاـ مايؼ أبك ةتدل )

 تامستيرغير تمشكرة, رسال  الممكب, إ ميـ في التدارس تديرم لدل اللرار اتخاذ
 . الكرؾ , تؤت  ماتع  كمي التربي ,

 كرضػاهـ التػديريف تعمكيات في العميا التدرسي  ا دارة متط تر ير ( :2229إي اف العم  )
 .عتاف اكردمي , الماتع  تمشكرة, غير تامستير رسال  الكظي ي

 التشػرفيف لػدل التمظيتػي بػااللتزاـ كعو تػه الػكظي ي (: الرضػا2228إيمػاس فػؤاد مػكاكل ) 
التكرتػ  , رسػال   تكػ  بتديمػ  كالتعمػيـ التربيػ  بػإدارة التربكيػات التربػكييف كالتشػرفات

 كمي  التربي , ماتع  أـ اللرل , السعكدي  . تامستير غير تمشكرة  ,
 ( : تذكرات ف  أداة اكعتاؿ, ا سكمدري  , دار الماتعات التصري  9974ةتد تكفيؽ )متيؿ أ

عيمػػ  تػػف  ( اكتػػف الم سػػ  كعو تػػه بتك عػػات الممػػاح كال شػػؿ لػػدل 2292ةسػػاـ تةتػػد كػػاف  ) 
 .السعكدي , اكيتاـ ف  تك  التكرت , رسال  تامستير غير تمشكرة, ماتع  أـ اللرل



 229 

 بالرضػا كعو تػه ا دارم التتكػيف (2292 (السػكيعي مطافسػ كعتػر الطعػامي أةتػد ةسػف
 العربيػ  الػدتاـ بالتتمكػ  تةافظػ  فػي الةككتيػ  التػدارس تػديرم لػدل الػكظي ي

 . 2293, 1 تمةؽ , 40 التمّمد التربكي , العمـك دراسات السعكدي  ,
ات فػػ  ( : إتخػػاذ اللػػرار فػػ  تسػػيير التػػكارد البشػػري  كأسػػتلرار اكطػػار 2227خوصػػ  تػػراد )

, كميػ  العمػـك ا مسػامي  العتؿ , رسال  تامستير غير تمشكرة , ماتعػ  تمتػكرل 
 .المزائر,  ا متتاعي   كالعمـك

( : " بعػض سػتات الشخصػي  كعو تهػا بإتخػاذ اللػرار لػدل 2223زاتؿ بف متيػؿ تسػك  )
, كرتػ , رسػال  تامسػتير غيػر تمشػكرةعيم  تف تديرل التدارس بتديمػ  تكػ  الت

 .  السعكدي لتربي , ماتع  أـ اللرل, كمي  ا
( : التة يز كأ ري عم  الرضا الػكظي   لمتػكرد البشػرل فػ  التؤسسػ  2227ف )كزهي  عزي

كميػ  العمػـك  ,9955أكت  22عػ اال تصادي , رسال  تامستير غير تمشكرة, مات
 .المزائراال تصادي  كعمـك التسيير, 

سسػػػ  ةػػػكرس , تؤ ا سػػػكمدري , ا دارل ا دارة كالتمظػػػيـ :(2224سػػػات  متػػػاؿ الػػػديف )
 , تصر. الدكلي  لممشر كالتكزيع

 رسػال , الطارئػ  الظػركؼ فػي اللػرار اتخاذ في اكتمي اللائد تهارة :(2222سعد الهزل  )
 اكتميػ , لمعمػـك مػايؼ أكاديتيػ  ,االعميػ الدراسػات كميػ  تمشػكرة, غيػر تامسػتير
 . السعكدي 

تكػ   بتديمػ  التػدارس التتكسػط  لتػديرم الكظي ي ضا( : الر 2299صالح تطير البودل )
كمي  التربي , ماتع  أـ , ظرهـ, رسال  تامستير غير تمشكرةم كمه  تف التكرت 
  .السعكدي  ,اللرل

رهػا عمػ  إتخػاذ ( : الضغكط االمتتاعي  كضػغكط العتػؿ كأ 2227صالح ماصر اللةطام  )
, ماتعػػ  دراسػػات العميػػاكميػػ  ال, اللػػرارات اآلداريػػ , رسػػال  تامسػػتير غيػػر تمشػػكرة

