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 امللدص:

العربية لذا، اعتنت المممكة  ،لنمك االقتصادملتحقيؽ ا االتعميـ مفتاحن صناعة تعد  
 اتحسنيصحب ذلؾ  كلكف لـ، تيامقادير متزايدة مف ميزانيا وخصصت لف بالتعميـ السعكدية
 المناسبة لممعمميفتكفير الحكافز منظكمة التعميـ، كقد يعكد ذلؾ الى قمة  دةفي جك  امممكس

 التعميـ.     ككنيـ مف أىـ مدخالت العممية 
حكافز المعمميف في المممكة  سياسةالرئيس: كيؼ يمكف تطكير  بحث السؤاؿال حكطر 

  كآراء الخبراء؟ ي فنمندا كسنغافكرهتخبر العربية السعكدية عمى ضكء 
( خبيرا في 17)الخبراء  بمغ عدد ، كقدأسمكب دلفيك المنيج الكصفي، عمى  البحث كاعتمد

 تتنكع: كمف أىـ نتائج البحثك  را في الجكلتيف الثانية كالثالثة،( خبي35الجكلة األكلى، ك)
كجاءت أىـ المعايير التي ، مبررات حكافز المعمميف، ما بيف مبررات محمية كمبررات دكلية

أف تراعي معايير األداء المكضكعية ينبغي تكافرىا عند تصميـ كتطبيؽ حكافز المعمميف، مثؿ: 
 أف تتكامؿ حكافز، ك أف تمنح الحكافز لمف يستحقيا مف المعمميف، ك في تصميـ حكافز المعمميف

البيركقراطية ، كضركرة تقميؿ أف تككف حكافز المعمميف دكرية، ك المعمميف لتمبية حاجات المعمـ
اعتمادنا عمى اإلطار  اتصكر مقترح الباحث قدـ البحث، كفي نياية في أنظمة الخدمة المدنية
في  ةالدراسة الميداني، كما أظيرتو نتائج جربتي فنمندا كسنغافكرهتالنظرم، كما أسفر عنو 

 جكلتيا الثالثة. 

 أسمكب دلفي -المعمميف -حكافز -سياسة -تطكير كممات مفتاحية:
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Development of teachers’ incentives policy in the Kingdom of Saudi 

Arabia in light of the experiences of Finland and Singapore and the 

views of some experts: A future study 
By/ Dr. Badr Jamaan Al Shaeri 

The education industry is a key to achieving economic growth, therefore, 

the Kingdom of Saudi Arabia has taken care of education and allocated 

increasing amounts of its budgets to it, but this has not been accompanied by a 

tangible improvement in the quality of the education system, and this may be 

due to the lack of adequate incentives for teachers, as they are one of the most 

important inputs to the education process. 

The research raised the main question: How can the teacher incentives 

policy be developed in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the experiences 

of Finland and Singapore and the opinions of experts? 

The study was based on the descriptive approach and the Delphi method. 

The number of experts reached (71) experts in the first round, and (53) experts 

in the second and third rounds, and the weighted scores were determined for 

each response using spss. 

Among the most important results of the research: Justifications for 

teachers 'incentives varied between local justifications and international 

justifications, and the most important criteria that should be met when 

designing and implementing teacher incentives, such as: taking into account 

objective performance standards in designing teachers' incentives, and granting 

incentives to teachers who deserve it, and that Teachers ’incentives are 

integrated to meet the teacher's needs, teachers’ incentives should be periodic, 

and the need to reduce bureaucracy in civil service systems. At the end of the 

research, the researcher presented a proposed vision based on the theoretical 

framework, and what the experiences of Finland and Singapore showed, and 

what the results of the field study showed in its third round. 
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 للبشحاإلطار العاو 

  مكدم٘

كقد نتج  ،كمتعددة متسارعة تغييرات لعمؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافيةا نظـ تشيد
 عدة عبر التغيرات ىذه مكاكبة عمييا لزاما كافك  تمؾ النظـ؛ عمى كبيرة ضغكطذلؾ  عف

 في يؤثر ما أىـ مف يعد الذم البشرم المكرد السيما مكاردىا، عمى التركيز بينيا مف ،مداخؿ
  .مستقبميا معالـ كرسـإنتاجيتيا،  تحديد

 كالعكامؿ المدخالت لكثرة ؛اتعقيد االجتماعية النظـ أكثر مفيعد  التربكم النظاـ عمى أف 
 فرص :ىي تربكية أىداؼ خمسة تحقيؽ إلى يسعى تربكم نظاـ فكؿ ؛بو كتتأثر فيو تؤثر التي

 مع كالمكاءمة الفئات، بيف أك المناطؽ بيف كالمساكاة التعميـ، بالتعميـ، كجكدة االلتحاؽ
 تطكر لدرجة تبعا كتتفاكت درجة االىتماـ بيذه األىداؼ ،كالكفاءة كالمجتمع، حاجات الفرد

 مف أكثر االلتحاؽ فرص عمى تركز النمك طكر في تككف التي فالدكلة؛ معيف زمف في الدكلة
 الجكدة عمى تركيزىا يزداد الدكلة تقدمت ككمما المساكاة، أك التعميـ جكدة عمى تركيزىا

 تكفر عمى مباشر بشكؿ يعتمد كغاياتو التعميـ أىداؼ تحقيؽ أف كبما ،كالكفاءة كالمكاءمة
 تخصص أف الكطنية لممكازنات كضعيا عند الدكؿ جميع عمى يتكجب فإنو المالية، اإلمكانات

 لمنظمة)ا جكدتو كتحسيف التعميـ لتطكير الدكلة مكازنات كمف الكطني الدخؿ مف كافية نسبة
 .(5، 5173، كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية

لتحديد دخؿ  اكمؤشر  ،لنمك االقتصادملتحقيؽ ا امفتاحعد تالتعميـ  صناعة أفبت كقد ث
لمتدقيؽ كالتمحيص عمى  -في معظـ األحياف -صناعةىذه ال تخضعلذا  المجتمع؛األفراد في 

حقيقة أف عف النظر غض كب، ألنيا ذات تأثير مباشر كعميؽ عمى المجتمع ؛كافة المستكيات
 المناسبةتكفير الحكافز قمة معظـ التعميـ حككمي؛ فكثيرا ما ُيزعـ أف األداء في التعميـ يعكقو 

(Lazear,2003,181). 
كىي في زيادة  المحمي،كبيرة مف الناتج  اعمى التعميـ نسبتنفؽ مف الدكؿ  اكثير كمع أف 
لـ تحسف أيضا مف أحكاؿ ك  ،إال أف ىذه الزيادات لـ تحسف مف جكدة التعميـ متصاعدة،

ككنيـ مف أىـ  خاصة؛ بالمعمميفبالتعميـ عامة ك لذا نادل البعض باالىتماـ لمعمميف كثيرا؛ 
 .(Hanushek& Others, 2005,15) التعميـمدخالت العممية 
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 األىداؼ لتحقيؽ ميماف؛ فاأمر  التعميـ لكظيفة الالئؽ ـاكاالحتر  ،لممعمـ السميـ فالكضع
 كمؤسسات داأفر  كافةتيـ  التعميمية العممية إف ؛ حيثالجميع إلييا يسعى التي التربكية
بيف الحككمات  صادؽ تعاكف ىناؾ يككف أف بدال كلذا الحككمات، عمى كراح كليست ،المجتمع

 كالمؤسسات ،المدني المجتمع كمؤسسات ،المعمميف كجمعيات منظمات كبيفمف ناحية 
 بشكؿ كأىدافيا ،التعميمية السياسة تحديد بيدؼ ،كالتدريب التعميـ كمؤسسات، ثقافيةلا

 5173، كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية لمنظمة)ا ، كمنيا سياسية حكافز المعمميفحكاض
،5). 

 أيا-كاالجتماعيةالمينية كالمادية يـ أكضاعسياسة حكافز المعمميف عف تعبر عادة ما ك 
 أكلكية كطنيةتبدم ف كانت ىذه السياسة إ، كما بمد ما في-سيئة كاف مستكاىا، جيدة أـ

، ىذا ىذا البمدفي  يمثؿ الجزء الميـ مف التعميـ االىتماـ بالمعمـباعتبار أف  ؛أـ ال بالمعمميف
 .ات التعميمية فيما يخص حكافز المعمميفسمطميا مف جانب الالشؽ يمثؿ ما يمارس فع

 مع لمتعامؿ تفعمو أفالتعميمية ات سمطال تنكم ما مثؿأما ما يخص الشؽ المستقبمي، في
 ليست الفعمية كالمستقبمية فحكافز المعممي ةسياس فإف المنطمؽ، ىذا كمف ،أكضاع المعمميف

 تكجيو كفي العمؿ، كخطط تيجياتااالستر  رسـ في تساعد فيي ل؛كبر  أىمية ليا بؿ فكريا، ترفا
 لمنظمة)ا لمساءلةا كبالتالي؛ كالتقييـ لمرقابة أساسا تشكؿ أنيا كما ،قراراتال اتخاذ عممية
 .(5، 5173، كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية
 النقاشات ىذه كتتأثر ستمر،عممي م لنقاش تخضع المعمميفحكافز  سياسةال تزاؿ ك 

 االقتصادية التنمية في التعميـ أىمية عمى عاـ بشكؿ المجتمع يعمقيا التي باألىمية
كما  .(5، 5173، كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية لمنظمة)ا المستدامة كالثقافية كاالجتماعية

حكافز المعمميف القياـ بدراسات كبحكث عممية متخصصة تدكر حكؿ  سياسةيتطمب تطكير 
 ة حكافز المعمميف في ضكء األىداؼ المكضكعة ليا. مدل فعاليحديد تقييـ كت

المعمميف حكافز سياسة أف مع ىذه الدعكة بقكلو:  (Lazear,2003,180)الزيركيتفؽ 
سكاء أكانت صريحة أـ ضمنية، ك ، العالمية مكجكدة كغير مستغربة في جميع نظـ التعميـ

إال أف تحديد مدل فعاليتيا، أك احتماؿ  نمطية أك غير نمطية، مقصكدة أك غير مقصكدة،
 .كالدراسة فعاليتيا، بحاجة إلى مزيد مف البحث
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مراجعة ة السعكدية لتؤكد عمى الحاجة إلى ئكجاءت تكصية دراسة عممية أجريت عمى البي
لتصبح جاذبة،  ؛كزيادة االىتماـ بالبيئة التعميمية ،محميا لممعمميف الحالية لمحكافز ةالسياس

ة كضركرة إيجاد رتب لممعمميف، كلكؿ رتبة حكافز خاصة بيا، كربط رتب المعمميف بالرخص
 .(751، 5172المينية لممعمـ )المنصكر، 

 منيكضتطكير حكافز المعمميف، لل فاعمة جديدة سياسة تبني كبناء عمى ما سبؽ؛ ينبغي
تسيـ في تقكيـ  ؛حاسمة رسمية راراتكق، عميا سياسية دةار ، مف خالؿ إالتعميـ بمينة

نبعت فكرة  المنطمؽ ىذا كمفحالية في حكافز المعمميف. الكمعالجة أم اعكجاج في األكضاع 
مكانية  سياسةالحالية كالتي تدكر حكؿ  البحث في المممكة العربية  تطكيرىاحكافز المعمميف كا 

 .سنغافكرهخبرة كؿ مف فنمندا ك السعكدية في ضكء 
 ّأصئلتَا البشحمغهل٘ 

مقادير  وخصصت لبصفة عامة كبشكؿ مستمر؛ ف بالتعميـ السعكديةالحككمة  اعتنت
ت التكسع تفكؽ معدالبمعدالت كانت ترتفع باستمرار، ك  و، كلكف كمفتتيامتزايدة مف ميزانيا

، 5171)الجابرم،  منظكمة التعميـ دةفي جك مممكس تحسف ، دكف أف يصحب ذلؾ لحقيقيا
552). 

جاءت الحكافز في المرتبة األكلى كأحد فقد لمعمميف حكافز االكضع الراىف لكفيما يخص 
ق(، كارتفعت نسبة التقاعد 7151معكقات الرضا الكظيفي في نتائج دراسة القحطاني )

ػ( أف ُسمـ ى7151/7153أشارت المؤسسة العامة لمتقاعد في تقريرىا لمعاـ ) المبكر؛ حيث
الكظائؼ التعميمية يشكؿ الثقؿ األكبر في عدد المتقاعديف مبكرنا عمى مستكل الخدمة المدنية 

كأظيرت اإلحصائيات تقاعد مقارنة بالكظائؼ األخرل، كىي أعمى نسبة  (%21)بنسبة بمغت 
( معممنا كمعممة )كزارة الخدمة المدنية، 71255الرسمية أف عدد تاركي الخدمة مبكرنا )

 كالذم كالتكاسؿ اإلىماؿ(، كما أف بعض الممارسات السمبية قد ارتفعت نسبتيا مثؿ 7152
ظركفيـ  عف رضاىـكضعؼ مستكل ، بعض المعمميف معنكيات النخفاض جةانتشرت نتي
 (.5171)الثبيتي كالعنزم،  المينية كأكضاعيـ

، أصالن أف ركاتب المعمميف تقتطع النصيب األعظـ مف كمفة التعميـ المرتفعة كعمى الرغـ 
 في الحكافزضعؼ (، إال أنو يكجد 513، 5171)الجابرم، %( 35) حيث تشكؿ أكثر مف

 .(51، 5173)العتيبي،  المادية كالمعنكية
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مف  تـ استطالعيةة دراسقاـ الباحث باجراء كلمتأكد مف مشكمة الدراسة بشكؿ عممي؛ 
( معمما كمعممة، 23تكجيو استبانة مفتكحة لعينة مف المعمميف كالمعممات بمغت ) ياخالل

كمدل مناسبة ىذه الحكافز لتحسيف نكعية الحكافز التي يحصمكف عمييا،  كسؤاليـ عف:
تتضمنيا حكافز المعمميف في المممكة العربية  قد أكجو القصكر التيأدائيـ بمدارسيـ، ك 

 رت النتائج إلى ما يمي:، كقد أشاالسعكدية
أشار أفراد عينة الدراسة  فيما يتعمؽ بنكعية الحكافز التي يحصؿ عمييا المعممكف: -

الذم يقترب مف  راتبال مثؿ:مادية  إلى أف المعمميف يحصمكف عمى حكافزاالستطالعية 
، مف الالئحة الجديدة لممعمميف (52)المادة  بحسبمالية مكافآت ك  ،المتكسطات العالمية

تقدـ كزارة التعميـ حكافز تشجيعية بمنح كما ، الحاالتبعض في  البعضكيحـر منيا 
 .فلمعمميلبعض فئات ااالستمتاع باإلجازة الصيفية مبكرا 

 أفادت عينة الدراسة كفيما يتعمؽ بمدل مناسبة ىذه الحكافز لتحسيف أدائيـ بمدارسيـ: -
أف حكافز المعمميف غير مناسبة في مجمميا، كال تخدـ خطط التطكير  االستطالعية

 المنشكدة كطنيا، كأنيا بحاجة إلى التطكير.
؛ ختالؼ تطبيؽ المعاييرا :فقد تمثمت فيحكافز المعمميف لأما فيما يتعمؽ بأكجو القصكر  -

نظمة جمكد األ ك ، كالمجامالت اةدخكؿ العالقات كالمحابك  ،الختالؼ البيئات المدرسية
في  المساكاة، كقمة المستيدؼ ركيطتمكف المعمـ مف االلتزاـ بآلية التال كالمكائح التي 

 تكزيع األنصبة التدريسية.
: "أف سياسة حكافز المعمميف في المممكة العربية يمكف القكؿ بناء عمى ما سبؽ؛ك 

مف أجؿ اإلسياـ في كضع رؤية  ؛عمميةالدراسات المزيد مف الالسعكدية بحاجة إلى إجراء 
 ،تعالج مشكالت الكضع الراىف، كتحقؽ فمسفتيا مف حيث شحذ ىمـ المعمميف ،مستقبمية ليا

شعاؿ النشاط في نفكسيـ  تحسيف مخرجات التعميـ بالمممكة".المساعمة في حتى يمكنيـ  ؛كا 
 حكافزياسة كيؼ يمكف تطكير سالسؤاؿ الرئيس اآلتي:  كيحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف

؟ كآراء الخبراء سنغافكرهي فنمندا ك تخبر  المعمميف في المممكة العربية السعكدية عمى ضكء
 كيتفرع منو األسئمة اآلتية:

 ؟     المعاصرةدبيات األحكافر المعمميف عمى ضكء سياسة تطكير ل اإلطار النظرمما  -
 ؟لمعمميفاتحفيز في مجاؿ  سنغافكرهخبرتي فنمندا ك  خبرتي كيؼ يمكف اإلفادة محميا مف -
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مف تطكيرىا كيؼ يمكف ك في المممكة العربية السعكدية؟  المعمميف حكافز سياسةما كاقع  -
 الخبراء؟بعض كجية نظر 

في  في المممكة العربية السعكدية حكافز المعمميف سياسة ما التصكر المقترح لتطكير -
 ؟الخبراء بعض آراءك  سنغافكرهخبرتي فنمندا ك  ضكء

 البشح أٍنٔ٘
تفعيال لتكصيات الكثير مف المؤتمرات كالندكات بشأف تحسيف سياسة  الحالي أتي البحثي -

تحفيز المعمميف كاالرتقاء بسياسة التحفيز كتطكير التشريعات الخاصة بأكضاع المعمميف 
كحقكقيـ المادية كالمعنكية، كتقييـ السياسة المتعمقة بيـ بيدؼ تطكيرىا كتغييرىا نحك 

 األفضؿ باستمرار.
حيث التكجو نحك إصالح منظكمة التعميـ بالمممكة  -بالذات -ا التكقيتميـ في ىذ كالبحث -

 بالتحكؿ نحك الترشيد كالحككمة.كخاصة ما يتعمؽ  ،في ضكء المتغيرات الجديدة
يمكف أف تمفت نتائج البحث الحالية أنظار أصحاب القرار كالمسئكليف عف التعميـ في  كما -

 المممكة نحك اتخاذ قرارات مفيدة مف أجؿ تطكير سياسيات حكافز المعمميف.
جراءاتو، ككضعيا مكضع  -ربما يفيد التصكر المقترح - في حالة ما إذا تـ النظر في بنكده كا 

في -بشكؿ كبير-مميف بصفة خاصة، كمف ثـ اإلسياـفي تحسيف أكضاع المع -التطبيؽ
 تحسيف التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية. 

 البشحأٍداف 

 التعرؼ عمى اإلطار النظرم لسياسة حكافر المعمميف عمى ضكء األدبيات المعاصرة. -
 تشخيص كاقع السياسة التحفيزية في المممكة العربية السعكدية. -
 .لمعمميفاتحفيز في مجاؿ  سنغافكرهتي فنمندا ك اإلفادة محميا مف خبر  -
 تشخيص كاقع حكافز المعمميف في المممكة العربية السعكدية. -
في المممكة العربية  لمعمميفاإلفادة مف آراء بعض الخبراء في تطكير سياسة حكافر ا -

 السعكدية.
في  السعكديةسياسة حكافز المعمميف في المممكة العربية تصكر مقترح لالكصكؿ إلى  -

 كآراء الخبراء. سنغافكرهضكء خبرتي فنمندا ك 
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 سدّد البشح

 التـز الباحث بالحدكد اآلتية:
( خبيرا في 17بشريا: اقتصرت تطبيؽ أسمكب دلفي عمى عينة مف الخبراء بمغت ) -

 ( خبيرا في الجكلتيف الثانية كالثالثة.35الجكلة األكلى، ك )
كحتى نياية  5151الثالث في الفترة مف يكنيك زمنيا: اقتصر تطبيؽ جكالت دلفي  -

 .5151أغسطس
 مصطلشات البشح

   Incentives سْافش -
 ( يقاؿ:حفز) اسـ فاعؿ مشتؽ مف الفعؿ الثالثيجاء في مجمع المغة العربية أف حافز       

 .)712، 7331كأسرع )مجمع المغة العربية،  فيو، كاستعد لممضي تييأ لألمر حفز، تحفز
 تمؾ إثارة عمى تعمؿ التي العكامؿ مجمكعة( الحكافز بأنيا "511، 5117)كعرؼ السممي 

 .تصرفاتو"ك  سمككو عمى تؤثر كالتي لإلنساف، الحركية القكل
كيقصد بالحكافز "ما يحصؿ عميو المعممكف مف مزايا مينية مادية أك أدبية طيمة فترة 

 خدمتيـ الكظيفية كبعد تقاعدىـ".
 يا السمطات التعميمية؛جميع اإلجراءات التي تتبع" سياسة حكافز المعمميفكما يقصد ب

مف ثـ في المجتمع، ك  توبمكاناالعتراؼ كتكضيح فمسفة ، حديد طبيعة عمؿ المعمـ كميامولت
تغطي المعمميف، ك  متطمبات تمبيالمادية كاألدبية التي حكافز كضع حزمة متكاممة مف ال

التي  صعكباتفي التغمب عمى البما يساىـ  معايير كاعتبارات،، في ضكء المختمفة احتياجاتيـ
 ".كتعميميةعكائد تربكية ؽ يضمف تحقبما يتكاجو المعمميف، ك 

 داتُأّ البشح ميَر

تحميؿ  مف حيث ،المنيج الكصفي عمىالباحث تمد اع ،الحالية البحث أىداؼمع  اتساقان 
، سنغافكرهخبرتي خبرتي فنمندا ك األدبيات المعاصرة في مجاؿ تحفيز المعمميف، كتحيد مالمح 

في المممكة العربية  كاقع سياسة حكافز المعمميفمحميا، كتشخيص  منيماككيفية اإلفادة 
 .السعكدية
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سياسة تحفيز في معالجة  Delphi Techniqueأسمكب دلفي كما استخدـ الباحث 
في ىا لتطكير  ةمقترح بدائؿكضع  ىكصكالن إل ؛مستقبميا في المممكة العربية السعكدية المعمميف
كأحد أىـ أساليب  ،سمكبىذا األ كفي ىذا الصدد استخدـ الباحث ،آراء بعض الخبراءضكء 

البحكث المستقبمية، كىك طريقة لتنظيـ االتصاالت بيف مجمكعة مف الخبراء بما يسمح ليـ 
بالتعامؿ ككؿ دكف الجمكس مجتمعيف مع مشكمة أك قضية يراد حميا، أك كضع تصكرات 

 .(571، 7331)فيمي،  مستقبمية بشأنو
االستبانة في ثالث جكالت، تـ تطبيقيا عمى عينة مف  البحث استخدـسمكب دلفي كطبقا أل

في الجكلتيف الثانية  ( خبيرا35) ( خبيرا في الجكلى األكلى، ك17) الخبراء بمغ عددىـ
 .كالثالثة

 صات ّالبشْخ الضابك٘االدر

 ما يمي:أجريت العديد مف الدراسات حكؿ حكافز المعمميف، مف ذلؾ 
آثار الحكافز منخفضة يـ تقي (Filmer, & Others 2020,1-33) فميمر كزمياله ؿتناك -

النتائج أف حكافز  تظير ، كأالتكمفة كالقائمة عمى األداء في المدارس الثانكية التنزانية
، الدراسية المكادفي متكاضعة في تحصيؿ الطالب ك لممعمميف أدت إلى تحسينات متكسطة 

ينتج عنو مكاسب تعميمية تحفيز الطالب دكف تحفيز المعمميف في كقت كاحد لـ كأف 
 .ممحكظة

نجازات الطالب (Eren, 2019, 867-890) إيريف ناقشكما  - ، كبحث حكافز المعمـ كا 
آثار برنامج دفع األداء الشامؿ المنفذ في المدارس ذات االحتياجات العالية باستخداـ 

بتغيير أف المعمميف قامكا األمريكية، كأكضحت الدرسة  لكيزيانافي  البيانات اإلدارية
‐Performance  ممارساتيـ التدريسية باتباع التعكيض القائـ عمى األداء Based 

Compensation. 
 في البيئة التعميمية ة لحكافز المعمميفسياس ( الحاجة إلى تطبيؽ5172)كأكد المنصكر  -

بعض النظـ التعميمية المتقدمة في منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية عمى غرار 
OECD. 

عداد قبكؿ سياسات( عمى جكانب 21-37، 5172بينما أكد البازعي ) -  المعمميف كا 
 سنغافكره تجربتي ضكء في المعرفة مجتمع إلى لمتحكؿ؛ السعكدية العربية بالمممكة
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 المعرفة، مجتمع في المعمـ إلعداد جديدة تربكية فمسفة تبني، كمف تمؾ الجكانب: كفنمندا
 المينية سمطتيـ كتعزيز المعمميف تمكيفك  عالمية، كتقكيـ إعداد قبكؿ معايير كاعتماد
 الفعاؿ التنفيذ إلى إضافة كالمعمميف، التعميـ تمييف نحك كالتكجو حقكقيـ، ككفالة

عداد قبكؿ لسياسات  .السياسات لتمؾ المستقبمية بالتكجيات كاالىتماـ المعمـ، كا 
لمككادر كالمكظفيف المدنييف؛ أف نظاـ الدفع الجيد محفز  (Ngan,2015أظير نجاف )ك  -

لمحفاظ عمى كالئيـ ألماكف عمميـ كتعزيز مسئكلياتيـ في أداء المياـ المككمة إلييـ 
 .بكفاءة كمينية عالية

سماعيؿ )كما  - ( أف قدرة المسئكليف عمى Salim& Ismil,2015,34-49أظير سميـ كا 
حفزت  -ظفيفعمى أساس مساىمات المك  -تقديـ مكافآت نقدية كغير نقدية كافية

المكظؼ بشكؿ كبير عمى السمككيات اإليجابية مثؿ األداء، كااللتزاـ، كالعدالة؛ كنتيجة لذلؾ 
قد تؤدم ىذه النتائج االيجابية إلى الحفاظ عمى االستراتيجيات كاألىداؼ التنظيمية، 

 كدعميا في عصر االضطرابات االقتصادية العالمية.
ضعؼ حكافز حيث كجد بمحافظة الطائؼ  ودراست( 123-131، 5171درادكة ) كأجرل -

المعمميف في تفعيؿ أدائيـ، مما يظير الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في حكافز المعمميف 
 في المممكة العربية السعكدية.

العامؿ  ىماأف المكافأة كالرضا الكظيفي  (Chepkwony,2014,59-79شيبككني)ل كتبيف -
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  األساسي الذم يجب عمى المديريف أف يككنكا حريصيف عميو

 .بشكؿ كاؼ   الرضا الكظيفيب ربط المكافآتالمؤسسات التعميمية، كعميو ينبغي 
مف اىتماـ  ا أظيرتو الدراسات السابقةمف الكاضح اتجاه الدراسة الحالية كاتفاقيا مع مك 

؛ ت بو ىذه الدراسات كالبحكث بتفعيؿ حكافز المعمميف بالمدارسبحكافز المعمميف، كمع ناد
، حتى تحقؽ أغراضيا التعميمية؛ مف خالؿ تشجسع المعمميف عمى تحسيف أدائيـ كباستمرار

كجاءت الدراسة الحالية امتدادا لتمؾ الدراسات كالبحكث السابقة، كتمبية لتكصياتيا مف أجؿ 
 .بحكافز المعمميف، كتطكيرىاما يتعمؽ في عممية بدراسات القياـ
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 البشحخطْات 

 تية:لمخطكات اآل تبعا الحالي البحث سار
األكلى: تناكؿ الباحث اإلطار العاـ لمبحث كتضمف ما يمي: مقدمة، مشكمة البحث  الخطكة -

كأسئمتو، أىمية البحث، أىداؼ البحث، حدكد البحث، مصطمحات البحث، منيج البحث 
 كأداتو، الدراسات كالبحكث السابقة، كخطكات السير في الدراسة.

الفرعية لمبحث: ما اإلطار النظرم  لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف األسئمة الخطكة الثانية: -
اإلطار إعداد لتطكير سياسة حكافر المعمميف عمى ضكء األدبيات المعاصرة؟ قاـ الباحث ب

 .المعاصرة دبياتاألعمى ضكء لتطكير سياسة حكافز المعمميف  النظرم
دة لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف األسئمة الفرعية لمبحث: كيؼ يمكف اإلفاالخطكة الثالثة:  -

؟ قاـ الباحث بعرض لمعمميففي مجاؿ تحفيز ا سنغافكرهمحميا مف خبرتي خبرتي فنمندا ك 
 في مجاؿ تحفيز المعمميف. سنغافكرهخبرة كؿ مف فنمندا ك 

ما كاقع سياسة الخطكة الرابعة: لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف األسئمة الفرعية لمبحث:  -
تطكيرىا مف كجية نظر بعض كيؼ يمكف السعكدية؟ ك حكافز المعمميف في المممكة العربية 

لسياسة حكافز ؟ قاـ الباحث بإعداد اإلطار الميداني، كتضمف إعداد الكاقع النظرم الخبراء
جراءات الدراسة الميدانية.  المعمميف بالمممكة العربية السعكدية، كا 

ما التصكر المقترح : الخطكة الخامسة: لإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف األسئمة الفرعية لمبحث -
في ضكء خبرتي فنمندا  سياسة حكافز المعمميف في المممكة العربية السعكدية لتطكير

تصكر عرض قاـ الباحث بطرح اإلطار المستقبمي، كتضمف  ؟كآراء بعض الخبراء سنغافكرهك 
خبرتي فنمندا في ضكء  لمعمميف في المممكة العربية السعكديةا حكافز سياسةمقترح لتطكير 

 .الخبراءبعض  كآراء سنغافكرهك 
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 اإلطار اليظزٖ لضٔاص٘ سْافش املعلٔنً

 يف األدبٔات الرتبْٓ٘ املعاصزٗ
، كأنكاع حكافز كمراحؿ تحفيز المعمميفيا، مبرراتمفيـك الحكافز، ك  النظرم اإلطارتناكؿ 

، ثـ الصعكبات المعمميف، كالنظريات المفسرة ليا، كمعايير تصميـ حكافر المعمميف كاعتبارتيا
 التي تكاجو تحفيز المعمميف، كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 املعلنني سْافش مفَْو -أّال

 محددقطاع  في لمعماؿ الممنكحة كالمعنكية المادية القيـ "مجمكعة تعرؼ الحكافز بأنيا:
يربط ك ، (151 ،7311الشنكاني،) معيف" سمكؾ إلى كتكجييـ لدييـ، الحاجة تشبع كالتي

 كالمزايا العكامؿ مجمكعةب"تعريؼ الحكافز بعمؿ اإلدارة حيف عرفيا:  (17، 5115)المكزم 
 ألعماليـ، يـئأدا مف كفاءة يزيد بما اإلنسانية قدراتيـ لتحريؾ لمعامميف اإلدارة تييئيا التي

 ".كأىدافيـ حاجاتيـ ليـ يحقؽ الذم كبالشكؿ
الحاجات اإلنسانية المصدر األساس لدكافع األفراد كالمحدد الرئيس لسمككيـ في  كألف

جذب إليو ي اخارجي عامال تعد الحافزف إف ؛المنظمة، كبما أف الدكافع تنبع مف داخؿ الفرد
"مجمكعة بمثابة الحكافز  تعدبمعنى آخر ك باعتباره كسيمة إلشباع حاجاتو التي تحركو،  ،الفرد

 تعمؿ عمى التأثير عمى سمكؾ الفرد مف خالؿ إشباع حاجاتو".العكامؿ التي 
كبيف  ،نجد أف التكافؽ بيف الحاجات التي تحرؾ الفرد (715، 5112)كبحسب رأم بربر

، الحالة المعنكية لألفرادالنكاتج الخمسة التالية:  كسائؿ إشباع تمؾ الحاجات ىك الذم يحدد
نتاجيتو، ك في المنظمةاستقرار الفرد ، ك درجة رضا الفرد عف عمموك  كفاءة ، ك جكدة أداء الفرد كا 

 .التنظيمياألداء 
التي يمكف أف جراءات مجمكعة مف اإل"حكافز المعمميف أف  :يمكف القكؿمما سبؽ؛ ك 
كبناء عمييا تتحدد نكعية ككـ المزايا كالمنح التي  ناىا الجيات المسئكلة عف التعميـ؛تتب

 الدعـ التعميمي، ك األجكر كالمكافآتايا كالمنح بتخصص لممعمميف، سكاء تعمقت تمؾ المز 
تحسيف أدائيـ  نحكالمعمميف  دكافع تحريؾل، كأكجو التكريـ؛ بيئة العمؿكالفني، كمحفزات 

كيحقؽ  في ضكء معايير العدالة، كرغباتيـ حاجاتيـ يشبع الذم كاألسمكب بالشكؿالمدرسي، 
 ."بكفاءة المخرجات النيائية مف التعميـ

 املعلنني سْافش صٔاص٘ مربرات -ثاىٔا
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 : مف ذلؾ ما يميتدعك إلى تبني سياسة كاضحة لحفز المعمميف،  المبرراتثمة عدد مف 
 حتضني أداء املعلنني -1

الب، كحساب أداء الطمستكيات تحديد  عكامؿالمعمـ أىـ  يعد ؛نظرية الحكافزطبقا لرأم             
 كمف ىنا؛( Hanushek& Others, 2005,14)الفركقات بينيـ في أم مف النظـ التعميمية 

كتكاد ال تخمك أم مناقشة عممية ، أىـ مف يكجو ليـ االىتماـ مف خالؿ الحكافز يصبح المعمـ
كنظرينا يتكقع أف األجر ، مقابؿ األداء لممعمميف األجرحكؿ اإلصالح التعميمي، إال كتشمؿ فكرة 

معدالت  كرفعأداء الطالب  في تحسيفكيساىـ  ،لمعمميفاد ك جيمف يرفع  المرتبط باألداء
لجذب الخريجيف  مرتبات المعمميف؛ تسعى النظـ التعميمية لزيادة ركاتبكفي الكاقع ، تحصيميـ
 يتكقعالمعمميف الذيف بؿ كالمحافظة عمى استمرارىـ فييا، خاصة  في مينة التدريس،لمعمؿ 
كميدانيا أكدت دراسة  ،نتائج جيدة في ظؿ خطط التعكيض عمى أساس األداءتحقيؽ  منيـ
عالقة  مقابؿ األداءالمعمـ  أجرلعالقة بيف أف ا (Lazear, 2003,179-214)ليزر 

 ،إسرائيؿ عدد مف الدكؿ مثؿ:في عمى مستكل اإلنجاز الطالبي  نتائج جيدةارتباطية، كأظيرت 
  .كبكليفيا، كشيمي، كالسمفادكر كالمكسيؾ ،كاليند ،ككينيا

فأنو مف دائيـ المدرسي؛ أدرجة كنكع العالقة بيف حكافز المعمميف ك  كبغض النظر عف
ربطيا بمعايير تقييـ أداء المأمكؿ أف تككف سياسة الحكافز مكجيات لصناع القرار في 

المعمميف، كمف المتكقع أف تساعد كجكد سياسة كاضحة لحكافز المعمميف عمى تشجيع 
ك التميز؛ لعمميـ المسبؽ أف ثمة حكافز المعمميف عمى االجتياد في العمؿ، كالسعي نح

 تنتظرىـ، كتميزىـ عف غيرىـ مف الزمالء األقؿ اجتيادا كسعيا نحك التميز.
 تأدٓ٘ ّادبات املعله بفاعلٔ٘ -2

لكؿ فرد في المجتمع حقكؽ معينة، كفي المقابؿ عميو كاجبات محددة، كال تستقيـ الحياة 
الكاجبات  مف العديدب التربكم األدب يزخرك  المنكطة بو،االجتماعية إال بأداء الفرد الكاجبات 

 يميالتي ينبغي عمى المعمـ أف يقـك بيا في مجتمعو كفي مدرستو، مف ىذه الكاجبات ما 
 :(1، 5173، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك)
 تربكية فمسفة المعمـ يمتمؾ أفك ، عممو خالؿ مف لتحقيقيا يسعى رسالة صاحب أف يككف -

 .معيا تتعارض كال ،الدكلة فمسفة مع ىقتتالك  التربكم سمككو تكجو ،كاضحة
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 البيداغكجية المعرفة كيمتمؾ معا، كالتربكية األكاديمية النكاحي مف ؤىالم المعمـ يككف أفك  -
 .التعميـ في متنكعة كاستراتيجيات لممحتكل

 المعمكمات كتقنيات الحاسكب كاستخداـ الحياتية الميارات مف مجمكعة المعمـ متمؾي أفك  -
 .ةاإلجرائي البحكثكميارات  التكاصؿ تاكميار  كاالتصاؿ،

 كالميارات كنجاح بكفاءة عممو أداء مف تمكنو التي القيادية الصفات المعمـ يمتمؾ أفك  -
 .التعممية التعميمية العممية في الشركاء كافة مع الناجح لمتعامؿ الالزمة

كتمثؿ الكاجبات السابقة لممعمـ عصب العممية التعميمية كالتربكية، كيتطمب القياـ بيا عمى 
عمى الجيات في المقابؿ ينبغي ك الكجو األمثؿ، بذؿ الجيكد مف جانب المعمـ إعدادا كتدربا، 

تقدير المعمـ ككضعو في المكانة المجتمعية التي تتناسب طرديا مع حجـ كالسمطات التعميمية 
 .ـ المسئكليات التي يقـك بيا، كىي بناء المجتمعكعظ

 املعلنني مزاسل حتفٔش -ثالجا

 حكافز المعمميف عمى مرحمتيف: سياسةيمكف تناكؿ 
 املعلنني قبل اخلدم٘حتفٔش  -أ

بنظـ اختيار الطالب كالتحاقيـ بكميات كمعاىد إعداد  الخدمة قبؿ المعمميفحكافز  تتعمؽ
المعمـ، كقدرة ىذه الكميات كالمعاىد عمى اختيار الطالب بناء عمى معايير قبكؿ محددة؛ فمثال 

 عاليةرات بتقدي الثانكيةالدراسة  أتمكا لمف قائماالبرامج  ىذه في القبكؿ يككف أف يشترط"
 يككف أف ىنا كيفترض، معمميف يككنكا بأف تؤىميـ التي الشخصية بالصفات كيتمتعكف
 الرغبة البرنامج في لمقبكؿ المرشح امتالؾ مف لمتأكد معيف نسبي كزف الشخصية لممقابمة

، العامة كالثقافة كاالتصاؿ المغةرات ميا امتالكو إلى إضافة لمتعميـ، كالقابمية كاالستعداد
 أكبر بإيفاد السمطات التعميمية تمتـز ؛لمقبكؿ المرشحيف مف المطمكب العدد استقطاب كلضماف

 يمكف كما ،المعمميف إعدادمؤسسات  إلى غبيفاكالر  المتميزيف الثانكية خريجي مف ممكف عدد
 مجانية فييا المعمميف إعداد مجابر  تككف أف المالية اإلمكانات لدييا تتكفر التي لمدكؿ

 .(3، 5173، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك)
، منيا األخذ بمجمكعة مف الحكافز لمطالب الممتحقيف بكميات التربيةكترل الدراسة الحالية 

شاركات في أنشطة الجامعة النكعية، المالمكافآت الشيرية المالية، ك  عمى سبيؿ المثاؿ:
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يفاد كابتعاث المتميزيف دكليا، ، ميدانية لمؤسسات تربكيةتنظيـ زيارات ك  رات صدار قرااستك كا 
 تعييف لمخريجيف فكرا.

 حتفٔش املعلنني أثياء اخلدم٘ -ب

كالتي تعتبر مف صميـ تحفيز المعمميف أثناء التنمية المينية لممعمميف،  أشكاؿ تتعدد
 :(3-1، 5173، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك) كمنيا ما يأتيخدمتيـ، 

 النكع ىذا يأخذ ما كعادة(: Induction Training) المستجديف المعمميف إلدماج التدريب -
 مف التعمـك ، ميني لمعمـ (Shadowing) الجديد المعمـ مالزمة: التالية األشكاؿ التدريب مف
 المعمـ تأمؿ، ك ءاكالمدر  كالمشرفيف التربكييف راءالخب مف كاإلرشاد النصح تمقيك راف، األق

 (.Reflection) لذاتو
 قبتوامر  فييا يتـ عاـ لمدة التجربة فترة تستمر كقد (:Internshipالتجربة ) تحت التمريف -

 .المدرسة مدير مف أك أكثر أك خبير معمـ قبؿ مف كتكجييو
يـ كبشكؿ تأىيم إعادة فرص إتاحةكذلؾ مف خالؿ : غير التربكييف المعمميف تأىيؿ إعادة -

 .جيد
 ،School Based المدرسة عمىئما قا التدريب كاف كمما أنو كترل الدراسة الحالية

 كمثؿ تحفيزا ليـ. ، أفضؿ التدريب نتائج كانت؛ المدرسةالمعمميف ب حاجات كيخاطب
 سْافش املعلنني أىْاع -رابعا

 :يماكؿ من كفيما يمي تكضيحتكجد صكرتاف لمحكافز، حكافز مالية، كحكافز غير مالية، 
 احلْافش املالٔ٘ -أ

 أف( 73، 5177) صميدة كيفترض المتميز، لألداء المقابؿ بمثابةالمالية  الحكافز تعتبر
 عمى قادر كبالتبعية ،الكظيفة بقيمة الكفاء عمى قادر رتبط بو مف عالكاتيكما س المرتب
في   (73، 5173األسدم )المالية عند  الحكافز كتتمثؿ. لمحياة األساسية بالمتطمبات الكفاء

، كتختمؼ صكرىا مف قطاع آلخر ليا،األجكر كالمكافآت المرتبطة بساعات العمؿ، كتتعدد أشكا
ف تغير  كتعتبر الركاتب كالعالكات أىـ الحكافز لممكظفيف؛ فيي المصدر الرئيس لدخميـ كا 

 .مسماىا مف دكلة ألخرل، كمف مجتمع آلخر
المبمغ الذم يدفع لممكظؼ تعكيضا عف الجيد الذم يبذلو كيككف أما الراتب فيك عبارة عف 

القيمة أك ىك ، (2، 5171)رشيد،  اإلنتاجعمى أساس الزمف )شيرم( كال يعتمد عمى كمية 
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تمؾ  ؿالمدفكعة لممكظؼ في فترة زمنية معينة مقابؿ المخرجات التي أنجزىا المكظؼ خال 
 .( Paarsch& Shearer,2009,418-494) الفترة

فتعرؼ بأنيا مبالغ مالية تمنح لممكظؼ كفقا لمدرجات كالفئات الكظيفية  كأما العالكة
ئحة مف الجيات كيصدر بيا تعميـ أك ال  (73، 5173األسدم، )المحددة في النظاـ 
 .المختصة في الدكلة

 أىميتيا يمكف تكضيحعمى العمؿ، ات أداة فعالة لتحفيز المعمميف كباعتبار الركاتب كالعالك 
 :(72-73، 5173األسدم، ) اآلتيالنحك  ىمع
 جذب الكفاءة المناسبة كالمؤىمة لمعمؿ بالمدارس. -
 تعتبر كسيمة لإلبقاء عمى أفضؿ الكفاءات العاممة حاليا في المدارس. -
 لركاتب كالعالكات ىي المقابؿ العادؿ لمعمؿ.اتحقيؽ العدالة بيف المعمميف؛ ف -
 المعمميف المتميزيف. كضع مكافآت بغرض التحفيز كالتشيع ألداء -

تحقيؽ العدالة بيف قضية أخرل غاية في األىمية؛ أال كىي ب تكالعالكاكترتبط المرتبات 
حيث يتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف قضية العكائد المادية كاألجكر كالمرتبات تمثؿ  ؛المعمميف

شعكرىـ بالعدالة في بيئة أحد القضايا الرئيسة التي يبنى عمييا األفراد 
 ككضع آليات لكيفية صرؼ تشريعات، كلذا ينبغي سف (Brockner,2002,58-75)مؿالع

قرار قكاعد صارمة لحمايتيا مف أم تالعب.الحكافز  ، كا 
 احلْافش غري املالٔ٘ -ب

تتضمف ىذه الحكافز عبارات الدعـ كالتحفيز لممعمـ، كتكريمو عمى مستكل المدرسة أك 
سياماتو، كما يمكف أف تككف نظرة المجتمع المجتمع، كشيادات التقدير التي تبرز  دكره كا 
نة المجتمعية الالئقة أىـ الحكافز التي يحصؿ عمييا اكتقديره المرتفع لممعمـ، ككضعو في المك

المعمـ في حياتو المينية، كقد يطمؽ عمييا الحكافز األدبية أك المعنكية، تمييزا ليا عف 
 الحكافز المادية.