 . عربي  لمعمـك اكتمي  , السعكدي مايؼ ال
ا دارم  ال كػر ضػكء فػي التدرسػي  ا دارة : (2002) الةتيػد تصػط    عبػد صػوح

 .السعكدي  لممشر, التريخ دار الرياض, التعاصر,
 دار ,عتاف التربكل, ا شراؼ في كت اهيـ تطبيلات : (2001) الةتيد البدرم عبد طارؽ

 .اكردف كالتكزيع, كالمشر لمطباع  ال كر
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التؤسسػات  فػي كا داريػ  اللياديػ  : اكسػاليب : (2001)الةتيػد البػدرم  عبػد طػارؽ
  .اكردف ,كالتكزيع كالمشر لمطباع  ال كر دار ,عتاف التعميتي ,

 العػاتميف الكظي ي لدل الرضا تةليؽ في كدكري ( التة يز2227المريد ) تاطؿ بف عارؼ
, كميػ  الدراسػات العميػا ,المػكؼ, رسػال  تامسػتير غيػر تمشػكرة تمطلػ  بشػرط 

 ماتع  مايؼ العربي  لمعمـك االتمي .
( الشػػعكر بالطترميمػػ  كالكةػػدة الم سػػي  لػػدل اكيتػػاـ 2293عبػػد الػػرةتف عمػػ  العطػػاس )

التليتيف ف  دكر الرعاي  التليتيف لدل ذكيهـ )دراسػ  تلارمػ ( رسػال  تامسػتير 
 ماتع  أـ اللرل, السعكدي  .كمي  التربي  , شكرة, غير تم
تكتبػػػ  , اللػػػاهرة الرياضػػػي , اسػػػت تار الك ػػػت فػػػي إدارة الهيئػػػات :(9995عصػػػاـ بػػػدكم )

 .المهض  التصري 
( : الرضػػػا الػػػكظي   كعو تػػػه با متاميػػػ , رسػػػال  تامسػػػتير غيػػػر 2222عمػػػ  يةيػػػ  الشػػػهرل )
 ., السعكدي مايؼ لمعمـك اكتمي أكاديتي  , تعهد الدراسات العميا تمشكرة , 

السػػػمكؾ التمظيتػػػ  فػػػ  إدارة التؤسسػػػات : ( 2225فػػػاركؽ عبػػػدي, عبػػػد التميػػػد السػػػيد )
 ., االردفدار التيسرة لممشر كالتكزيع , عتافالتعميتي , 
ت اهيـ كأسس سػمكؾ ال ػرد كالمتاعػ   –السمكؾ التمظيت   :(9995كاتؿ تةتد التغرب  )
 ال كر لممشر كالتكزيع, االردف .دار  عتاف, ف  التمظيـ ,
ضػػغكط العتػػؿ كعو تهػػا بالرضػػا الػػكظي   لءفػػراد العػػاتميف فػػ   :(2292تبػػارؾ فػػاتح الدكسػػرل )

تراكػػز ةػػرس الةػػدكد بتمطلػػ  التديمػػ  التمػػكرة, رسػػال  تامسػػتير غيػػر تمشػػكرة , كميػػ  
 الدراسات العميا , ماتع  التمؾ مايؼ لمعمـك اكتمي , السعكدي 

 , تصر. العربي  الميؿ تمتكع  , اللاهرة اكزتات, إدارة ) :2223 ( الخضيرلأةتد  تةسف
البشػري   لملػكل الػكظي ي الرضػا) 9984 (إسػتاعيؿ مبيػؿ كرسػوف أسػعد, أسػعد تةسػف

 اال تصػاد, كمي  , كالتمتي  البةكث تركز , السعكدي  العربي  التتمك  في العاتم 
  السعكدي . العزيز, عبد ماتع  التمؾ

   .تصر المديدة, الماتع  دار ,ا سكمدري  التمظيتي, السمكؾ :(2224سمطاف ) سعيد دتةت
( الرضػػػا عػػػف التمػػػاخ التمظيتػػػ  كعضػػػاء هيئػػػ  9992تصػػػط   كاتػػػؿ, سػػػكميا البكػػػرل )