، كتساعد في المتميز لألداء المشجعة الحكافزىذه النكعية مف الحكافز بمثابة  كتعتبر
 في يفمقدر  ـنيأك  مكانة ـلي ـبأني كتشعرىـالمعمميف، نفكس  في عميقة حاجات تحقيؽ
الحكافز أحد الّركائز ذات األىمّية القصكل في ىذه عتبر تكما ، (73، 5177صميدة، ) عمميـ
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كالتي بدكنيا ال يمكف أف تكتمؿ صكرة  السمطات التعميميةمنظكمة الحكافز اّلتي تضعيا 
 .عمى العمؿالمعميمف الحكافز التي تشجع 

الّتيسير مدرسيا كمجتمعيا، ك  رسائؿ الّتقديركلعؿ مف صكر الحكافز األدبية لممعمـ ما يمي: 
مف قبؿ مؤسسات كمصالح الخدمات، كالضماف االجتماعي، كتقديـ الرعاية  االجتماعي

، المكانة االجتماعيةكالشعكر ب، كالزمالة الّصحبةز، ك اإلنجاالصحية المناسبة، كالتشجيع عمى 
االستقرار كشعكره ب، اتالترقيكأخذ دكره في  ،في المعاممةالتنظيمية  عدالةكاألماف الكظيفي، كال

 .قبؿمف ناحية المست

 ْافشتفضري احل ىظزٓات -خامضا

اإلنساف لتحقيؽ مستكيات أداء مرتفعة في عممو؛  دافعيةالتي تفسر نظريات تتعدد ال
 :منيما، كفيما يمي إلقاء الضكء عمى كؿ كنظرية ىيرزبرجالتعكيض، كنظرية 

 ىظزٓ٘ التعْٓض -1

خالؿ تحديد العالقة بيف  مف Theory of Compensation التعكيضتنطمؽ نظرية        
كبيف نكعية المدخالت أك المخرجات مف جية أخرل،  ،حكافز المعمميف كنكعيتيا مف جية
 .معمميف أك بالطالب أك بسكؽ العمؿسكاء تعمقت المدخالت كالمخرجات بال

 :(Lazear,2003,182)مثؿعدد مف المبررات كتعتمد نظرية التعكيض عمى 
العديد مف قد تسيـ في معالجة  كأداء الطالبالمعمـ تربط بيف أجر نكعية الحكافز التي أف  -

 .المشاكؿ
إف مكافأة المعمميف عمى حيث  الطالب مناسب؛ داءأف ربط حكافز المعمميف مع معيار أ -

 .كمستكياتيـ طالبيـأداء تقكـ عمى مكاءمة حكافز المعمميف مع ىذا المعيار أساس 
يعطي عمى أساس أداء الطالب  التعكيضفإف  ؛البنت األجكر تتكقؼ عمى أداء الطذا كاإ -

 . كغير ذلؾ ،كالرضاتقدير جدير بالإشارات قكية حكؿ ما ىك المعمميف 
االتجاه التي تدفع في يكفر الحكافز ألداء الطالب ف ربط التعكيض بالقياس المناسب أ -

 المتفؽ عميو.
 ،معيف لحكافز المعمميفصعكبة حكؿ تحديد جدكؿ و قد تكجد أنكترل الدراسة الحالية؛ 

ية، التعميم المؤسسات ما اكتسبو طالبيـ مف ميارات في ظؿ ضعؼ المنافسة بيفبكربطيا 
 .قمبات كاختالؼ متطمبات سكؽ العمؿكفي ظؿ ت
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 ىظزٓ٘ ٍريسبزز-2

 قسميفالعكامؿ المؤثرة في بيئة العمؿ إلى  Herzberg ىيرزبرجقسـ 
(Herzberg,1971, 50-51): 
تشمؿ ك األمف الكظيفي، كعدالة نظـ المؤسسة، كالمنزلة المناسبة )أساسية كىي  عكامؿ  -

، كالدخؿ المادم الجيد كساعات العمؿ كمكاف العمؿ الممنكحة، كالسمطات ،المركز الكظيفي
في العمؿ،  كالثقة أثناء تقكيـ العمؿ، كالعالقات االجتماعية الجيدة ،المناسب، كاإلشراؼ

كىذه العكامؿ حسب النظرية ليست محفزات كلكف نقصيا يعتبر  (كظركؼ العمؿ المناسبة
راضينا،  المعمـكالعكس صحيح؛ فإف تكفيرىا يجعؿ لممعمميف، عامؿ تثبيط كمصدر إحباط 

 .أم أنيا أشياء البد مف تمبيتيا كلكنيا كحدىا غير كافية لمتحفيز
ر، كطبيعة العمؿ الشعكر باإلنجاز في العمؿ، كاالعتراؼ كالتقدي) عكامؿ حافزة كىي -

كىذه العكامؿ مرتبطة غالبنا  (العمؿكمحتكاه، كمسئكلية اإلنجاز، كالتقدـ كالترقي في 
اأنيا أكثر العكامؿ تحدينا بيعدىا ىيرزبرج  لذا؛ عف العمؿرضا البالمعمميف  بشعكر  .كنجاحن

مكانية تحسيف أداء المعمميف مف  ىيرزبرجكتمثؿ نظرية  النظرية األقرب لمكاقع، كتفسيره، كا 
خالؿ التركيز عمى مجمكعة العكامؿ التي ذكرتيا النظرية، كأف أم تحسيف في ىذه العكامؿ مف 

 شأنو أف يساعد عمى تحسيف أحكاؿ المعمـ، كمف ثـ إمكانية تحسيف أدائو المدرسي. 
 املعلنني سْافز تصنٔهمعآري  -صادصا

ـ إلييا التي يحتك كاالعتبارات، أف تضع مجمكعة المعايير السمطات التعميميةعمى يتعيف 
فقد تككف معايير  ؛مكضكعية معايير أداء المكظفيف :مف ذلؾ؛ عند تطبيؽ سياسة الحكافز

إضافة إلى عدـ اقتناع المكظفيف بكجكد  ،األداء غير مناسبة لمكظيفة، أك غير كاضحة لممقيـ
كذلؾ البد أف تككف الحكافز ضمف قدرات المنشأة ، عالقة بيف التقكيـ كالحصكؿ عمى الحافز

كأخيرنا، يجب أف تتناسب الحكافز مع األفراد ، المالية، فعدـ الكفاء بيا فقداف لممصداقية
 ،(Lazear,2003,179-214) كاألعماؿ التي يقكمكف بيا

ضاف مجمكعة مف االعتبارات ينبغي مراعاتيا في ة إلى ما سبؽ؛ ترل الدراسة الحالية كا 
 سياسة حكافز المعمميف مثؿ:

 .العمؿأعباء ك  ،األداء، كمعدال انجازات المعمـ -
 .المثابرة كالمكثكقية، ك كمية العمؿ المنجز، ك المعرفة بمتطمبات المينة -
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 ة.العممي داتكالشيا ة،سنكات الخبر عدد  -
 .التفاكت في قدرات المعمميف، كمراعاة مركنةال -
  ة المستمرة.المينيالتزاـ المعمـ بالتنمية  -

 اليت تْادُ حتفٔش املعلنني الصعْبات -صابعا

 حكافز المعمميف ةتطكير سياسالتي تتعمؽ ب الصعكباتأشارت األدبيات إلى كجكد بعض 
 :(Lazear,2003,183)مثؿ

حادة؛ خاصة ال مشكمة  لممعمميف بشكؿ دقيؽ تحديد الحكافزيمثؿ  حيث :الحكافز نسبية -
مراحؿ التعميـ المدارس التي تديرىا الدكلة في يكجد منافس قكم في التعميـ فيما يخص 

 العاـ. 
 .حكافز المعمميفكتتسبب في تقميؿ  التكمفة،رفع كالتي قد ت: المنافسة في سكؽ العمؿ -
الذم يستكعب  غياب سكؽ العمؿفي : فربط حكافز المعمميف بميارات سكؽ العمؿ صعكبة -

 أنفسيـ.لمعناية بالالـز إيجاد الدخؿ ، فإف األفراد ال يمكنيـ تمؾ الميارات
 .كتشابكيااالجتماعية العكامؿ كثرة بسبب الكفاءة االجتماعية كتعقدىا:  تداخؿ -
بمكغ سف  دتتكقؼ عن تستمر أـالحكافز ىؿ فمثال : الحكافز مقابؿ كقتيتيا استمرارية -

 ؟التقاعد

، فإنو يمكف سياسة لحكافز المعمميف، كتنفيذىاكميما كانت الصعكبات التي تعترض كضع 
 تشريعي بعض المتطمبات مثؿ: كضع إطارمف خالؿ تكافر تالفي مثؿ ىذه الصعكبات 

القرارات فيما يتعمؽ بحكافز المعميمف، كمف ذلؾ  كاتخاذ كمؤسسي لحكافز المعمميف، كالحككمة
لمشاركة المعمميف في صنع القرارات التربكية، كدعـ السمطات التعميمية لقضايا إتاحة الفرصة 

 المعمميف.
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 يف دلال حتفٔش املعلنني صيػافْرِخربٗ نل مً فيليدا ّ
السياؽ المجتمعي، كالسياؽ التعميمي، مف حيث:  سنغافكرهتجربتي فنمندا، ك الباحث تناكؿ 

مكانية كمالمح سياسة حكافز المعمميف،  كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك ، امحمييما االستفادة منكا 
 اآلتي: 

 فيليدا خربٗ -أّال

 اجملتنعٕ الضٔام -أ

بداية التخصص في اإلنتاج كالتجارة مف القرف الماضي أكاخر الثمانينيات فنمندا شيدت 
مميكف نسمة  (3.3)بمغ عدد سكاف فنمندا  ، كقدكالبحث كالتطكير في االقتصاد الفنمندم

(World Fact book, 2019)بمغ  ؛ حيث، كنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي مرتفع
 World) 5171دكالر في عاـ  12111نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في فنمندا 

Bank, 2017 .) لمغاية، كتحتؿ باستمرار مرتبة عالية في  اكصناعي امتنكعا فنمندا بمدكتعتبر
ثؿ التنافسية االقتصادية، كالحكـ الرشيد، كالشفافية، كالتقدـ المؤشرات االقتصادية، م

تحتؿ فنمندا المرتبة الثامنة في مؤشر التعقيد االقتصادم، الذم يقيس ك  ،التكنكلكجي، كاالبتكا
 ,OECD) كثافة المعرفة لالقتصاد مف خالؿ قياس كثافة المعرفة لممنتجات التي يصدرىا

2019). 
تمكنت  فقط،عقديف ؛ ففي غضكف المعرفة مجتمع إلى لمتحكؿ مثيرة تجربة فنمندا كعاشت

تزامف ىذا التحسف ، فنمندا مف تغيير نظاميا التعميمي كأصبحت رائدة عالمية في مجاؿ التعميـ
السريع في التعميـ مع تسارع النمك االقتصادم كتحكؿ مثير لإلعجاب مف االقتصاد الزراعي 

 .(Abdulla, 2019,1) صناعيةإلى اقتصاد حديث قائـ عمى المعرفة ال
صالحو التعميـ ىميةيا ألكادر اقتصاديا ىك إ فنمندانجاح في  السركلعؿ  حيث إف التعميـ  ؛كا 

 التكنكلكجيا تكليد في الميـ العنصر كىكالبشرم،  الماؿ رأس صناعة عمىالكبير  تأثيرهلو 
 .مسبكقة غير ابتكارية حمكؿ كتكفير الجديدة،

 التعلٔنٕ الضٔام -ب

النظاـ التعميمي الكسيمة الرئيسة لتطكير المعارؼ كالميارات األساسية التي تشكؿ يعتبر 
ركزت فنمندا  (، كقدOzga & Others, 2013, 21في فنمندا ) األساس لبناء اقتصاد المعرفة

 يتسـ بالمساكاة عالي الجكدة كمككف رئيس القتصاد المعرفةل ؛تعميـالعمى تطكير نظاـ 
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(Sahlberg, 2014, 264.)  يمكف القكؿ إف نظاـ تعميـ المعمميف في فنمندا ىك األكثر ك
كلكف تبني التعميـ كسياسة  (Sahlberg, 2014, 265) تنافسية كتحدينا أكاديمينا في العالـ

 احتاج حزمة مف اإلصالحات التي تسيـ في نجاحو، كمف أىميا سياسة تحفيز المعمميف. 
كيؼ غيرت فنمندا  Sahlberg، أكضح اإلصالح التعميمي في فنمندا ةلسياس في تحميؿك 

 ،كتحكلت إلى نمكذج لنظاـ تعميمي حديث ممكؿ مف القطاع العاـ ،نظاميا التعميمي التقميدم
مع تكافؤ كاسع النطاؽ، كجكدة عالية، كمشاركة كبيرة، كبتكمفة معقكلة خالؿ العقكد الثالثة 

حددت مستكل أداء النظاـ  ،ي فنمندا أربعة مجاالت رئيسةكشمؿ تطكير التعميـ ف ،الماضية
 :(Sahlberg, 2009,224) ىيك التعميمي الفنمندم 

 زيادة مستكل التحصيؿ التعميمي لمسكاف البالغيف. -
 كأداء المدارس. ،نتائج التعمـ :المساكاة عمى نطاؽ كاسع مف حيث -
 مف خالؿ تقييمات الطالب الدكلييف. ،مستكل جيد مف تعمـ الطالب كما تـ قياسو -
 اإلنفاؽ العاـ المعتدؿ كالكفاءة. -

 ،عمى رضا المعمـإيجابا الفنمندية التعميـ المكحدة في البيئات التعميمية  ةسياسكقد أثرت 
كمف  ،(Pyhältö,2012,95-116) مستقرةألنو يعمؿ في بيئة  ؛كبالتالي تحفيزه لحب العمؿ

 OECD دراسة منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية أكدت بيف المعمميف جانب تعميـ المساكاة
 ,OECD) األداءكتقميؿ أثر فكارؽ الدخؿ عمى  ،أثر المساكاة في تحسف أداء الطالبعمى 

كيييئ طبيعة عمؿ ، يمكف أف يؤثر عمى تحفيز المعمميف الفنمندييف ،كبالتالي (،2012
 كظركؼ جيدة ليـ. 

 يف فيليدا    مالمح صٔاص٘ سْافش املعلنني -ز
تعتبر فنمندا التدريس مينة تتطمب الكثير مف المتطمبات كتتطمب مؤىالت أكاديمية 

تناكؿ المالمح العامة لسياسة تحفيز المعمميف يمكف (، كSahlberg, 2014, 265)قكية 
 :عمى النحك اآلتي في فنمندا

 طبٔع٘ العنل ّظزّفُ -1

تعد البيئة المدرسية الفنمندية بيئة محفزة؛ حيث استكحى بناء المدارس مف الثقافة  
كما تقدـ المدارس  ،الغاباتكاندمجت مع بيئة  ،ككفرت مساحات كاسعة لمعب ،الفنمندية

كالخدمات التعميمية  ،خدمات صحية شاممة بما في ذلؾ الرعاية الطبية كالطعاـ الصحي
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كخدمة النقؿ المدرسي  ،كالمستمزمات المدرسية ،التقكيةاإلرشادية، كبعض دركس 
 .(Sahlberg,2009,223-228)المجاني

 االعرتاف بأٍنٔ٘ املعله -2

ىـ سر المعمميف ؛ حيث إف في المجتمع الفنمندم باالحتراـ كالتقديرتتمتع مينة التعميـ 
في فنمندا مكانة المعمـ اىتمت ب التيالدراسات تقدـ فنمندا، كىذه النقطة أبرزتيا 

(Sahlberg,2009, 223-228) كىذا االىتماـ بقيمة المعمـ يظير مف خالؿ: التكظيؼ، 
بأف سكؽ المعمميف في فنمندا ال ينافسو سكل الطمب  Moon كيشير مكف، كاإلبقاء ،كاالنتقاء

  .(Moon,2007,32) عالينافيي األكثر ركاجا لممؤىميف تأىيالن  ،عمى مينة الطب
 رّاتب املعلنني -3

كىي مرتبطة ارتباطنا  ،تحتفظ ركاتب المعمميف بالجزء األكبر مف نفقات التعميـ عالميا
كأياـ  ،كبمؤشرات عدد ساعات العمؿ ،التي تضعيا النظـ التعميمية ،التحفيز سياسةمباشرنا ب
كتعد ركاتب  ،التي تعتبر مف محددات كمفة التعميـ الطالبإلى  المعميمفكنسبة  ،العطؿ

 . (OECD, 2007) المعمميف في فنمندا تنافسية مقارنة مع الميف األخرل
 اإلعزاف ّالتكْٓه -4

التفتيش عف حيث تـ إيقاؼ  ؛يتمتع المعممكف الفنمنديكف باالستقالؿ الذاتي كالثقة
 الثقة، كمنحت المدارس كالمعمميف 7331مف عاـالمدارس في كقت مبكر 

(Simola,2005,455-470)  كألغيت االختبارات العامة لمطالب خالؿ التسع السنكات
 ما يتـ كعادة، (Sahlberg,2009,223-228) ككؿ معمـ يقكـ بتقكيـ أداء طالبو ،األكلى

مما يزيد مف ثقة المعمميف بأنفسيـ كبنظاميـ  ،في كؿ برنامج تعميمي جديد إشراؾ المعمميف
مما يجعؿ المعمـ الفنمندم مشارؾ في صنع  ؛(Simola,2005,455-470) التعميمي

 . ية في بالدهسياسة التعميمال
  باإلجناسالغعْر  -5

 ،لما حققو النظاـ التعميمي عمى مستكل العالـ باإلنجازيشعر المعمـ الفنمندم 
(Kaski,2009,6)،  بؿ يمكف قراءة عبارات الزىك كالفخر في الدراسات النكعية التي أجرت

 الفنمندممقابالت مكسعة مع المسؤكليف أك المعمميف حكؿ النظاـ 



 م7277( 58) -7ج-مايوعدد                                              ...          حوافز المعلمين تطوير سياسة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 565 - 

(Sahlberg,2009,223-228)  كىي حقيقة مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بالثقة الممنكحة لممعمميف
 .  ما يستطيعأقصى أف يقدـ عمى مـ مما يحفز المع ،كبالجك التعميمي المعاش داخؿ ،مف جية

 العالقات الغدصٔ٘  -7

مع إدارة متميزة  فعالقات المعمميف ؛تمعب العالقات الشخصية دكرنا محكرينا في التحفيز
ذات كما أف ىذه العالقات  ،كمتخذم القرار في المحميات كالبمديات ،كاألسر ،كالطالب ،المدرسة

 .(Simola,2005.455-470) عمى تحفيز المعمميفإيجابي  أثر
 ٘ فيليدا ذللٔازبجتاإلفادٗ مً  ٔ٘نٔف -ز

يمكف أف يستفيد النظاـ التعميمي  ،في ضكء حرص المممكة مف االستفادة مف تجارب الغير
 السعكدم مف التجربة الفنمندية بما يمي:

أك عف  ،إما مف خالؿ المكاقع االلكتركنية ،لتعميمية كاضحة كمعمنة لمجميع سياسكضع  -
 طريؽ النشرات كالكتيبات كالبريد االلكتركني لممعمميف.

مف خالؿ االستفادة مف  ،تحسيف البيئة المدرسية كالخدمات المساندة لمعممية التعميمية -
 كعمؿ تصاميـ تالئـ البيئة السعكدية.   ،الميزانية العالية لمتعميـ السعكدم

مما يزيد مف ثقة المعمميف بأنفسيـ  ،تبنى مشاركة المعمميف في صنع القرار التعميمي -
 كيجعؿ المعمـ مشارؾ في صنع سياسة التعميـ. ،كبنظاميـ التعميمي

 ،عمؿ بيف اإلعالـ ككزارة التعميـ يحافظ فييا عمى ثقة الناس بالتعميـ كالمدارس كالمعمميف  -
 كبالتالي عمى عالقتيـ مع المعمميف كاحتراميـ لممينة.

خالؿ اختبارات التكظيؼ كضركرة التدريب قبؿ الخدمة كأثناء مف  ،حسف االختيار لممعمميف -
 الخدمة.

األكائؿ، كيعكض عنيا بالمعمميف  ،إلغاء ميمة اإلشراؼ كالمتابعة الحالية لممدارس -
كتحتفظ المدارس بالمتميزيف  ،مما يزيد مف ثقة المعمميف بأنفسيـ ،الكطنية كاالختبارات

 ،يعممكف خارج المدرسة ،عمؿ كمشرفيف تربكييفمنيـ. كلمحد مف تسرب أفضؿ المعمميف لم
 أكثرىا أعماؿ إدارية.

بؿ ألغت كؿ ما يسبب  ،لـ تستخدـ التجربة الفنمندية األجر مقابؿ األداء لحفز المعمميف -
عطاء المعمميف  ،كبيئة عمؿ محفزة ،التنافس الفردم بينيـ. كاستبدلت ذلؾ بركاتب عالية كا 

 ح كالتحسيف.المسؤكلية كمحترفيف كقادة اإلصال
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 صيػافْرِ خربٗ -ثاىٔا

 الضٔام اجملتنعٕ -أ

؛ مف ىنا جكانبو مف جدا صغيرة جزر عدة مع كاحدة، مدينة في دكلة سنغافكرهتعتبر  
 في عميو اعتمدت كالذم تممكو، الذم الحقيقي الماؿ رأس عمى تركز أف سنغافكره اختارت
 لي (الكزراء رئيس فطف البداية فمف ؛السنغافكرم اإلنساف كىك أال االقتصادية معكزتيا تحقيؽ
 األىداؼ لتحقيؽ العاممة القكل تطكير في الحاسـ العامؿ ىك التعميـ أف لحقيقة) يك ككاف

 .(751 ،5172)البربرم،  االقتصادية

 كسرعة المعرفة، عمى سيعتمد البالد مستقبؿ سيناريك نجاح أف المسئكلكف دكما عمى كدأك 
 السنغافكرية الصحؼ أكدت كما الحياة، جكانب مف جانب كؿ في تطرأ التي لمتغيرات ابةجاالست

 ةيالدراس قاعاتال داخؿ سيككفة، ك االقتصادي يالنكاح أجؿ مف األمد طكيؿ الكفاح فأب
 ,Gopinathan) العمالت سكؽ في منو أكثر المدرسية كالفصكؿ العالي، التعميـ بمؤسسات
 عمميفتالقادة الم جيكد النمك االقتصادم عمىفي تحقيؽ كما اعتمدت سنغافكرة ، (2011,7

(Owoye & Onafowora, 2020, 81.) 
 كاحدا سنغافكره حققتالكطنية القائمة تبني اقتصاديات المعرفة؛  سنغافكره ةكنتيجة لسياس

 المعدؿ ىذا بمغ حيث الجديدة، الصناعية الدكؿ بيف االقتصادم النمك أداء معدالت أعمى مف
 .(Wong, 2004,22)% 5مف أكثر المحمي الناتج إلجمالي بالنسبة

 التعلٔنٕ الضٔام -ب

 لمستقبؿ الرقميالمحيط اليادم بالتخطيط مف أجؿ ا كتتميز سنغافكرة عف غيرىا مف دكؿ
Digital Future  درجة الترابط بيف االقتصاد كالمجتمع، كالتنسيؽ  :مثؿ طرؽعدة مف خالؿ

األكلكية المعطاة فيما يتعمؽ ب الحككمية،كاالتساؽ بيف السياسات كالتنظيـ عبر الككاالت 
كالجمع بيف  ،Smart Nation  أىداؼ األمة الذكية كالتركيج لمجمكعة الرقمي،لالقتصاد 

كائح المرنة ، كالتي بدكرىا تعزز االبتكار التقنيات الرقمية الجديدة مع تعديالت السياسات كالم
 .(Lovelock, 2018, 17) في نماذج األعماؿ

 عمييا، الكقكؼ تستحؽ التي الرائدةالتجارب  مف التعميـ في السنغافكرية ربةجالت كتعد
 اإلنساف كبناء تككيف في التعميـ ميمة كمف، كتمنيا االستفادة أجؿ مف عندىا كالتكقؼ

 :(51، 5175)حجي،  يمي مف خالؿ ما جيدة نتائج كتحقيؽ السنغافكرم،
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 الجكدة باتجاه الدقيؽ الضبط عممية تمت : حيثالتعميمية الخدمات مجاؿ في الجكدة تحقيؽ -
 .التربكية لمسياسة مراجعة عممية ضمف النكعية،

: مبادئ أربع كالتي استندت عمى 7331 عاـ في أكليا كاف :عدة إصالحية مبادراتإطالؽ  -
عطاء، ك المعمميف أجكر في النظر إعادة لغاء، ك االستقاللية مف مزيدا رساالمد قادة ا   ا 
 مكجيكف عمييا يشرؼ لمجمكعات المدارس تقسيـ، ك المدرسي التميز كاستحداث شالتفتي

 .جديدة برامج كاستحداث التطكير مف متمكنكف مختصكف
 عمى ركزت جديدة مبادرة إطالؽ جرل 5113 عاـ فير(: فأكث تعمـ أقؿ، تعميـ) مبادرة -

 .لمتفكير مجاؿ إلفساح المحتكل حكـ كتقميؿ التدريس، طرائؽ
 أفضؿ مفبمكجب تقرير ماكينزم يعد النظاـ المدرسي بسنغافكره  المتميز: المدرسي النظاـ -

 المعمميف، نكعية ذلؾ كراء تقؼ التي العكامؿ أىـ كمفـ، العال في أداء المدرسية النظـ
 .كمبدعيف طمكحيف طالب يجر تخ في يسيـ مما كالتعميـ بالتدريس المتقدـ كالمعدؿ

 لمتقدـ، أساسية ركيزة باعتباره بالتعميـ، السنغافكرية الحككمة اعتنتالتعميـ:  تمكيؿ -
 .الدكلة ميزانية خمس لو كخصصت

 كالرياضيات، لمعمكـ  TIMSSيمزاالت مسابقات في التفكؽ سنغافكره: حققت األداء قياس -
 بمكغ في السنغافكريكف الطالب نجح حيف األنظار، السنغافكرم التعميـ نظاـ لفت حيث
 .العالمية الرياضيات مسابقات في متقدمة جد مراكز

عمى كفاءات القرف الحادم كالعشريف، تمؾ الكفاءات التي تمثؿ  كيركز التعميـ في سنغافكره
مجمكعة مف النتائج المرغكبة عمى نطاؽ كاسع لمتعميـ المعاصر، كتشمؿ الكفاءات مجمكعة 
متنكعة مف العناصر االجتماعية كالعاطفية مثؿ اإلدارة الذاتية، كاتخاذ القرارات المسؤكلة، 

دارة العالقات، باإلضافة إلى عد د مف الميارات مثؿ التفكير النقدم، كالتعاكف، كميارات كا 
االتصاؿ كالمعمكمات، كتمكف ىذه الكفاءات الشباب مف العمؿ كاالزدىار في عالـ يتسـ 

 .(Lee,2020, P.1بالعكلمة بشكؿ متزايد كغير مؤكد )
دكليا، مع  ةالتعميميحققت العديد مف اإلنجازات  سنغافكرهأف  يتضحفي ضكء ما سبؽ؛ ك 

شرية مف خالؿ التعميـ أنيا دكلة فقيرة في المكارد الطبيعية، لكنيا قامت عمى تفعيؿ المكارد الب
 بشكؿ كاضح.
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 صيػافْرِمالمح صٔاص٘ سْافش املعلنني يف  -ز

عدادك نظـ اختيار المعمـ ب سنغافكره اىتمت االختيار نفذت فعمى مستكل  كتنميتو مينيا؛ ها 
 Nation Institute ofعممية اختيار المعمـ تحت إدارة المعيد الكطني لمتعميـ  سنغافكره

Education التابع لجامعة نانيانغ التكنكلكجية Nanyang Technological University 
 خريجيالجذب  ضمنتمع كزارة التعميـ، كما أف إستراتيجيات التكظيؼ في التعميـ  بالتعاكف

 (Minsitry of Education, 2015, 9-12) الثانكيةاألكثر كفاءة مف المدارس 
كتيتـ  ،(AST) أما عمى مستكل تنمية المعمـ مينيا؛ أنشأت أكاديمية سنغافكرة لممعمميف

، كتـ برفع كفاءة المعمميف، كتكفير التطكير الميني لجميع المعمميف الحككمييف في سنغافكرة
المتخصصيف ذكم الخبرة الذيف يظيركف تعميمنا مف اختيار المدربيف في ىذه األكاديمية بعناية 

 .(Lee,2020, P.1)يو اآلخريف في عمـ أصكؿ التدريسعالي الجكدة كقيادة في تكج
معمـ كنجاح قد أشار البعض إلى أف ىناؾ عالقة سببية بيف نمكذج النمك الميني لمك 

إلى بناء  سعت سنغافكره(، كقد Bautista, Others, 2015,224)التعميـ في سنغافكره 
 فمسفة متكاممة لحكافز المعمميف مف خالؿ عدة إجراءات مثؿ:

، مجاال( 51يصؿ إلى ) معقد تقكيـ عمى تعتمد سخية سنكية عالكاتء المعمميف إعطا -
 ,Changكربطيا بفرص التنمية المينية، كبعدد ساعات معينة ) المعمميف صرؼ أجكرك 

Chew-Hung, & Others, 2014, 1460.) 
سنغافكره نظاما ألجكر المعمميف استنادا إلى أدائيـ عكضا عف اتباع نظاـ األجر صممت  -

عؿ أساس األقدمية في الخبرة؛ حيث يستند نظاـ األجكر عمى تقييـ األداء الكظيفي 
 ,Minsitry of Educationلممعمميف، كما أف ترقيتيـ الكظيفية تككف بناء كفاءتيـ )

2010.) 
معمميف الجيديف لمكاصمة الدراسات العميا، باإلضافة إلى حكافز تكفير المزيد مف الفرص لم -

تعزيز الفرص الكظيفية لترقية المعمميف عف ك مالية عند االحصكؿ عمى درجة الماجستير، 
بالمدارس، لتكلي مناصب قيادية  ؛طريؽ إدخاؿ تحسينات عمى المسارات المينية لممعمميف

مؿ المعمميف؛ لتحقيؽ تكازنات أفضؿ بيف مف المركنة في تسييالت ع كبيرتكفير قدر ك 
 (.Minsitry of Education, 2012) األسريةاالحتياجات المينية كاالحتياجات 



 م7277( 58) -7ج-مايوعدد                                              ...          حوافز المعلمين تطوير سياسة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 564 - 

اىتمت بحكافز المعمميف اىتماما كبيرا؛ حيث يالحظ مف  سنغافكرهكيتضح مما سبؽ؛ أف 
عداد المعمميف، كاستثمار قدراتيـ، كربطت  الحكافز  سنغافكرهتجربتيا أنيا اىتمت باختيار كا 

 المادية ببرامج التنمية المينية المتكعة في نفس الكقت، كىذه نقطة جديرة باالىتماـ.
 ذللٔا صيػافْرِاإلفادٗ مً جتزب٘  ٔ٘نٔف -ز

يمكف الخركج ببعض الدركس المستفادة كالتي يمكف أف تككف مفيدة كطنيا، كمف ذلؾ ما 
 يمي:

 كأكلى لممممكةمعدال تنمية اقتصادية كبشرية قياسية في فترة كجيزة،  سنغافكرهحققت  -
، كخاصة العربية السعكدية أف تحذك حذك سنغافكره في المحاؽ بمعدالت التنمية السنغافكريو

 المممكة تمتمؾ مف المكارد الكثير.أف 
لممعمميف مف حيث  ةالمينيالتنمية  مجاؿ فيمحميا  سنغافكرهتجربة يمكف اإلفادة مف  -

 القدرة عمى تمكيؿ برامج مشابية.ك التربكية،  يامضامين
 المحاسبية، كتقكيـ أداء المعمميف، اعتماد نظـمحميا في  سنغافكرهكيمكف اإلفادة مف تجربة  -

 .ضماف كصكؿ المعمميف األكفاء لمعمؿ في المدارس؛ لانتقاء المعمميفك 
الكطني مف خالؿ اعتماد الئحة الترقيات القائمة عمى ترقية المعمميف كظيفيا عمى المستكل  -

بعض المعايير الميمة مثؿ مدل تقدـ المعمـ مينيا في مينتو، كنجاحو في تطكير أدائو، 
 كليس عدد السنكات كاألقدمية فقط.

 املٔداىٕ للدراص٘اإلطار 

حكافز المعمميف في المممكة العربية النظرم لكاقع عرض الالميداني اإلطار  تضمف
جراءات الدراسة الميدانية، كفيما يمي ك السعكدية،   :التفصيؿا 

 سْافش املعلنني باملنله٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘ ّاقع -األّلاحملْر 

 :ما يأتيمف خالؿ المحكر األكؿ يمكف تناكؿ 
 حبْافش املعلننيتطْر االٍتناو  -أ

 المشمكليف في سمـ الكظائؼ التعميمية في المممكة حكاليبمغ عدد المعمميف كالمعممات 
كزارة ىػ )7152حسب إحصائية كزارة الخدمة المدنية لمعامميف في الدكلة لعاـ  ،خمسمائة ألؼ

تنظيمية الئحة قد صدرت كنظرا ألىمية دكر الممعمميف؛ ف، (ق7152 ،الخدمة المدنية
، كنظرا لكجكد بعض الثغرات في ىذه ( عامنا52ىػ، كظمت )7115كتـ تعديميا عاـ ، 7117
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تشكيؿ لجنة إلعادة دراسة الئحة الكظائؼ التعميمية بر مجمس الكزراء اقر صدر الالئحة؛ فقد 
مف  كأثناء إجراء الدراسة الحالية صدر قرار اعتمادىا (5172)كزارة التعميـ،بشكؿ شامؿ 

 .(7117مجمس الكزارء)كزارة التعميـ،
مف االستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ العاـ في المممكة العربية  نص اليدؼ األكؿكقد 

 بنظاـ األخذ مف خالؿ كتكجيييا التطكير عممية إدارة مف المدارس تمكيف: عمىالسعكدية 

كما  ( 53، 5171مشركع اإلستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ العاـ، ) كالمساءلة لمحكافز
منيا تطبيؽ نظاـ  حزمة إصالحات خالؿ مفالمدارس،  تطكير :نص اليدؼ العاشر كذلؾ عمى

، كيدؿ (17-11، 5171)مشركع اإلستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ العاـ، متكامؿ لمحكافز
دعمنا ؛ حكافز لممعمميفمتكاممة منظكمة  تطبيؽعمى السمطات بالمممكة اتجاه ذلؾ عمى 

 .إلصالحات التعميـ الكطنية
 املعلٔنًيظْم٘ سْافش م -ب

 :ةاآلتيتناكلت الدراسة النقاط ؛ كمككناتيا بشكؿ فعميالمعمميف  حكافزلمكقكؼ عمى كاقع 
 املعلنني مزتبات -1

لنكع  اتعتمد ركاتب المعمميف عمى سمـ ثابت يحصؿ فيو المعمـ عمى أجره المستحؽ كفقن 
كقد صدرت الئحة الكظائؼ التعميمية بقرار مجمس الخدمة ، كسنكات الخبرة في التعميـ ،المؤىؿ

تاريخ ب (221)ىػ، كعدلت بقرار المجمس رقـ 71/77/7117اريخ ( بت331)المدنية رقـ 
كتطبؽ أحكاـ ىذه الالئحة عمى  ،ق7/1/7115ىػ، كتـ العمؿ بيا ابتداء مف 1/3/7115

كالتمييدم كاالبتدائية  مف يعمؿ بصكرة فعمية في الكظائؼ في مراحؿ الحضانة كالركضة
مف تتكافر لديو شيادة  الدرجة األكلى كالمتكسطة كالثانكية، كيكضع عمى المستكل الخامس

عمى المستكل  ُيعيف، في حيف في السنة رياالن  (32151)جامعية تربكية براتب أساسي قدره 
كىناؾ ، رياالن ( 777751)السادس مف تتكافر لديو شيادة الماجستير براتب أساسي يبمغ 
بنقؿ المعمـ مف الدرجة التي عالكة سنكية لممعمـ حددتيا األنظمة كفؽ سمـ الركاتب كذلؾ 

كيتـ ىذا النقؿ في أكؿ شير محـر  ،يشغميا إلى الدرجة التالية ليا مباشرة في نفس المستكل
 ىػ(.7151مف كؿ عاـ )كزارة الخدمة المدنية، 

لكؿ درجة، كعالكة المستكل السادس  اليار  (371)كتبمغ ىذه العالكة لممستكل الخامس 
ليصؿ إلى %(؛ 33بحكالي )كيزيد راتب المعمـ بعد خبرة عشرة سنكات ، رياالن  (333)
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لممستكل  (%32)رياالن في السنة لمف ىـ عمى المستكل الخامس، كبنسبة ( 721521)
لدرجة كيقؼ سمـ العالكات لممستكل الخامس عمى ا، رياالن  (731311)السادس ليصؿ إلى 

أعمى مف  (%531)شيرينا كتككف نسبة الزيادة حكالي  (51551)حيث يككف الراتب  (51)
مف يصؿ إلى نياية ك (، 515211)راتب أكؿ درجة في السمـ حيث يبمغ راتبو السنكم 

المستكل السادس يستمر في منحو زيادة سنكية بمقدار العالكة المحددة لذلؾ المستكل، 
ىػ(، كمع 7153كزارة الخدمة المدنية،)عمييا تغيير في سمـ الركاتبكتعتبر مكافأة ال يترتب 

 لمنظاـ الداخمية البيئة كفاءة أف مرتبات المعمميف ليست ضعيفنا، إال تأثيرىا محدكد عمى
 التعميمي.

 العالّٗ الضيْٓ٘ -2

 الخاصة، االحتياجات ذكم تعميـ أك إضافية، مؤىالت عمى الحصكؿ حيف العالكات تمنح
أما ما يخص البدالت، فيمنح المعمـ بدؿ انتقاؿ  ،النائية الجغرافية المناطؽ في التعميـ أك

( لاير حسب المستكل كالدرجة لجميع الخاضعيف 311( إلى )211شيرم يتفاكت قدره مف )
ليذه الالئحة ممف ىـ عمى المستكل الخامس أك السادس، كما أف ىناؾ بدؿ نائي لبعض 

قرية كىجرة في  (7172كعددىا )رل كاليجر المستفيدة مف البدؿ الق المدارس الكاقعة في
%( مف أكؿ مربكط 71-% 3كتتراكح تمؾ النسبة بيف ) منطقة مف مناطؽ المممكة (75)

، ككاضح مف ذلؾ أف عالكات ىػ(7153كزارة الخدمة المدنية،)لممستكل الذم قد تعيف عميو 
 .المعمميف ال ترتبط بأدائيـ بالمدارس

 ىَآ٘ اخلدم٘ مهافأٗ -3

تصرؼ مكافأة نياية الخدمة لشاغمي الكظائؼ التعميمية عند انتياء الخدمة عف كؿ سنة 
 (71)كاممة مف سنكات الخدمة التي قضيت عمى إحدل تمؾ الكظائؼ، فمف كانت خدمتو 

لاير لمف كانت  (7111)، كلاير عف كؿ عاـ (111)يحصؿ عمى  (72)سنكات كأقؿ مف 
سنة كأقؿ مف  (57) لمف كانت خدمتو (7311)سنة، ك (57) قؿ مفكأ، سنة (72)خدمتو 

 (5111)سنة، ك (57)سنة كأقؿ مف  (52)لمف كانت خدمتو  رياال (5111)سنة، ك (52)
، كبيذا تعتبر مكافأة ػ(ى7151كزارة الخدمة المدنية،)فأكثر سنة  (57)لمف كانت خدمتو 

 المعمـ.نياية الخدمة بمثابة حد الحكافز المادية لمينة 
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 ّاإلداسات العنل أٓاو عدد-4

 فييا بما أسبكعنا (52) السعكدية العربية المممكة في الدراسة أسابيع عدد متكسط يبمغ
 بإجازة المعممكف كيتمتع ،الدراسي العاـ في يكمنا (721) كبمتكسط ،االختبارات أسابيع

 عاـ، كؿ مف الصيفية اإلجازة كىي ،اآلخركف المكظفكف بو يتمتع مما نسبينا أطكؿ اعتيادية
 المعمـ بو يتمتع ما يقؿ أال عمى ،الصيفية اإلجازة أثناء بعمميـ تتعمؽ بمياـ تكميفيـ كيجكز

 مجمس بقرار الصادرة اإلجازات الئحة مف كالثالثة األكلى المادة حسب ،يكمنا كثالثيف ستة عف
 مكظفي مف ككغيرىـ، الدراسي العاـ منتصؼ بإجازة المعممكف يتمتع كما، المدنية الخدمة
اإلجازات التي ، كلعؿ (ىػ7152 المدنية، الخدمة كزارة) األعياد بإجازات يتمتعكف الدكلة

 .يتحصؿ عمييا المعمـ تعد إجازات طكيمة نسبيا، كيمكف االستفادة منيا في التنمية المينية 
 الصشٔ٘ اخلدم٘ -5

 المدرسية الصحية الكحدات أكجدت حيث خاصة، صحية بخدمة يستقمكف المعممكف كاف
 التي الخدمات سكء يشككف كانكا المعمميف مف الكثير لكف ،كالمحافظات المدف معظـ في

 التأميف تكفير في سابقة محاكالت التعميـ كلكزارة، (5171،األنصارم)الكحدات  تمؾ تقدميا
 تكفير، مف خالؿ 5172في  التعميـ كزارةعنيا  أعمنت، آخره تمؾ التي لمنسكبييا الطبي
 كاحتياجات لمتطمبات تمبيةن  التعميمي الحقؿ في كالعامميف لممعمميف مناسب صحي تأميف