 . 9, العدد 32التدريس بماتع  اللاهرة, تمم  ا دارة العات , تممد 
 )إدارة اكفراد(, عتاف, الشركؽ ( إدارة التكارد البشري  2222تصط   مميب شاكيش )
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, ,دراسػ  تيداميػ هػا باتخػاذ اللرار( :" ال لػ  بػالم س كعو ت 2299تميرة همػدل أبػك د ػ  ) 
 ., سكريا, ماتع  دتشؽمستير غير تمشكرة, كمي   التربي رسال  تا

( الػػكالء التمظيتػػ  كعو تػػه بالرضػػا الػػكظي   لػػدل تػػديرل 2010ماصػػر ةتػػداف المػػاعب  ) 
, رسػال  تامسػتير ف التعمػيـ اكساسػ  فػ  سػمطم  عتػافلةمل  ال امي  تػتدارس ا

 ., االردفاتع  مزكل, كمي  العمـك كاآلداب, عتافغير تمشكرة , م
 ( السمكؾ ا مسام  كالتمظيت , تعهد ا دارة العات  الرياض 9995 (العديمي ماصر تةتد

, عتػاف, دار  2كالتطبيػؽ, ط ( اتخػاذ اللػرارات ا داريػ  بػيف المظريػ 2227مكاؼ كمعػاف, )
 . , االردفال لاف  لممشر كالتكزيع 
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بػػيف االرضػػا االرتباطيػػ   العو ػػ   كتتةػػدد فػػ  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  دفت الدراسػػ  هػػ
ؽ بػػػيف تػػديرل التػػػدارس كال ػػر , كالتعػػرؼ عمػػػ  الػػكظي   كبػػيف اللػػػدرة عمػػ  اتخػػػاذ اللػػرار
 الرضػػا الػػكظي  كػػون تػػف فػػ  بتةافظػػ  التميػػا  االبتدائيػػ  كبػػيف تػػديرل التػػدارس ال امكيػػ  

, كتككمػػت عيمػػ   التةميمػػي الكصػػ ي التػػمهجـ الباةػػث , كاسػػتخداللػػدرة عمػػ  اتخػػاذ اللػػرارك 
( تػدير  75( تػدير تدرسػ  ابتػدائ  , ك) 75( تػدير تدرسػ  )952) تػف الدراس  االساسػي 

( , كتلياس 2294تدرس   امكل, كاستخدـ الباةث تلياس الرضا الكظي   إعداد الباةث )
عػداد الباةػث ) تكمػد عو ػ  :  إلػ  راسػ الد تكصػمت  ػد ك (2294اللػدرة عمػ  اتخػاذ اللرارا 

ارتباطي   بيف الرضا الكظي   كبيف اللدرة عم  اتخاذ اللرار لدل عيم  تف تديرل التػدارس 
الرضػا كػون تػف ال تكمد فػركؽ دالػ  اةصػائيان فػ  كتا االبتدائي   كال امكي  بتةافظ  التميا. 

  امكي  بتةافظ  التميا.بيف تديرل التدارس االبتدائي  كال كاللدرة عم  اتخاذ اللرار الكظي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstractر

The Current Study aimed at identifying the Correlation 

between job – Satisfaction and the ability to take adecision , In 

addition to identifying the differences between . A sample of  

primary Schools principals and a Sample of secondary Schools 
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principals in Minia in job Satisfaction and the ability to  take a 

decision . the researcher used the analytical descriptive research 

design . the basic study sample consisted of (150) . schools 

principals , (45) Seventy five of them were secondary Schools 

principals and the other " 75" were Primary Schools principals 

.the researcher Used the scale of job satisfaction which is 

prepared by the researcher (2014) and the scale of the ability to 

take a decision which is also prepared by the researcher (2014) 

.the findings of the study showed a correlation between job 

satisfaction and the ability to take adecision of a sample of 

primary and secondary schools principals in Minia There are no 

statistically Significant differences in job satisfaction and the 

ability to take a decision between the principals of primary 

Schools and the principals of secondary Schools , in Minia  