 عقد خالؿ مف كذلؾ التعميـ، لمينة انتمائيـ كزيادة الكظيفي الرضا رفع نحك كسعيان  المعمميف،
 االجتماعية ليةالمسؤك  مبادرات مف كجزء الخاص القطاع مع المناسبة كالشراكات االتفاقات

 (. 5172 التعميـ، كزارة) األجياؿ معمـ نحك
 املعلنني تكٔٔه -6

 لممعمميف الكظيفي األداء تقرير بإعداد التربكم المشرؼ مع باالشتراؾ المدرسة قائد يقـك
 الئحة مثؿ العالقة ذات الكثائؽ عمى معتمدنا األقؿ، عمى بشيريف الدراسي العاـ نياية قبؿ

 المادة كتنص، (ىػ7151 التعميـ، كزارة) التعميمية، الكظائؼ لشاغمي الكظيفي األداء تقكيـ
 عمى حصؿ إذا العالكة مف الالئحة بيذه المشمكؿ بحرماف التعميمية الالئحة مف( 7/ج/2)

 التقييـ غياب كفي، (ىػ7151المدنية، الخدمة كزارة) مرض   غير بدرجة كفاية تقرير
  .األداء ضعؼ بسبب السنكية العالكة مف الحرماف تطبيؽ النادر مفربما يصبح  المكضكعي
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 للنعلنني املَين التطْٓز -7

 إفساحكينبغي  مستمرة، عممية المعمميف تدريب أف عمى المممكة في التعميـ سياسة تنص
كترجمة ليذا  ؛(71، 7172كزارة التعميـ، ) الدراسة مف المزيد لمتابعة المعمميف أماـ المجاؿ
 كالجدارة، التجديد مبدأ تحقيؽ شأنيا مف ركائز عمى المممكة في التعميـ سياسة تركزالنص 

 :أبرزىا مف قنكات عدة خالؿ مف الحكافز بيذه المعمـ كيحظى كالتحفيز، كالترغيب
ألؼ معمـ كمعممة  51حيث دربت كزارة التعميـ  المختمفة المكاد في المتخصصة الدكرات -

)كزارة  السعكدية تقريربالمشاركة مع كميات التربية في الجامعات  5173خالؿ صيؼ عاـ 
 .(25ص  5151التعميـ،

 .أك األجنبية السعكدية الجامعات في العميا الدراسات لمكاصمة الجزئي أك الكمي التفرغ -
 درجة البرامج ىذه أحد اجتاز مف كيمنحالتربكية،  اتالدبمكم رامجبعض بب االلتحاؽ -

 (.شير راتب) ترحيؿ كبدؿ ،إضافية
 .محددة ضكابط كفؽ دراستو لمكاصمة دراسية بإجازة المعمـ يحظى أف يمكف كما -
، طبي تأميفك ، تمثيؿ بدؿ: منيا كثيرة مميزاتب كيحظى الخارج، في لمتدريس المعمـ إيفاد -

 . النقؿ كبدؿ، كامالن  راتبو إلى باإلضافة، أسرتو كألفراد لو إركاب تذاكرك 
 العنل اعاتص -8

 الحصة بداية مف دقيقة (73) قبؿ يبدأ أنو إلى كأشارت ،المعمـ دكاـ األنظمة حددت
 اليكمي باإلشراؼ المكمؼ المعمـ دكاـ كيبدأ المدرسة، مف التالميذ انصراؼ بعد كينتيي األكلى،

 مف ساعة نصؼ بعد كينتيي الصباحي، لالصطفاؼ المقرر الكقت مف ساعة ربع قبؿ
، كبصفة عامة تختمؼ ساعات العمؿ لممعمميف طبقا لمستكل المرحمة التالميذ انصراؼ

 (.ق7153التعميـ، كزارة) التعميمية، كتتركح ما بيف ست ساعات كسبع ساعات
 ىصاب املعله مً احلصص -9

 رياالن  (13) يحتسب ذلؾ كبعد، أسبكعينا حصة)51( بػ المعمـ لنصاب األعمى الحديقدر 
 يحدد الثانكية لممرحمة المقررات نظاـ كفي النصاب، ىذا عف تزيد دراسية حصة كؿ عف

 أسبكعيا( حصة) تدريسية ساعة (51) بكاقع تكزع، أسبكعينا حصة (51ػ )ب المعمـ نصاب
 ،كزارة التعميـ) جميعنا بيما أك الطالبي النشاط أك األكاديمي اإلرشاد بيف تكزع ،حصص (1)ك

ذا(ق7155/7151  كضع كلكف إلزامي أنو يعني ال فيذا حصة (51) الكامؿ النصاب كاف ، كا 
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 كبير دكر لو المدرسة حجـ يالحظ أف كلذلؾ المعمـ، لنصاب أدنى حد يكضع كلـ أعمى، كحد
 لممعمـ. األسبكعي النصاب حجـ في
 للنعلنني التالمٔذ ّىضب٘ ،الفصل سذه -11

 السعكدية العربية المممكة في العاـ التعميـ مراحؿ عبر الفصؿ حجـ في اختالؼ كىناؾ
( 53) المتكسطة كلممرحمة ،تمميذنا (51) االبتدائية لممرحمة الفصؿ حجـ متكسط يبمغ حيث

 معمـ لكؿ تمميذنا (77) فيي المعمميف إلى التالميذ نسبة أما ،تمميذنا (52) مثانكيةلك  تمميذا،
 (5171 التعميـ، كزارة) كالثانكية المتكسطة لمرحمتي تالميذ( 71) ك االبتدائية المرحمة في

فائدة لممعمـ، كتحفيز لو  أكثر أنيا عمى الفصكؿ ذات الكثافة المنخفضة إلى ينظر ما كعادة
 .لالىتماـ بالتالميذ

 ملعلننياسْافش أٍه التشدٓات اليت تْادُ  -ز

 مثؿ: سياسة تحفيز المعمميف بعض التحديات التي تكاجوثمة 
 :نجزٗ األعباء املْنل٘ للنعله-1

كالحصص اليكمية كارتفاع عدد التالميذ داخؿ الفصكؿ الدراسية، كضعؼ دكر المنزؿ،             
عداد االختبارات كتنفيذىا، كرصد الدرجات، كتحضير كاستخداـ  كالتحضير كالتصحيح كا 

التعميـ، كالمسؤكلية عف انضباط التالميذ داخؿ المدرسة الكسائؿ التعميمية كأدكات تكنمكجيا 
كداخؿ الفصكؿ الدراسية كاإلشراؼ عمييـ أثناء الفسح، كالمشاركة في األنشطة الصفية كغير 

كية في مجالس الصفية، إضافة إلى األعماؿ اإلدارية التي تكمفو بيا إدارة المدرسة كالعض
 (.5111، القحطاني)المدرسة كالجماعات 

 ارتفاع ىضب٘ التكاعد املبهز -2

ػ( أف ُسمـ ى7151/7153أشارت المؤسسة العامة لمتقاعد في تقريرىا لمعاـ ) حيث
مبكرنا عمى مستكل الخدمة األكبر في عدد المتقاعديف  النسبةالكظائؼ التعميمية يشكؿ 

)كزارة مة معممنا كمعم (71255)حصائيات أف عدد تاركي الخدمة مبكرنا اال، كأظيرت المدنية
 (.7152الخدمة المدنية،

  



 م7277( 58) -7ج-مايوعدد                                              ...          حوافز المعلمين تطوير سياسة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 555 - 

 إدزاءات الدراص٘ املٔداىٔ٘-الجاىٕاحملْر 

ككصؼ محاكرىا، كعينتيا، كتطبيؽ شممت اإلجراءات تحديد ىدؼ الدراسة الميدانية، 
كفيما أسمكب دلفي، كالتحميؿ اإلحصائي المستخدـ، ثـ عرض نتائج جكالت دلفي، كمناقشتيا، 

 :يمي التكضيح
 ذلاّر الدراص٘ حتدٓد -أّال

، حكافز المعمميف سياسةمبررات تطكير : ست محاكر ىي الدراسة فيتمثمت محاكر 
تحفيز  سياسةمتطمبات تطكير ، ك تصميـ حكافر المعمميف معايير، ك المعمميفكمراحؿ تحفيز 

حكافز  سياسةتطكير لالعكائد التربكية ، ثـ حكافز المعمميف سياسةتطكير  معكقات، ك المعمميف
 المعمميف.

 العٔي٘ حتدٓد -ثاىٔا

في الجكلتيف الثانية  ( خبيران 35)( خبيرا في الجكلة األكلى، ك17)بمغ عدد عينة الخبراء 
 .كالثالثة

 اصتباى٘ الدراص٘ تطبٔل-ثالجا

َـّ تطبيؽ الدراسة الميدانية تبعان ألسمكب دلفي، كيكضح جدكؿ رقـ ) ، الدراسة( جكالت 7ت
 .، كنسبتيـالمشاركيف الستبانة، كعدد الخبراءكنكعية ا

 ( 5عذٚي سلُ )

 عٛالد اٌذساعخ ٚٔٛػ١خ االعزجبٔخ ٚػذد اٌخجشاء اٌّشبسو١ٓ ٚٔغجزُٙ

 
  

 االعزجبٔخ اٌغٌٛخ
فزشح 

 اٌزطج١ك

 ثؾغت عٙخ اٌؼًّ اٌخجشاء

ٟ
بٌ
عّ

ا
 

 ثؾغت اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌخجشاء

ٟ
بٌ
عّ

ا
 

 رؼ١ٍُ ػبَ عبِؼبد
دوزٛساٖ 

 فؤػٍٝ
 ِبعغز١ش فؤلً

ْ % ْ % ْ % ْ % 

 ِغٍمخ األٌٚٝ
١ٔٛ٠ٛ 

5555 
45 

65,

5 
55 35,5 55 55 55,5 55 55,5 55 

 اٌضب١ٔخ
-ِغٍمخ

 ِفزٛؽخ

أغغطظ 

5555 
35 

66,

5 
55 34,5 53 36 65,5 55 35,5 53 

 ِغٍمخ اٌضبٌضخ
عجزّجش 

5555 
35 

66,

5 
55 34,5 53 36 65,5 55 35,5 53 
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 كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
أف عدد جكالت استخداـ أسمكب دلفي ثالث جكالت، ككصمت فترة تطبيؽ الجكالت الثالث  -

، إضافة إلى حرص الباحث الفترة كافية لتطبيؽ أسمكب دلفي ثالثة شيكر، كتعتبر ىذه
 كتكاصمو مع الخبراء.

( فردا 35( فردا في الجكلة األكلى، كتناقص العدد إلى )17المشاركيف )بمغ عدد الخبراء  -
في الجكلتيف الثانية كالثالثة، كربما يرجع ذلؾ إلى تراخي البعض في تطبيؽ االستبانة لممرة 

 الثانية.
تنكع الخبراء بحسب متغير جية العمؿ )أساتذة جامعات، كتعميـ عاـ(، كبحسب متغير  -

 اه فأعمى، كماجستير فأقؿ(.الدرجة العممية )دكتكر 
%( 23زادت نسبة الخبراء مف الجامعات السعكدية؛ حيث بمغت نسبتيـ في الجكلة األكلى ) -

%(، كذلؾ مقارنة بنسبة الخبراء مف 22كما بمغت نسبتيـ في الجكلتيف الثانية كالثالثة )
في الجكلتيف %( كما بمغت نسبتيـ 57التعميـ العاـ؛ حيث بمغت نسبتيـ في الجكلة األكلى )

%(، كربما يرجع ذلؾ إلى زيادة التعاكف مف جانب الخبراء في بعض 51الثانية كالثالثة )
 الجامعات السعكدية؛ بحكـ عالقاتيـ بالباحث.

كما زادت نسبة الخبراء الحاصميف عمى درجة )دكتكر، كأستاذ مشارؾ، كأستاذ(؛ حيث بمغت  -
سبتيـ في الجكلتيف الثانية كالثالثة %( كما بمغت ن17,2نسبتيـ في الجكلة األكلى )

%(، كذلؾ مقارنة بنسبة الخبراء الحاصميف عمى درجة )ماجستير، كدراسات عميا، 21,5)
%( كما بمغت نسبتيـ في 52,5كبكالكريكس(؛ حيث بمغت نسبتيـ في الجكلة األكلى )

رجات %(، كربما يرجع ذلؾ إلى أف الحاصميف عمى د55,2الجكلتيف الثانية كالثالثة )
ضايا المعمميف، كمنيا إيمانا بأىمية إجراء الدراسات المستقبمية كخاصة قعممية أعمى أكثر 

تطبيؽ االستبانة عمى مدل سياسة حكافز المعمميف في المممكة، كمف ثـ أكثر تجاكبا في 
 الجكالت الثالثة.
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 التشلٔل اإلسصائٕ -رابعا

جمع االستجابات الكاردة كالمرتبطة  لألسئمة المفتكحة بالجكلتيف األكلى كالثانية: بالنسبة -
التكرارات لكؿ عبارة مف العبارات كالنسبة  كحساببكؿ محكر في مجمكعة مف العبارات 

 المئكية.
تـ تحديد الدرجات الكزنية لكؿ استجابة، غمقة بالجكلتيف الثانية كالثالثة: الملألسئمة  بالنسبة -

متكسط درجة نسبة الخطأ المعيارم )خ ـ( ل حساب، ك االستجابةدرجة نسبة متكسط  تقديرك 
( في 1,12 – 1,33االستجابة، كتعييف حدم الثقة لنسبة متكسط االستجابة، حيث بمغت )

 الجكلتيف الثانية كالثالثة.

اتفاقان  ذلؾيعد  ،إذا زادت نسبة متكسط االستجابة عف الحد األقصى لمثقةأنو  راعت الدراسة -
ذا نقصت نسبة متكسط االستجابة عف ك  ،عمى المكافقة عمى العبارة مف كجية نظر الخبراء ا 

اتفاقان عمى عدـ المكافقة عمى العبارة مف كجية نظر الخبراء،  يعد ذلؾ ،الحد األدنى لمثقة
تجاىان ا فإنو يعدإذا انحصرت نسبة متكسط االستجابة بيف الحديف األعمى كاألدنى لمثقة، أما 

لعدـ االتفاؽ عمى أىمية العبارة، كتـ استبعاد العبارات التي تنطبؽ عمييا الحالتاف الثانية 
 كالثالثة في الجكلة الثالثة.

 ىتائر الدراص٘ املٔداىٔ٘ ّتفضريٍا -خامضا

 عمى النحك التالي: الثالث افي جكالتي نتائج الدراسة الميدانية جاءت
 عمى النحك التالي:الستة مف خالؿ محاكر االستبانة  :حتلٔل ىتائر اجلْل٘ األّىل -أ

( نتائج التحميؿ 5رقـ ) يكضح جدكؿ :سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز  مربرات-األّلاحملْر 
 اإلحصائي لممحكر األكؿ.
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 (5)سلُ عذٚي 

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ  ع١بعخِجشساد رط٠ٛش أُ٘  

التي المحمية  المبرراتمف الجدكؿ السابؽ أف الخبراء أشاركا إلى مجمكعة مف  يتضح
 تشجيع، كلعؿ ىذه المتغيرات المحمية تتمثؿ في: حكافز المعمميف سياسةتدعك إلى تطكير 

التعميـ، كضماف التحسيف المستمر في تعمـ الطالب، كدعـ المعمـ باعتباره  مينة عمى اإلقباؿ
المشركعة،  أحد أىـ عناصر منظكمة التعميـ، كاعتبار الحكافز بمثابة إحدل حقكؽ المعمـ

كبمثابة تقدير أدبي كمادم الئؽ لممعمميف، كاىتماـ المممكة بحكافز المعمميف؛ تقديرا ليـ 
كمكانتيـ االجتماعية، كأف تطبيؽ الحكافز الحالية؛ يتـ كفؽ ما يراه صاحب الصالحية أك مف 

 اٌؼجــــبسح َ

خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ 

(55) 

 % د

 اٌّؾ١ٍخ، ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ: اٌّجشساد-أ    

 %54,53 35  اٌزؼ١ٍُ ِٕٙخ ػٍٝ اإللجبي رشغ١غ .5

 %53,55 35 ػّبْ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش فٟ رؼٍُ اٌطبٌت .5

 %53,55 35 دػُ اٌّؼٍُ ثبػزجبسٖ أؽذ أُ٘ ػٕبطش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ .3

 %55,55 35 اؽذٜ ؽمٛق اٌّؼٍُ اٌّششٚػخ اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ .4

 %5555 36 اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ رمذ٠ش أدثٟ ِٚبدٞ الئك ٌٍّؼ١ٍّٓ  .5

6. 
ا٘زّبَ اٌٍّّىخ ثؾٛافض اٌّؼ١ٍّٓ؛ رمذ٠شا ٌُٙ ِٚىبٔزُٙ 

 االعزّبػ١خ
36 55,55% 

5. 
رطج١ك اٌؾٛافض اٌؾب١ٌخ ٠زُ ٚفك ِب ٠شاٖ طبؽت اٌظالؽ١خ 

 أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ
36 55,55% 

5. 
اٌغّٛد اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ظً ٚعٛد ِب ٠ؼشف ثبٌّؼٍُ 

 اٌؼشٚسح 
36 55,55% 

5. 
 ٌزؾم١مٙب ٠غؼٝ سعبٌخ طبؽت إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ

 ػٍّٗ خالي ِٓ
35 45,35% 

55. 
 رشث٠ٛخ فٍغفخ إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ ٠ٕجغٟ أْ ٠ّزٍه

 ٚاػؾخ
33 46.45% 

 ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ: ،اٌّجشساد اٌذ١ٌٚخ-ة    

 %56,34 45 ثٍذ ِب فٟ أٞأُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رظٕغ اٌفبسق  اػزجبس اٌّؼٍُ .55

 %54,53 35 اػزجبس ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ اؽذٜ ِٛػٛػبد اإلطالػ اٌزؼ١ٍّٟ .55

 %54,53 35 عزة أفؼً اٌخش٠غ١ٓ ٚاعزجمبئُٙ فٟ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ .53

54. 
اٌزؼبؽٟ ِغ  لٍخ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ ٌّٕٙخ اٌزؼ١ٍُ ثغجت ػؼف

 ؽمٛق اٌّؼ١ٍّٓ 
35 53,55% 

 %45,35 35 اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ أداء اٌّؼ١ٍّٓ .55

 %46,45 33 اسرجبؽ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ثؤداء اٌطٍجخ ٚرؾظ١ٍُٙ .56

 %46,45 33 ِٛاوجخ االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رظ١ُّ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ .55
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ة إلى ينكب عنو، كالجمكد الكظيفي لممعمميف في ظؿ كجكد ما يعرؼ بالمعمـ الضركرة، كالنظر 
 فمسفة عممو، كأنو ينبغي أف يمتمؾ خالؿ مف لتحقيقيا يسعى رسالة صاحب المعمـ عمى أنو

 كاضحة. تربكية

حكافز  سياسةتطكير التي تبرر  المبررات الدكليةكما أشار الخبراء إلى مجمكعة مف 
لفارؽ ، كتمثمت ىذه المتغيرات العامية في: اعتبار المعمـ أىـ العكامؿ التي تصنع االمعمميف

في أم بمد ما، كاعتبار حكافز المعمميف إحدل مكضكعات اإلصالح التعميمي، كجذب أفضؿ 
الخريجيف كاستبقائيـ في مينة التدريس، كقمة الكالء الكظيفي لمينة التعميـ بسبب ضعؼ 
التعاطي مع حقكؽ المعمميف، كالعمؿ عمى تحسيف أداء المعمميف، كارتباط حكافز المعمميف 

 ة كتحصيميـ، كمكاكبة االتجاىات الحديثة في تصميـ حكافز المعمميف.بأداء الطمب

ليذا  نتائج التحميؿ اإلحصائي( 5يكضح جدكؿ ) :املعلننيمزاسل حتفٔش -الجاىٕاحملْر 
 المحكر.
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 (3) عذٚي سلُ

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌِٚٝشاؽً رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ  

الحكافز، المتعمقة أف الخبراء أشاركا إلى بعض  يتضح الجدكؿ السابؽ؛مطالعة مف خالؿ 
الحكافز في المممكة العربية  سياسةبإعداد المعمميف قبؿ الخدمة، التي ينبغي أف تتضمنيا 

، كتشمؿ: استصدار قرارات تعييف لخريجي كمية التربية، كصرؼ مف كجية نظرىـ السعكدية
تشجيع الطمبة عمى المشاركات في أنشطة الجامعة ية، ك شيرية مالية لطمبة كمية التربمكافآت 

 اٌؼجــــبسح َ

 خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ

(55) 

 % د

 اٌّؼ١ٍّٓ لجً اٌخذِخ، ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ:رؾف١ض -أ        

 %53,55 35 اعزظذاس لشاساد رؼ١١ٓ ٌخش٠غٟ و١ٍخ اٌزشث١خ .5

 %43,66 35 طشف ِىبفآد شٙش٠خ ِب١ٌخ ٌطٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ .5

 %45,55 35 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّشبسوبد فٟ أٔشطخ اٌغبِؼخ إٌٛػ١خ .3

 %45,55 55 ١ِذا١ٔخ ٌّئعغبد رشث٠ٛخص٠بساد رٕظ١ُ  .4

 %35,53 55 ا٠فبد ٚاثزؼبس اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ د١ٌٚب .5

 %35,53 55 اششان ؽٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ األٔذ٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌظ١ف١خ .6

 %55,55 55 أداء اٌمغُ فٛس اٌزخشط أِبَ ٌغٕخ رشث٠ٛخ سف١ؼخ اٌّغزٜٛ .5

 ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ:، اٌّؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌخذِخ رؾف١ض -ة      

5. 
ا٠غبد ِىبفآد ِب١ٌخ ٌٍؼًّ اإلػبفٟ ٚاإلششافٟ ٚخبسط أٚلبد 

 اٌؼًّ اٌشع١ّخ
35 55,55% 

 %55,55 35 رىش٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّض٠ٓ ثشىً ِٕبعت .5

 %55,55 35 رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّؼٍُ ٚأعشرٗ .55

 %55,55 35 االؽزفبء ثبٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّض٠ٓ فٟ ٠َٛ اٌّؼٍُ .55

 %55,55 35 اطذاس اٌمٛا١ٔٓ طبسِٗ رؾش ػٍٝ اؽزشاَ اٌّؼٍُ .55

53. 
رضج١ذ  ِٓ وّطٍت اٌخذِخ أصٕبء ِؼ١ٓ فٟ اٌزذس٠ت ٚلذ لؼبء

 اٌّؼ١ٍّٓ اٌغذد
36 55,55% 

54. 
رٕف١ز دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌزغط١خ اؽز١بعبرُٙ ا٢ر١خ 

 ٚاٌّغزمج١ٍخ
35 45,35% 

 %45,55 34 اٌّغزغذ٠ٓ اٌّؼ١ٍّٓ إلدِبط اربؽخ اٌزذس٠ت .55

 %45,55 35  خج١ش ِؼٍُ رؾذ رٛع١ٗ ،رغشثخ فزشح رؾذ اٌغذ٠ذ اٌّؼٍُ ٚػغ .56

 %43,66 35 رشث٠ٛب اٌّئ١ٍ٘ٓ غ١ش اٌزؤ١ً٘ ٌٍّؼ١ٍّٓ اػبدح فشص اربؽخ .55

 %35,53 55 ا٠غبد ؽظبٔخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ع١ّغ اٌشئْٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌمؼبئ١خ  .55

55. 
االعزفبدح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّزمبػذ٠ٓ ِٓ أطؾبة اٌخجشح فٟ ِٙبَ 

 اعزشبس٠خ 
56 36,65% 

 %35,55 55 اربؽخ اٌفشطخ ٌٍّؼ١ٍّٓ العزىّبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب .55

55. 
ِٕؼ اٌّؼٍُ أ٠ٌٛٚخ فٟ أٙبء ِؼبِالرٗ ِٚشاعؼبرٗ ث١غش 

 ٚعٌٙٛخ
54 33,55% 

 %33,55 54 رخظ١ض ِىزت ٌخذِبد اٌّؼ١ٍّٓ ثبداساد اٌزؼ١ٍُ .55
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يفاد كابتعاث الطمبة المتميزيف دكليا،  النكعية، كتنظيـ زيارات ميدانية لمؤسسات تربكية، كا 
شراؾ طمبة كمية التربية في األندية االجتماعية كالصيفية، كأداء القسـ فكر التخرج أماـ  كا 

 كية رفيعة المستكل.لجنة ترب
، كىي: إيجاد بالمعمميف أثناء الخدمةالمتعمقة  بعض الحكافز إلى أيضا أشار الخبراءك 

مكافآت مالية لمعمؿ اإلضافي كاإلشرافي كخارج أكقات العمؿ الرسمية، كتكريـ المعمميف 
كاالحتفاء المتميزيف بشكؿ مناسب، كتكفير الرعاية الصحية كاالجتماعية لممعمـ كأسرتو، 

صدار القكانيف صارمو تحث عمى احتراـ المعمـ،  بالمعمميف المتميزيف في يـك المعمـ، كا 
تثبيت المعمميف الجدد، كتنفيذ دكرات  مف كمطمب الخدمة أثناء معيف في التدريب كقت كقضاء

تاحة التدريب  يفالمعمم إلدماج تدريبية لممعمميف لتغطية احتياجاتيـ اآلتية كالمستقبمية، كا 

تاحة معمـ تحت تكجيو تجربة، فترة تحت الجديد المعمـ المستجديف، ككضع  إعادة فرص خبير، كا 

يجاد حصانة لممعمميف في جميع الشؤكف القانكنية  المؤىميف غير التأىيؿ لممعمميف تربكيا، كا 
كالقضائية، كاالستفادة مف المعمميف المتقاعديف مف أصحاب الخبرة في مياـ استشارية، 

تاح ة الفرصة لممعمميف الستكماؿ الدراسات العميا، كمنح المعمـ أكلكية في إنياء معامالتو كا 
 كمراجعاتو بيسر كسيكلة، كتخصيص مكتب لخدمات المعمميف بإدارات التعميـ.

( نتائج التحميؿ اإلحصائي ليذا 1يكضح جدكؿ ) :تصنٔه سْافز املعلنني معآري -احملْر الجالح
 المحكر.
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  (4عذٚي )

 رظ١ُّ ؽٛافش اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝ ِؼب١٠ش

مف كجية  تصميـ حكافر المعمميف معاييريتضح أف كمف خالؿ مطالعة الجدكؿ السابؽ؛ 
أف تراعي معايير األداء المكضكعية في تصميـ حكافز المعمميف، كأف ىي: نظر الخبراء 

تتناسب معايير األداء مع كظيفة المعمـ، كأف تككف الحكافز عبارة عف عدة مستكيات بناءن 
المعمميف، كأف يتـ ربط حصكؿ  عمى الالئحة الجديدة، كأف تمنح الحكافز لمف يستحقيا مف

المعمـ عمى الحكافز بالمؤىالت التي يحص عمييا، كأف يتـ ربط حصكؿ المعمـ عمى الحكافز 
بالتزامو بأخالقيات المينة، كأف تتكامؿ حكافز المعمميف )المينية كاألدبية كالمادية( لتمبية 

المعمـ، كأف تككف حكافز حاجات المعمـ، كأف تككف معايير األداء كاضحة بالنسبة لـ يقيـ 
القدرات المالية لكزارة المعمميف دكرية؛ حتي ال تفقد المصداقية، كأف تككف الحكافز ضمف 

، كأف تتناسب الحكافز مع طبيعة األعماؿ التي يقـك بيا المعممكف، كأف يتـ ربط التعميـ
 الحكافز بسنكات الخبرة في العمؿ التربكم.

 اٌؼجــــبسح َ
 (55خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ )

 % د

5. 
أْ رشاػٟ ِؼب١٠ش األداء اٌّٛػٛػ١خ فٟ رظ١ُّ ؽٛافض 

 اٌّؼ١ٍّٓ
35 53,55% 

 %55,55 35 أْ رزٕبعت ِؼب١٠ش األداء ِغ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ .5

3. 
رىْٛ اٌؾٛافض ػجبسح ػٓ ػذح ِغز٠ٛبد ثٕبًء ػٍٝ  أْ

 اٌالئؾخ اٌغذ٠ذح
35 55,55% 

 %55,55 35 أْ رّٕؼ اٌؾٛافض ٌّٓ ٠غزؾمٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ .4

5. 
أْ ٠زُ سثؾ ؽظٛي اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌؾٛافض ثبٌّئ٘الد اٌزٟ 

 ٠ؾض ػ١ٍٙب
36 55,55% 

6. 
٠زُ سثؾ ؽظٛي اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌؾٛافض ثبٌزضاِٗ  أْ

 ثؤخالل١بد إٌّٙخ 
36 55,55% 

5. 
أْ رزىبًِ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ )ا١ٌّٕٙخ ٚاألدث١خ ٚاٌّبد٠خ( 

 ٌزٍج١خ ؽبعبد اٌّؼٍُ
35 45,35% 

 %45,35 35 أْ رىْٛ ِؼب١٠ش األداء ٚاػؾخ ثبٌٕغجخ ٌُ ٠م١ُ اٌّؼٍُ  .5

 %45,35 35 ال رفمذ اٌّظذال١خ ؽزٝأْ رىْٛ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ دٚس٠خ؛  .5

 %45,55 34 اٌمذساد اٌّب١ٌخ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُأْ رىْٛ اٌؾٛافض ػّٓ  .55

55. 
أْ رزٕبعت اٌؾٛافض ِغ ؽج١ؼخ األػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

 اٌّؼٍّْٛ
33 46,45% 

 %46,45 33 أْ ٠زُ سثؾ اٌؾٛافض ثغٕٛاد اٌخجشح فٟ اٌؼًّ اٌزشثٛٞ .55
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( نتائج التحميؿ 3)رقـ جدكؿ يكضح  :ننيحتفٔش املعل صٔاص٘تطْٓز  متطلبات -الزابعاحملْر 
 اإلحصائي ليذا المحكر.

 ( 5)سلُ عذٚي 

 رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝ ع١بعخِزطٍجبد رط٠ٛش 

تحفيز المعمميف مف منظكر  سياسةمتطمبات تطكير أف  ؛يتضح مف الجدكؿ السابؽ
قرارىا ماليا، كرؤية  تشريعات سفتمثمت في: الخبراء  تتعمؽ بكضعية حكافز المعمميف كا 

المسؤكليف الكاضحة كقناعتيـ بأىمية حكافز المعمميف كتفعيميا، كتحديد شركط استحقاؽ 
 كنقؿ كتكزيع التنظيمية في شئكف المعمميف مف عييف الحكافز بدقة ككضكح، كمراعاة العدالة

 نظاـ كفؽ مسارات مينية كظيفية محددة ُتحفز المعمميف، ككضع كتقاعد، كبناء خطة شاممة

 اٌؼجــــبسح َ

خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ 

(55) 

 % د

 %53,55 35 ٚالشاس٘ب ِب١ٌبرزؼٍك ثٛػؼ١خ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ  رشش٠ؼبد عٓ .5

5. 
سإ٠خ اٌّغئ١ٌٚٓ اٌٛاػؾخ ٚلٕبػزُٙ ثؤ١ّ٘خ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

 ٚرفؼ١ٍٙب
35 55,55% 

 %55,55 35 رؾذ٠ذ ششٚؽ اعزؾمبق اٌؾٛافض ثذلخ ٚٚػٛػ .3

4. 
 ٚرٛص٠غ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ شئْٛ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ػ١١ٓ ِشاػبح اٌؼذاٌخ

 ٚرمبػذ ٚٔمً
35 55,55% 

5. 
ثٕبء خطخ شبٍِخ ٚفك ِغبساد ١ِٕٙخ ٚظ١ف١خ ِؾذدح رُؾفض 

 اٌّؼ١ٍّٓ
35 55,55% 

6. 
 ِئششاد أداء ثٕبء ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٌّغبءٌخ شبًِ ٔظبَ ٚػغ

 ٚاػؾخ
36 55,55% 

5. 
دِظ ع١ّغ اٌغٛأت راد اٌظٍخ ثبٌّؼٍُ فٟ اؽبس ِشعؼٟ ِٛؽذ 

 ِٚشزشن
36 55,55% 

 %55,55 36 اٌؾٛافض ع١بعخ سعُ ٌّشبسوخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّغبي افغبػ .5

5. 
اعزمظبء ٚالغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚدساعزٗ، ٚرغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ لؼ١خ 

 ؽٛافض اٌّؼٍُ
36 55,55% 

55. 
١ِٕٙب  اٌزشث١٠ٛٓ؛ ٌذٚس اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّششف١ٓ اٌّذ٠ش٠ٓ دػُ

 ٚأدث١ب
35 45,35% 

55. 
 ششوبء وبفخ اٌؾٛافض، ثؾ١ش ٠شبسن فٟ رظ١ّّٙب ؽٛوّخ

 اٌزؼ١ٍُ
35 45,35% 

 %45,55 34 فٟ طشف ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ اٌشفبف١خِشاػبح  .55

 %46,45 33 فٟ رٛص٠غ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓدسعخ اٌّشوض٠خ  ِٓ اٌزخف١ف .53

54. 
ٌٍزظشف فٟ رؾف١ض  االعزمال١ٌخ ِٓ دسعخ ِٕؼ اٌّذاسط

 اٌّؼ١ٍّٓ 
33 46,45% 
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كاضحة، كدمج جميع الجكانب ذات الصمة  مؤشرات أداء بناء عمى المعمميف لمساءلة شامؿ
فساح  سياسة رسـ لمشاركة المعمميف في المجاؿ بالمعمـ في إطار مرجعي مكحد كمشترؾ، كا 

 تسميط الضكء عمى قضية حكافز المعمـ، كدعـالحكافز، كاستقصاء كاقع المعمميف كدراستو، ك 
الحكافز؛ بحيث يشارؾ في  مينيا كأدبيا، كحككمة التربكييف؛ لدكر المعمميف كالمشرفيف المدراء

 مف في صرؼ حكافز المعمميف، التخفيؼ التعميـ، كمراعاة الشفافية شركاء كافة تصميميا
لمتصرؼ في  االستقاللية مف درجة المدارسفي تكزيع حكافز المعمميف، كمنح درجة المركزية 
 تحفيز المعمميف.

( نتائج التحميؿ 2)رقـ يكضح جدكؿ  :سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز  معْقات -اخلامطاحملْر 
 اإلحصائي ليذا المحكر.

 (6) سلُ عذٚي

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝ رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ع١بعخِؼٛلبد رط٠ٛش  

تحفيز المعمميف مف منظكر الخبراء  سياسةمعكقات تطكير أف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ
صعكبة ترؾ المعمميف العمؿ بالمدارس الحككمية، كصعكبة ربط حكافز المعمميف تمثمت في: 

بمستكيات التحصيؿ لدل الطمبة، كالحاجة إلى مقاييس مكضكعية لقياس إنتاجية المعمميف، 

 اٌؼجــــبسح َ
 (55خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ )

 % د

 %55,55 35 طؼٛثخ رشن اٌّؼ١ٍّٓ اٌؼًّ ثبٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ  .5

5. 
طؼٛثخ سثؾ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ثّغز٠ٛبد اٌزؾظ١ً ٌذٜ 

 اٌطٍجخ 
35 55,55% 

 %55,55 35 اٌؾبعخ اٌٝ ِمب١٠ظ ِٛػٛػ١خ ٌم١بط أزبع١خ اٌّؼ١ٍّٓ .3

 %55,55 35 اٌج١شٚلشاؽ١خ فٟ أٔظّخ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ .4

5. 
االػزمبد اٌغبئذ ٌذٜ اٌّغئ١ٌٚٓ ثؤْ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ؾظٍْٛ 

 ػٍٝ ِضا٠ب وض١شح
35 55,55% 

 %55,55 35 إٌظشح إٌبلّخ ِٓ ثؼغ فئبد اٌّغزّغ ٌٍّؼٍُ .6

 %55,55 36 لٍخ إٌّبفغخ ٌٍّذاسط اٌؾى١ِٛخ فٟ عٛق اٌؼًّ .5

 %55,55 36 ػؼف اٌغذ٠خ فٟ ٚػغ ؽٛافض ٌٍّؼ١ٍّٓ .5

 %55,55 36 عّٛد األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ  .5

 %55,55 36 ال ٠ضاي عٍُ اٌشٚارت اٌغذ٠ذ ٌٍّؼ١ٍّٓ ِضً اٌمذ٠ُ .55

55. 
اٌزفبٚد فٟ اٌّغزٜٛ اٌٛظ١فٟ ٌشبغٍٟ اٌٛظبئف 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
36 55,55% 

 %55,55 36 ؽبعخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٝ ٚعٛد ١٘ئخ رطبٌت ثؾمٛلُٙ  .55

53. 
اٌزمبػذ ثشىً  رٛلف ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ػٕذ ثٍٛغُٙ عٓ

 وٍٟ أٚ عضئٟ
36 55,55% 
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كالبيركقراطية في أنظمة الخدمة المدنية، كاالعتقاد السائد لدل المسؤكليف بأف المعمميف 
كالنظرة الناقمة مف بعض فئات المجتمع لممعمـ، كقمة المنافسة  يحصمكف عمى مزايا كثيرة،

ضعؼ الجدية في كضع حكافز لممعمميف، كجمكد لممدارس الحككمية في سكؽ العمؿ، ك 
التفاكت في المستكل ، كال يزاؿ سمـ الركاتب الجديد لممعمميف مثؿ القديـ، ك األنظمة كالمكائح

ة المعمميف إلى كجكد ىيئة تطالب بحقكقيـ، حاجالكظيفي لشاغمي الكظائؼ التعميمية، ك 
 كتكقؼ حكافز المعمميف عند بمكغيـ سف التقاعد بشكؿ كمي أك جزئي.

( نتائج 1) رقـ يكضح جدكؿ :سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز لالرتبْٓ٘  العْائد -الضادظاحملْر 
 التحميؿ اإلحصائي ليذا المحكر.

 (5)سلُ عذٚي 

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓزط٠ٛش ٌاٌؼٛائذ اٌزشث٠ٛخ  

 اٌؼجــــبسح َ

خجشاء اٌغٌٛخ األٌٚٝ 

(55) 

 % د

 %65,55 44 ث١ُٕٙ ف١ّب ٚاٌّغبٚاحشؼٛس اٌّؼ١ٍّٓ ثبٌؼذاٌخ  

 
سفغ ِؼ٠ٕٛبد اٌّؼ١ٍّٓ، ٚاعزٕٙبع ّ٘زُٙ ِٓ أعً 

 اٌؼطبء ٚاإلثذاع
45 55,55% 

 
اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٛ اٌؼًّ  ا٠غبث١خ ٌذٜرٛف١ش ارغب٘بد 

 ٚاٌّضبثشح
45 55,55% 

 
رٛف١ش أعٛاء رٕبفغ١خ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ أعً عٛدح 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
45 55,55% 

 %56,34 45 سفغ سٚػ اٌٛالء ٚاالٔزّبء ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ 

 
ر١ّٕخ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ، ثّب ٠غُٙ فٟ 

 اشجبع ؽبعبرُٙ 
35 54,53% 

 %54,53 35 ػٍٝ االٔؼجبؽ إٌّٟٙ ثغ١ّغ أثؼبدٖرؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ  

 
ؽفض اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ، ٚػّبْ 

 اعزّشاس٘ب
35 54,53% 

 %54,53 35 ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ 

 
اٌّغبّ٘خ فٟ رؾغ١ٓ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾغ١ٓ ٔٛارظ 

 اٌزؼٍُ
35 54,53% 

 %54,53 35 اٌّز١ّضح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓاٌؾفبظ ػٍٝ اٌىٛادس  

 %54,53 35 رخف١غ اٌفبلذ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 %54,53 35 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌٍّّىخ غ١بعخاٌّغبػذح ػٍٝ رط٠ٛش اٌ 

 %54,53 35 رشغ١غ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّجبدسح فٟ رط٠ٛش أٔفغُٙ  

 %54,53 35 رم١ًٍ ِشىالد االؽزشاق اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ 
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تحفيز  سياسةمتطمبات تطكير أف ؛ يتضح الجدكؿ السابؽمف خالؿ قراءة محتكيات 
فيما بينيـ،  شعكر المعمميف بالعدالة كالمساكاةتمثمت في: الخبراء  كجية نظرالمعمميف مف 

رفع معنكيات المعمميف، كاستنياض ىمتيـ مف أجؿ العطاء كاإلبداع، كتكفير اتجاىات ك 
العمؿ كالمثابرة، كتكفير أجكاء تنافسية بيف المعمميف مف أجؿ  إيجابية لدل المعمميف نحك

جكدة العممية التعميمية، كرفع ركح الكالء كاالنتماء بيف المعمميف، كتنمية الرضا الكظيفي لدل 
المعمميف، بما يسيـ في إشباع حاجاتيـ، كتحفيز المعمميف عمى االنضباط الميني بجميع 

نمية المينية، كضماف استمرارىا، كتنمية ركح التعاكف كالعمؿ أبعاده، كحفز المعمميف عمى الت
الجماعي بيف المعمميف، كالمساىمة في تحسيف البيئة التعميمية كتحسيف نكاتج التعمـ، 
كالحفاظ عمى الككادر المتميزة مف المعمميف، كتخفيض الفاقد في العممية التعميمية، كالمساعدة 

ممكة، كتشجيع المعمميف عمى المبادرة في تطكير أنفسيـ، التعميمية بالم سياسةعمى تطكير ال
 كتقميؿ مشكالت االحتراؽ الكظيفي لدل المعمميف.

 حتلٔل ىتائر اجلْل٘ الجاىٔ٘ -ب

 مف خالؿ محاكر االستبانة عمى النحك التالي: ،الثانية الجكلةنتائج  ككانت
( نتائج التحميؿ 2)رقـ يكضح جدكؿ  :سْافش املعلنني صٔاص٘مربرات تطْٓز  -احملْر األّل

 اإلحصائي ليذا المحكر.
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 (5)سلُ عذٚي 

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ اٌخجشاءِٓ ٚعٙخ ٔظش  ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ع١بعخِجشساد رط٠ٛش  

 اٌؼجـــــبسح َ
ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ )

ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك
 % د % د % د

 اٌّؾ١ٍخ اٌّجشساد-أ     

5. 
 ِٕٙخ ػٍٝ اإللجبي رشغ١غ
  اٌزؼ١ٍُ

 ِٛافمخ 55.5 55,5 5 55,6 55 65,4 35

5. 
ػّبْ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش فٟ 

 رؼٍُ اٌطبٌت
35 55,5 5 55,5 6 55,3 56.5 

 ِٛافمخ

3. 
دػُ اٌّؼٍُ ثبػزجبسٖ أؽذ أُ٘ 

 ػٕبطش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ
45 55,5 5 55,5 3 5,5 55.5 

 ِٛافمخ

4. 
اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ اؽذٜ 

 ؽمٛق اٌّؼٍُ اٌّششٚػخ
45 55,5 3 5,5 3 5,5 54.3 

 ِٛافمخ

5. 
اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ رمذ٠ش 

 أدثٟ ِٚبدٞ الئك ٌٍّؼ١ٍّٓ 
55 54,3 3 5,5 5 5 55.5 

 ِٛافمخ

6. 
ا٘زّبَ اٌٍّّىخ ثؾٛافض 
اٌّؼ١ٍّٓ؛ رمذ٠شا ٌُٙ ِٚىبٔزُٙ 

 االعزّبػ١خ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 45,5 56 45,3 54

5. 
رطج١ك اٌؾٛافض اٌؾب١ٌخ ٠زُ 
ٚفك ِب ٠شاٖ طبؽت اٌظالؽ١خ 

 أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ
6 55,3 35 55,5 5 55,5 64.5 

ػذَ 
 ِٛافمخ

5. 
اٌغّٛد اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ 
ظً ٚعٛد ِب ٠ؼشف ثبٌّؼٍُ 

 اٌؼشٚسح 
54 56,4 55 55,5 55 55,6 65.5 

ػذَ 
 ِٛافمخ

5. 
 إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ

 ٌزؾم١مٙب ٠غؼٝ سعبٌخ طبؽت
 ػٍّٗ خالي ِٓ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ 

 رشث٠ٛخ فٍغفخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ّزٍه
 ٚاػؾخ

 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44

 اٌّجشساد اٌذ١ٌٚخ-ة       

55. 
أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ  اػزجبس اٌّؼٍُ

 ثٍذ ِب فٟ أٞرظٕغ اٌفبسق 
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اػزجبس ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ اؽذٜ 

 ِٛػٛػبد اإلطالػ اٌزؼ١ٍّٟ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

53. 
عزة أفؼً اٌخش٠غ١ٓ 
 ٚاعزجمبئُٙ فٟ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ

 ِٛافمخ 54.3 5 5 55,5 5 53,5 44

54. 
لٍخ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ ٌّٕٙخ 
اٌزؼ١ٍُ ثغجت ػؼف اٌزؼبؽٟ 

 ؽمٛق اٌّؼ١ٍّٓ ِغ 
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 45,3 54 45,5 56

55. 
اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ أداء 

 اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 54.3 5 5 55,5 5 53,5 44

56. 
اسرجبؽ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ثؤداء 

 اٌطٍجخ ٚرؾظ١ٍُٙ
54 45,3 55 35,5 55 55,5 55.5 

ػذَ 
 ِٛافمخ

55. 
ِٛاوجخ االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 رظ١ُّ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 56.5 5,5 3 55,3 55 66,5 35
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عبارات المحكر األكؿ جاءت  استجابات الخبراء حكؿ أف اتجاهيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
مف أصؿ  مبررا( 73عمى )مجمكعة الخبراء  ؛ حيث كافؽمعظـ عبارات الجدكؿ بالمكافقة عمى

عمى ىذه  نسبة متكسط االستجابة؛ حيث تراكحت مبررا لتطكير سياسة حكافز المعمميف( 71)
 :ثالث مبررات ىيلـ يكافؽ الخبراء عمى بينما  ،%(32,7-%13,3العبارات ما بيف )

الجمكد "، ك"تطبيؽ الحكافز الحالية يتـ كفؽ ما يراه صاحب الصالحية أك مف ينكب عنو"
ارتباط حكافز المعمميف بأداء "، ك"الكظيفي لممعمميف في ظؿ كجكد ما يعرؼ بالمعمـ الضركرة

 .%(13,3-%21,3ما بيف ) نسبة متكسط االستجابةحيث بمغت  "؛كتحصيميـالطمبة 
( نتائج التحميؿ اإلحصائي 3) رقـ يكضح جدكؿ :املعلننيمزاسل حتفٔش  -احملْر الجاىٕ
 ليذا المحكر.

 (5عذٚي سلُ )

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ اٌخجشاءِٓ ٚعٙخ ٔظش  ِشاؽً رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ 

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53اٌضب١ٔخ )خجشاء اٌغٌٛخ 

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

 اٌّؼ١ٍّٓ لجً اٌخذِخ، ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ:رؾف١ض -أ     

5. 
اعزظذاس لشاساد رؼ١١ٓ 

 ٌخش٠غٟ و١ٍخ اٌزشث١خ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

5. 
شٙش٠خ ِب١ٌخ  طشف ِىبفآد

 ٌطٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ
 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

3. 

رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ 

اٌّشبسوبد فٟ أٔشطخ 

 اٌغبِؼخ إٌٛػ١خ

 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

4. 
رٕظ١ُ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ 

 ٌّئعغبد رشث٠ٛخ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
ا٠فبد ٚاثزؼبس اٌطٍجخ 

 د١ٌٚباٌّز١ّض٠ٓ 
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

6. 
اششان ؽٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ 

 األٔذ٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌظ١ف١خ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 

أداء اٌمغُ فٛس اٌزخشط أِبَ 

ٌغٕخ رشث٠ٛخ سف١ؼخ 

 اٌّغزٜٛ

 ِٛافمخ 55.5 55,3 6 55,3 6 55,4 45

 ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ: ،رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌخذِخ-ة        

5. 

ا٠غبد ِىبفآد ِب١ٌخ ٌٍؼًّ 

اإلػبفٟ ٚاإلششافٟ ٚخبسط 

 أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
رىش٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّض٠ٓ 

 ثشىً ِٕبعت
 ِٛافمخ 54.3 5,5 3 5,5 3 55,5 45
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عبارات المحكر استجابات الخبراء حكؿ اتجاه أف يتضح مف خالؿ قراءة الجدكؿ السابؽ؛ 
 نصت عمى ي، كالت(55) باستثناء العبارة ،الثاني جاءت بالمكافقة عمى جميع العبارات

 نسبة متكسط االستجابةحيث بمغت ، "تخصيص مكتب لخدمات المعمميف بإدارات التعميـ"
(13,3)%. 

  

55. 
رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ 

 ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّؼٍُ ٚأعشرٗ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
االؽزفبء ثبٌّؼ١ٍّٓ 

 اٌّز١ّض٠ٓ فٟ ٠َٛ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اطذاس اٌمٛا١ٔٓ طبسِٗ 

 رؾش ػٍٝ اؽزشاَ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

53. 

ِؼ١ٓ فٟ  ٚلذ لؼبء

 اٌخذِخ أصٕبء اٌزذس٠ت

رضج١ذ اٌّؼ١ٍّٓ  ِٓ وّطٍت

 اٌغذد

 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

54. 

رٕف١ز دٚساد رذس٠ج١خ 

ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌزغط١خ اؽز١بعبرُٙ 

 ا٢ر١خ ٚاٌّغزمج١ٍخ

55 54,5 5 55,5 
5

5 
 ِٛافمخ 55.5 55,3

55. 
 إلدِبط اربؽخ اٌزذس٠ت

 اٌّغزغذ٠ٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 54.3 5 5 55,5 5 53,5 44

56. 

 رؾذ اٌغذ٠ذ اٌّؼٍُ ٚػغ

 رؾذ رٛع١ٗ رغشثخ، فزشح

  خج١ش ِؼٍُ

 ِٛافمخ 55.6 5,5 3 55,5 5 55,4 45

55. 

اٌزؤ١ً٘  اػبدح فشص اربؽخ

 اٌّئ١ٍ٘ٓ غ١ش ٌٍّؼ١ٍّٓ

 رشث٠ٛب

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 

ا٠غبد ؽظبٔخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ 

ع١ّغ اٌشئْٚ اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٚاٌمؼبئ١خ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 

االعزفبدح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ 

اٌّزمبػذ٠ٓ ِٓ أطؾبة 

 اٌخجشح فٟ ِٙبَ اعزشبس٠خ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اربؽخ اٌفشطخ ٌٍّؼ١ٍّٓ 

 العزىّبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب
 ِٛافمخ 56.5 55,5 5 5,5 3 55,4 45

55. 

ِٕؼ اٌّؼٍُ أ٠ٌٛٚخ فٟ أٙبء 

ِؼبِالرٗ ِٚشاعؼبرٗ ث١غش 

 ٚعٌٙٛخ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 5 55,5 55

55. 
رخظ١ض ِىزت ٌخذِبد 

 اٌّؼ١ٍّٓ ثبداساد اٌزؼ١ٍُ
55 54,5 5 55,5 

5

5 
55,3 55.5 

ػذَ 

 ِٛافمخ
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( نتائج التحميؿ اإلحصائي 71يكضح جدكؿ ) :تصنٔه سْافز املعلنني معآري -احملْر الجالح
 ليذا المحكر.

 (55عذٚي )

 اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ رظ١ُّ ؽٛافش اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼب١٠ش 

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ )

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 

أْ رشاػٟ ِؼب١٠ش األداء 

اٌّٛػٛػ١خ فٟ رظ١ُّ 

 ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

5. 
رزٕبعت ِؼب١٠ش األداء ِغ  أْ

 ٚظ١فخ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

3. 

أْ رىْٛ اٌؾٛافض ػجبسح ػٓ 

ػذح ِغز٠ٛبد ثٕبًء ػٍٝ 

 اٌالئؾخ اٌغذ٠ذح

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

4. 
أْ رّٕؼ اٌؾٛافض ٌّٓ 

 ٠غزؾمٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 54.3 5 5 55,5 5 53,5 44

5. 

٠زُ سثؾ ؽظٛي اٌّؼٍُ  أْ

ػٍٝ اٌؾٛافض ثبٌّئ٘الد 

 اٌزٟ ٠ؾض ػ١ٍٙب

 ِٛافمخ 55.6 5 5 55,3 55 55,5 35

6. 

أْ ٠زُ سثؾ ؽظٛي اٌّؼٍُ 

ػٍٝ اٌؾٛافض ثبٌزضاِٗ 

 ثؤخالل١بد إٌّٙخ 

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

أْ رزىبًِ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

)ا١ٌّٕٙخ ٚاألدث١خ ٚاٌّبد٠خ( 

 ٌزٍج١خ ؽبعبد اٌّؼٍُ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

أْ رىْٛ ِؼب١٠ش األداء 

ٚاػؾخ ثبٌٕغجخ ٌُ ٠م١ُ 

 اٌّؼٍُ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 

أْ رىْٛ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

ال رفمذ  ؽزٝدٚس٠خ؛ 

 اٌّظذال١خ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 

أْ رىْٛ اٌؾٛافض ػّٓ 

اٌمذساد اٌّب١ٌخ ٌٛصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 

أْ رزٕبعت اٌؾٛافض ِغ 

ؽج١ؼخ األػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

 اٌّؼٍّْٛ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
أْ ٠زُ سثؾ اٌؾٛافض ثغٕٛاد 

 اٌخجشح فٟ اٌؼًّ اٌزشثٛٞ
 ِٛافمخ 55.6 56,4 54 55,3 6 65,3 33
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حكؿ معايير تصميـ حكافز الخبراء اتجاه استجابات يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف 
ما بيف  نسبة متكسط االستجابةحيث تراكحت المعمميف جاءت بالمكافقة عمى كؿ المعايير، 

(12,2%-711,1)%. 
( نتائج التحميؿ 77يكضح جدكؿ ) :حتفٔش املعلنني صٔاص٘متطلبات تطْٓز  -احملْر الزابع

 اإلحصائي ليذا المحكر.
 (55عذٚي )

 رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ ع١بعخِزطٍجبد رط٠ٛش  

 اٌؼجـــــبسح َ

 (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ )
ٔغجخ 

ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 
رزؼٍك ثٛػؼ١خ  رشش٠ؼبد عٓ

 ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ٚالشاس٘ب ِب١ٌب
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
سإ٠خ اٌّغئ١ٌٚٓ اٌٛاػؾخ 
ٚلٕبػزُٙ ثؤ١ّ٘خ ؽٛافض 

 اٌّؼ١ٍّٓ ٚرفؼ١ٍٙب
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

3. 
رؾذ٠ذ ششٚؽ اعزؾمبق اٌؾٛافض 

 ثذلخ ٚٚػٛػ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

4. 
اٌزٕظ١ّ١خ فٟ  ِشاػبح اٌؼذاٌخ

 شئْٛ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ػ١١ٓ
 ٚرمبػذ ٚٔمً ٚرٛص٠غ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
ثٕبء خطخ شبٍِخ ٚفك ِغبساد 
١ِٕٙخ ٚظ١ف١خ ِؾذدح رُؾفض 

 اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

6. 
 ٌّغبءٌخ شبًِ ٔظبَ ٚػغ

ِئششاد  ثٕبء ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ
 ٚاػؾخ أداء

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
دِظ ع١ّغ اٌغٛأت راد اٌظٍخ 
ثبٌّؼٍُ فٟ اؽبس ِشعؼٟ ِٛؽذ 

 ِٚشزشن
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
ٌّشبسوخ  اٌّغبي افغبػ

 ع١بعخ سعُ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ
 اٌؾٛافض

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
اعزمظبء ٚالغ اٌّؼ١ٍّٓ 
ٚدساعزٗ، ٚرغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ 

 لؼ١خ ؽٛافض اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
 ٚاٌّششف١ٓ اٌّذساء دػُ

 اٌزشث١٠ٛٓ؛ ٌذٚس اٌّؼ١ٍّٓ
 ١ِٕٙب ٚأدث١ب

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اٌؾٛافض، ثؾ١ش ٠شبسن  ؽٛوّخ

 ششوبء وبفخ فٟ رظ١ّّٙب
 اٌزؼ١ٍُ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
فٟ طشف  ِشاػبح اٌشفبف١خ

 ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

53. 
دسعخ اٌّشوض٠خ  ِٓ اٌزخف١ف

 فٟ رٛص٠غ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

54. 
 ِٓ دسعخ ِٕؼ اٌّذاسط

ٌٍزظشف فٟ رؾف١ض  االعزمال١ٌخ
 اٌّؼ١ٍّٓ 

 ِٛافمخ 55.5 55,3 6 34,5 55 54,5 55
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حكؿ متطمبات الخبراء يتضح اتجاه استجابات السابؽ؛ مف خالؿ مطالعة خاليا الجدكؿ 
نسبة متكسط تطكير حكافز المعمميف ىك المكافقة عمى جميع المتطمبات؛ حيث تراكحت 

 .%(711,1-%32,7ما بيف ) االستجابة
( نتائج التحميؿ 75يكضح جدكؿ ) :سْافش املعلنني صٔاص٘ تطْٓز معْقات -احملْر اخلامط

 اإلحصائي ليذا المحكر.
  (55عذٚي )

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ اٌخجشاءِٓ ٚعٙخ ٔظش ؽٛافض  ع١بعخرط٠ٛش  ِؼٛلبد

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ )

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 
طؼٛثخ رشن اٌّؼ١ٍّٓ اٌؼًّ 

 ثبٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ 
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

طؼٛثخ سثؾ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

ثّغز٠ٛبد اٌزؾظ١ً ٌذٜ 

 اٌطٍجخ 

56 45,5 55 55,3 55 55,6 55.5 
ػذَ 

 ِٛافمخ

3. 

اٌؾبعخ اٌٝ ِمب١٠ظ 

ِٛػٛػ١خ ٌم١بط أزبع١خ 

 اٌّؼ١ٍّٓ

55 35,5 53 54,5 55 35,6 65.4 
ػذَ 

 ِٛافمخ

4. 
اٌج١شٚلشاؽ١خ فٟ أٔظّخ 

 اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55.5 45

5. 

االػزمبد اٌغبئذ ٌذٜ 

اٌّغئ١ٌٚٓ ثؤْ اٌّؼ١ٍّٓ 

 ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ ِضا٠ب وض١شح

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55.5 45

6. 
إٌظشح إٌبلّخ ِٓ ثؼغ فئبد 

 اٌّغزّغ ٌٍّؼٍُ
55 55,3 56 45,5 55 55,6 65.6 

ػذَ 

 ِٛافمخ

5. 
لٍخ إٌّبفغخ ٌٍّذاسط 

 اٌؾى١ِٛخ فٟ عٛق اٌؼًّ
56 35,5 35 65,5 5 5 56.5 

ػذَ 

 ِٛافمخ

5. 
ػؼف اٌغذ٠خ فٟ ٚػغ ؽٛافض 

 ٌٍّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45 عّٛد األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ  .5

55. 
ال ٠ضاي عٍُ اٌشٚارت اٌغذ٠ذ 

 ٌٍّؼ١ٍّٓ ِضً اٌمذ٠ُ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

55. 
اٌزفبٚد فٟ اٌّغزٜٛ اٌٛظ١فٟ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌشبغٍٟ اٌٛظبئف
5 55,5 35 55,5 53 54,5 64.5 

ػذَ 

 ِٛافمخ

55. 
ؽبعخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٝ ٚعٛد 

 ١٘ئخ رطبٌت ثؾمٛلُٙ 
55 35,5 55 45,5 5 55,5 53.5 

ػذَ 

 ِٛافمخ

53. 

رٛلف ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ػٕذ 

ثٍٛغُٙ عٓ اٌزمبػذ ثشىً وٍٟ 

 أٚ عضئٟ

 ِٛافمخ 56.5 55,3 6 55,5 5 55,5 35
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عكائؽ الخبراء حكؿ اتجاه استجابات أف ؛ يتضح السابؽالجدكؿ مف خالؿ النظر إلى 
نسبة متكسط معكقات، حيث تراكحت  (1)تطكير حكافز المعمميف جاء بالمكافقة عمى 

المكافقة عدـ بالخبراء اتجاه استجابات ، بينما جاء %(711,1-%22,2ما بيف ) االستجابة
 .%(15,1-%21,5ما بيف ) نسبة متكسط االستجابةمعكقات، حيث تراكحت  (2)عمى 

( نتائج 75يكضح جدكؿ ) :سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز لالرتبْٓ٘  العْائد-ظلضادااحملْر 
 التحميؿ اإلحصائي ليذا المحكر.

 (53عذٚي )

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ زط٠ٛش ؽٛافض اٌّؼ١ٌٍّٓاٌؼٛائذ اٌزشث٠ٛخ  

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53اٌضب١ٔخ )خجشاء اٌغٌٛخ 
ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 
شؼٛس اٌّؼ١ٍّٓ ثبٌؼذاٌخ 

 ث١ُٕٙ ف١ّب ٚاٌّغبٚاح
 ِٛافمخ 54.3 5,5 3 5,5 3 55،5 45

5. 
سفغ ِؼ٠ٕٛبد اٌّؼ١ٍّٓ، 
ٚاعزٕٙبع ّ٘زُٙ ِٓ أعً 

 اٌؼطبء ٚاإلثذاع
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

3. 
 ا٠غبث١خ ٌذٜرٛف١ش ارغب٘بد 

اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٛ اٌؼًّ 
 ٚاٌّضبثشح

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

4. 
رٛف١ش أعٛاء رٕبفغ١خ ث١ٓ 
اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ أعً عٛدح 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
سفغ سٚػ اٌٛالء ٚاالٔزّبء 

 ِٛافمخ 54.3 5,5 3 5,5 3 55,5 45 ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ

6. 
ر١ّٕخ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ 
اٌّؼ١ٍّٓ، ثّب ٠غُٙ فٟ 

 اشجبع ؽبعبرُٙ 
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 
االٔؼجبؽ إٌّٟٙ ثغ١ّغ 

 أثؼبدٖ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
ؽفض اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌز١ّٕخ 
ا١ٌّٕٙخ، ٚػّبْ 

 اعزّشاس٘ب
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ  .5
 اٌغّبػٟ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 55.6 5,5 3 55,5 5 55,4 45

55. 
اٌّغبّ٘خ فٟ رؾغ١ٓ اٌج١ئخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾغ١ٓ ٔٛارظ 
 اٌزؼٍُ

 ِٛافمخ 54.3 5,5 3 5,5 3 55,5 45

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌىٛادس  .55
 اٌّز١ّضح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

رخف١غ اٌفبلذ فٟ اٌؼ١ٍّخ   .55
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

53. 
اٌّغبػذح ػٍٝ رط٠ٛش 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌٍّّىخ غ١بعخاٌ

54. 
رشغ١غ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 
 اٌّجبدسح فٟ رط٠ٛش أٔفغُٙ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
رم١ًٍ ِشىالد االؽزشاق 

 اٌّؼ١ٍّٓاٌٛظ١فٟ ٌذٜ 
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55
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العكائد التربكية لتطكير الخبراء حكؿ اتجاه استجابات يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف 
نسبة سياسة حكافز المعمميف جاء بالمكافقة عمى جميع عبارات المحكر؛ حيث تراكحت 

 .%(32,7-%31,2ما بيف ) متكسط االستجابة
 ىتائر اجلْل٘ الجالج٘ حتلٔل -ز

 مف خالؿ محاكر االستبانة عمى النحك التالي: ،الثالثة الجكلةنتائج  ككانت
( نتائج التحميؿ 71يكضح جدكؿ ) :سْافش املعلنني صٔاص٘مربرات تطْٓز  -احملْر األّل

 اإلحصائي ليذا المحكر.
 ( 54عذٚي )

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ اٌخجشاءِٓ ٚعٙخ ٔظش ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ  ع١بعخِجشساد رط٠ٛش 

 اٌؼجـــــبسح َ
ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )

ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك
 % د % د % د

 اٌّؾ١ٍخ اٌّجشساد-أ     
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53  اٌزؼ١ٍُ ِٕٙخ ػٍٝ اإللجبي رشغ١غ .5

5. 
فٟ ػّبْ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش 

 رؼٍُ اٌطبٌت
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

3. 
دػُ اٌّؼٍُ ثبػزجبسٖ أؽذ أُ٘ 

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45 ػٕبطش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ

4. 
اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ اؽذٜ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 35,5 56 65,5 35 ؽمٛق اٌّؼٍُ اٌّششٚػخ

اػزجبس اٌؾٛافض ثّضبثخ رمذ٠ش  .5
 أدثٟ ِٚبدٞ الئك ٌٍّؼ١ٍّٓ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

6. 
ا٘زّبَ اٌٍّّىخ ثؾٛافض 
اٌّؼ١ٍّٓ؛ رمذ٠شا ٌُٙ ِٚىبٔزُٙ 

 االعزّبػ١خ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 45,5 56 45,3 54

5. 
 إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ

 ٌزؾم١مٙب ٠غؼٝ سعبٌخ طبؽت
 ػٍّٗ خالي ِٓ

 ِٛافمخ 53.6 53,5 5 55,6 55 64,5 34

5. 
إٌظشح اٌٝ اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٗ 

 رشث٠ٛخ فٍغفخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ّزٍه
 ٚاػؾخ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

 اٌّجشساد اٌذ١ٌٚخ-ة        

5. 
اػزجبس اٌّؼٍُ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 55,6 55 55,4 45 رظٕغ اٌفبسق فٟ أٞ ثٍذ ِب

55. 

اٌّؼ١ٍّٓ اؽذٜ اػزجبس ؽٛافض 
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53 ِٛػٛػبد اإلطالػ اٌزؼ١ٍّٟ

55. 
عزة أفؼً اٌخش٠غ١ٓ 

 ِٛافمخ 56.5   35,6 55 65,4 35 ٚاعزجمبئُٙ فٟ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ

55. 
لٍخ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ ٌّٕٙخ 
اٌزؼ١ٍُ ثغجت ػؼف اٌزؼبؽٟ ِغ 

 ؽمٛق اٌّؼ١ٍّٓ 
 ِٛافمخ 55.5   54,5 53 55,5 45

53. 
اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ أداء 

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45 اٌّؼ١ٍّٓ

54. 
ِٛاوجخ االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 ِٛافمخ 53.5 5 5 55,5 55 45,5 56 رظ١ُّ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
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حيث تراكحت يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف الخبراء كافقكا عمى جميع عبارات الجدكؿ؛ 
، كقد يرجع ذلؾ إلى عدالة قضية %(711,1-%25,1ما بيف ) نسبة متكسط االستجابة

بيا، كقد جاءت مكافقة الرسمي مما يعكس ضركرة االىتماـ  بصفة عامة؛ حكافز المعمميف
 إلى يتكقؼ التعميـ في النكعي التقدـ تحقيؽ أفتمؾ المبررات لتؤكد عمى " ىخبراء الدراسة عم

، تراكقد ،مؤىالتما يتمتعكف بو مف كب عاـ، بشكؿ بالمعمميف الخاصة ةالسياس عمى كبير حد
مف ثـ ك (، Hanushek& Others, 2005,15) خاص بشكؿكما يحصمكف عميو مف ميزات 

، كتفيما لدكاعي تطكير تعاطي الجيات المسئكلة عف التعميـالدرسة الحالية ضركرة  ترل
 . تطكيرىاالعمؿ عمى سياسة حكافز المعمميف، ك 

 كثيقة إلى إعدادكدعكتيا  ،يات الدكلية كالعربيةمنتدالىذه النتيجة مع ما أكصت  كاتسقت
، كالعمـك كالثقافة لمتربية العربية لمنظمة)ا كتنميتيـ مينيا المعمميف لسياسة إعداد متكاممة
5173 ،5). 

كمف جانب آخر؛ إف أثر الحكافز كاضح في مسيرة المعمميف، كتؤدم بيـ إلى التميز في 
ف التكقعات المينية كالراتب تمثؿ جكانب أساسية لتنشيط مينة التدريس ك األداء،  ا 

(Moon,2007,33)،  كىذا يشير إلى أف المتقدميف لشغؿ كظائؼ المعمميف، ينظركف باىتماـ
 مفة حاؿ قبكليـ كتكظيفيـ كمعمميف.و مف حكافز مختإلى ما يمكف أف يحصمكا عمي
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( نتائج التحميؿ اإلحصائي ليذا 73يكضح جدكؿ ) :املعلننيمزاسل حتفٔش  -احملْر الجاىٕ
 المحكر.

  (55عذٚي )

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ اٌخجشاءِٓ ٚعٙخ ٔظش  ِشاؽً رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ

 اٌؼجـــــبسح َ

 ٔغجخ (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

 ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ: ،ٌّؼ١ٍّٓ لجً اٌخذِخرؾف١ض ا-أ     

5. 
اعزظذاس لشاساد رؼ١١ٓ 

 ٌخش٠غٟ و١ٍخ اٌزشث١خ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

5. 
طشف ِىبفآد شٙش٠خ 

 ِب١ٌخ ٌطٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

3. 

رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ 

اٌّشبسوبد فٟ أٔشطخ 

 اٌغبِؼخ إٌٛػ١خ

 ِٛافمخ 55.6 5 5 55,3 55 55,5 35

4. 
ص٠بساد ١ِذا١ٔخ رٕظ١ُ 

 ٌّئعغبد رشث٠ٛخ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
ا٠فبد ٚاثزؼبس اٌطٍجخ 

 اٌّز١ّض٠ٓ د١ٌٚب
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

6. 

اششان ؽٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ 

فٟ األٔذ٠خ االعزّبػ١خ 

 ٚاٌظ١ف١خ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

أداء اٌمغُ فٛس اٌزخشط 

أِبَ ٌغٕخ رشث٠ٛخ سف١ؼخ 

 اٌّغزٜٛ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

 ، ٚرشًّ ِب ٠ٍٟ:رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌخذِخ-ة        

5. 

ِىبفآد ِب١ٌخ ٌٍؼًّ  ا٠غبد

اإلػبفٟ ٚاإلششافٟ 

ٚخبسط أٚلبد اٌؼًّ 

 اٌشع١ّخ

 ِٛافمخ 55.5 55,3 6 5,5 4 55,5 43

5. 
رىش٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّض٠ٓ 

 ثشىً ِٕبعت
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 

رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ 

ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّؼٍُ 

 ٚأعشرٗ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
االؽزفبء ثبٌّؼ١ٍّٓ 

 اٌّز١ّض٠ٓ فٟ ٠َٛ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
اطذاس اٌمٛا١ٔٓ طبسِٗ 

 رؾش ػٍٝ اؽزشاَ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

53. 

ِؼ١ٓ فٟ  ٚلذ لؼبء

 اٌخذِخ أصٕبء اٌزذس٠ت

رضج١ذ  ِٓ وّطٍت

 اٌّؼ١ٍّٓ اٌغذد

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45



 م7277( 58) -7ج-مايوعدد                                              ...          حوافز المعلمين تطوير سياسة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 555 - 

 محكرعبارات العمى جميع الخبراء مف مكافقة  أف ىناؾالجدكؿ السابؽ؛ كيتضح مف 
، بما %(711,1-%23,3تراكحت نسبة متكسط االستجابة ما بيف )قد ك ، مرتفعةنسب كب

تنكع االىتماـ بالمعمـ إعدادا  كقد يرجع ذلؾ إلى؛ كتعددىا مراحؿ تحفيز المعمميفيشير إلى 
كلذا جاءت استجابات  ،المينية كاالجتماعية ـكاحتياجاتيالمعمميف  أكضاعبا، كتنكع يكتدر 

فمنيا  ال تقتصر عمى نكعية معينة؛المعمميف متعددة، ك  حكافز الخبراء لتجسد ىذا التنكع ، كأف
عدادىـ، كتدريبيـ أثناء العمؿ، كمنيا ما يتصؿ بحكافز المعمميف  ما يتصؿ باختيار المعمميف كا 

 أقرانيـ مف أرباب الميف األخرل مف أجكر، كمرتبات، كرعايا صحية كاجتماعية، كتميزىـ عمى
 .(5، 5173، كالعمـك كالثقافة لمتربية العربية لمنظمة)ا

مف التنكع التنظيمي، الذم يعبر عف مككنات إدارة  از المعمميف جزءفتنكع حكا كيعتبر
في كثير مف  -أف اإلخفاؽ في التعامؿ مع ىذا التنكُّعك  ،Diversity Managementالتنكع 
 .(Cao &Others, 2003, 332) المنشكدةقد يساىـ في فشؿ برامج التغيير  –األحياف

54. 

رٕف١ز دٚساد رذس٠ج١خ 

ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌزغط١خ 

اؽز١بعبرُٙ ا٢ر١خ 

 ٚاٌّغزمج١ٍخ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

55. 
 إلدِبط اربؽخ اٌزذس٠ت

 اٌّغزغذ٠ٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 53.5 5 5 55,5 55 55,5 43

56. 

 رؾذ اٌغذ٠ذ اٌّؼٍُ ٚػغ

 رؾذ رٛع١ٗ رغشثخ، فزشح

  خج١ش ِؼٍُ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 

اٌزؤ١ً٘  اػبدح فشص اربؽخ

 اٌّئ١ٍ٘ٓ غ١ش ٌٍّؼ١ٍّٓ

 رشث٠ٛب

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

55. 

ا٠غبد ؽظبٔخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ 

ع١ّغ اٌشئْٚ اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٚاٌمؼبئ١خ 

 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

55. 

االعزفبدح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ 

اٌّزمبػذ٠ٓ ِٓ أطؾبة 

 اٌخجشح فٟ ِٙبَ اعزشبس٠خ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اربؽخ اٌفشطخ ٌٍّؼ١ٍّٓ 

 العزىّبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب
 ِٛافمخ 55.5 55,3 6 5,5 4 55,5 43

55. 

ِٕؼ اٌّؼٍُ أ٠ٌٛٚخ فٟ 

أٙبء ِؼبِالرٗ ِٚشاعؼبرٗ 

 ث١غش ٚعٌٙٛخ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45
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( نتائج التحميؿ اإلحصائي 72يكضح جدكؿ ) :تصنٔه سْافز املعلنني معآري -احملْر الجالح
 ليذا المحكر.

 (56عذٚي )

 رظ١ُّ ؽٛافش اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ ِؼب١٠ش

 اٌؼجـــــبسح َ

 ٔغجخ (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )
ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 
أْ رشاػٟ ِؼب١٠ش األداء 
اٌّٛػٛػ١خ فٟ رظ١ُّ 

 ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
أْ رزٕبعت ِؼب١٠ش األداء 

 ِغ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

3. 
رىْٛ اٌؾٛافض ػجبسح  أْ

ػٓ ػذح ِغز٠ٛبد ثٕبًء 
 ػٍٝ اٌالئؾخ اٌغذ٠ذح

 ِٛافمخ 54.3 5 5 55,5 5 53,5 44

4. 
أْ رّٕؼ اٌؾٛافض ٌّٓ 

 ٠غزؾمٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

أْ ٠زُ سثؾ ؽظٛي 
اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌؾٛافض 
ثبٌّئ٘الد اٌزٟ ٠ؾض 

 ػ١ٍٙب

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

6. 

أْ ٠زُ سثؾ ؽظٛي 
اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌؾٛافض 
ثبٌزضاِٗ ثؤخالل١بد 

 إٌّٙخ

 ِٛافمخ 56.5 55,5 5 5,5 3 55,4 45

5. 

أْ رزىبًِ ؽٛافض 
اٌّؼ١ٍّٓ )ا١ٌّٕٙخ 
ٚاألدث١خ ٚاٌّبد٠خ( ٌزٍج١خ 

 ؽبعبد اٌّؼٍُ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

5. 
أْ رىْٛ ِؼب١٠ش األداء 
ٚاػؾخ ثبٌٕغجخ ٌُ ٠م١ُ 

 اٌّؼٍُ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 
أْ رىْٛ ؽٛافض 

ال  ؽزٝاٌّؼ١ٍّٓ دٚس٠خ؛ 
 رفمذ اٌّظذال١خ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
أْ رىْٛ اٌؾٛافض ػّٓ 
اٌمذساد اٌّب١ٌخ ٌٛصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
أْ رزٕبعت اٌؾٛافض ِغ 
ؽج١ؼخ األػّبي اٌزٟ 

 ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍّْٛ
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
أْ ٠زُ سثؾ اٌؾٛافض 
ثغٕٛاد اٌخجشح فٟ 

 اٌؼًّ اٌزشثٛٞ
 ِٛافمخ 54.3 55,5 5 53,5 5 65,5 35
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حيث تراكحت الخبراء كافقكا عمى جميع عبارات الجدكؿ؛ يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف 
، ككاضح مف ىذه المعايير أنيا %(711,1-%21,5نسبة متكسط االستجابة ما بيف )

تتضمف تقنيا كتكصيفا لحكافز المعمميف، مادية كانت أك معنكية، كتعتبر ىذه المعايير بمثابة 
يذه ألخذ بفي حالة االشركط التي عمى أساسيا يتـ التكزيع كالتفضيؿ بيف المعمميف، ك 

كقد تشابيت ىذه النتيجة مع  ،تحقيؽ العدالة بيف المعمميفالمساىمة في  ؛كمراعاتياالمعايير 
بعدد مف المعايير المكضكعية،  ربط المكافآتأف التي أظيرت   Chepkwonyدراسةنتائج 

 ,Chepkwony,2014لدل المعمميف بشكؿ كاؼ في كينيا )الرضا الكظيفي يسيـ في تحقيؽ 
59-70.) 

( نتائج التحميؿ 71يكضح جدكؿ ) :حتفٔش املعلنني صٔاص٘متطلبات تطْٓز  -احملْر الزابع
 اإلحصائي ليذا المحكر.

 (55عذٚي )

 رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ ع١بعخِزطٍجبد رط٠ٛش  

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 

رزؼٍك  رشش٠ؼبد عٓ

ثٛػؼ١خ ؽٛافض 

 ٚالشاس٘ب ِب١ٌباٌّؼ١ٍّٓ 

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 4 55,5 45

5. 

سإ٠خ اٌّغئ١ٌٚٓ 

اٌٛاػؾخ ٚلٕبػزُٙ 

ثؤ١ّ٘خ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

 ٚرفؼ١ٍٙب

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

3. 
رؾذ٠ذ ششٚؽ اعزؾمبق 

 اٌؾٛافض ثذلخ ٚٚػٛػ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 55,6 55 55,4 45

4. 

 ِشاػبح اٌؼذاٌخ

اٌزٕظ١ّ١خ فٟ شئْٛ 

 ػ١١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ

 ٚرمبػذ ٚٔمً ٚرٛص٠غ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 

ثٕبء خطخ شبٍِخ ٚفك 

ِغبساد ١ِٕٙخ ٚظ١ف١خ 

 ِؾذدح رُؾفض اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

6. 

 شبًِ ٔظبَ ٚػغ

ثٕبء  اٌّؼ١ٍّٓ ٌّغبءٌخ

 ِئششاد أداء ػٍٝ

 ٚاػؾخ

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55
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حيث ؛ حكافز المعمميفمتطمبات كافقكا عمى جميع الخبراء يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف 
، كربما تشير %(711,1-%35,3ما بيف )عمى العبارات تراكحت نسبة متكسط االستجابة 

إلى إعادة ىيكمة حكافز المعمميف بالمممكة العربية ماسة حاجة كجكد ىذه النتيجة إلى 
 تيف: دراسةمع دراس -في مجمميا -كتتفؽ ىذه النتيجة ،في ضكء ىذه المتطمبات السعكدية

 كدراسة حكؿ إعادة ىيكمة نظاـ الركاتب لممكظؼ المدني في فيتناـ، (Ngan,2015) نجاف
حكؿ كفاية ىيكؿ األجكر كتأثيره عمى إنتاج المكظفيف في ماليزيا،  (Salim,2015) سالـ 

، تعزيز جكدة المكارد البشريةات التي قامت بيا فيتناـ لاإلصالحاألكلى كقد أظيرت الدراسة 
عادة تدريبيـ، كتقكية تقييـ المكظفيف كمف ىذه اإلصالحات: ، تعزيز تدريب المكظفيف كا 

، كما أظيرت الدراسة الثانية أف (Ngan, 2015) جذب المكاىب كتحسيف أداء المكظفيفك 
المؤسسات التي أجريت بيا الدراسة أمر ميـ لاللتزاـ التنظيمي، عمى في  األجكر ةىيكم

أساس أف مساىمات المكظفيف سكؼ تحفز بقكة نتائج إيجابية في سمككيات المكظؼ مثؿ 

5. 

دِظ ع١ّغ اٌغٛأت راد 

اٌظٍخ ثبٌّؼٍُ فٟ اؽبس 

 ِشعؼٟ ِٛؽذ ِٚشزشن

 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 

ٌّشبسوخ  اٌّغبي افغبػ

 سعُ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ

 اٌؾٛافض ع١بعخ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

5. 

اعزمظبء ٚالغ اٌّؼ١ٍّٓ 

ٚدساعزٗ، ٚرغ١ٍؾ 

اٌؼٛء ػٍٝ لؼ١خ 

 ؽٛافض اٌّؼٍُ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 

 ٚاٌّششف١ٓ اٌّذساء دػُ

اٌزشث١٠ٛٓ؛ ٌذٚس 

 ١ِٕٙب ٚأدث١ب اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 55.6 5 5 53,5 5 56,5 46

55. 

اٌؾٛافض، ثؾ١ش  ؽٛوّخ

 ٠شبسن فٟ رظ١ّّٙب

 اٌزؼ١ٍُ ششوبء وبفخ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

55. 
فٟ  ِشاػبح اٌشفبف١خ

 طشف ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

53. 

دسعخ  ِٓ اٌزخف١ف

فٟ رٛص٠غ اٌّشوض٠خ 

 ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ

 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

54. 

 ِٓ دسعخ ِٕؼ اٌّذاسط

ٌٍزظشف فٟ  االعزمال١ٌخ

 رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ 

 ِٛافمخ 53.5 5 5 55,5 55 55,5 43
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أكدت بعض التجارب الدكلية عمى بصفة عامة ك ، (Salim, 2015األداء كااللتزاـ كالعدالة )
-Lazear, 2003,179حكافز كبيف مستكيات أدائو )قكة العالقة بيف ما يتقاضاه المعمـ مف 

214.) 
( نتائج التحميؿ 72يكضح جدكؿ ): سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز  معْقات -احملْر اخلامط

 اإلحصائي ليذا المحكر.
 (55عذٚي )

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌخجشاء فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخِؼٛلبد رط٠ٛش ع١بعخ ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ  

حيث تراكحت يتضح مف الجدكؿ السابؽ؛ أف الخبراء كافقكا عمى جميع عبارات الجدكؿ؛ 
طبيعة عمؿ إلى  ذلؾ، كقد يرجع %(711,1-%22,2نسبة متكسط االستجابة ما بيف )

كالمسئكلة عف تعييف كترقية المعمميف  أنظمة الخدمة المدنية، ك بالمدارس الحككميةالمعمميف 
، كجمكد المكائح المنظمة، كيترتب عمييا مف الناحية التنظيمية، كالتي تظير بيا البيركقراطية

 احصمك المسؤكليف بأف المعمميف تأخر أك منع صرؼ مستحقات بعض فئات المعمميف، كقناعة 

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )خجشاء 

ِزٛعؾ 

 االعزغبثخ

اٌؾىُ 

ػٍٝ 

 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 

طؼٛثخ رشن اٌّؼ١ٍّٓ 

اٌؼًّ ثبٌّذاسط 

 اٌؾى١ِٛخ 

 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44

5. 
اٌج١شٚلشاؽ١خ فٟ 

 أٔظّخ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 54,5 53 55,5 45

3. 

االػزمبد اٌغبئذ ٌذٜ 

اٌّغئ١ٌٚٓ ثؤْ 

اٌّؼ١ٍّٓ ٠ؾظٍْٛ 

 ػٍٝ ِضا٠ب وض١شح

 ِٛافمخ 55.6 5 5 55,3 55 55,5 35

4. 
ػؼف اٌغذ٠خ فٟ 

 ٚػغ ؽٛافض ٌٍّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

5. 
عّٛد األٔظّخ 

 ٚاٌٍٛائؼ 
 ِٛافمخ 555.5 5 5 5 5 555 53

6. 

ال ٠ضاي عٍُ اٌشٚارت 

ِضً اٌغذ٠ذ ٌٍّؼ١ٍّٓ 

 اٌمذ٠ُ

 ِٛافمخ 56.5 5 5 35,6 55 65,4 35

5. 

رٛلف ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ 

ػٕذ ثٍٛغُٙ عٓ 

اٌزمبػذ ثشىً وٍٟ أٚ 

 عضئٟ

 ِٛافمخ 55.6 5 5 55,3 55 55,5 35
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، كال مبرر لمنحيـ حكافز إضافية، كمف ثـ تتكقؼ حكافز المعمميف عند عمى مزايا كثيرة
 بمكغيـ سف التقاعد مف كجية نظر المسؤليف.

لمجيات  تتصؿ بالجكانب التنظيمية كاإلداريةىذه المعكقات أنيا  أف طبيعة كالكاضح
، كبناء عميو ينبغي العمؿ عمى المممكة العربية السعكديةالمسئكلة عف حكافز المعمميف في 

التغمب عمى تمؾ المعكقات كغيرىا، كترل الدراسة الحالية أف تطكير حكافز المعمميف ال يعني 
في كما جاء  ،ربط األجر مقابؿ األداءفتح باب الحكافز بال حدكد، كلكف المطمكب ىك 

 .محكافزالمفسرة ل اتنظريال
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( نتائج 73يكضح جدكؿ ) :سْافش املعلنني صٔاص٘تطْٓز لالرتبْٓ٘  العْائد-الضادظاحملْر 
 التحميؿ اإلحصائي ليذا المحكر.

  (55عذٚي )

 فٟ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ اٌخجشاءزط٠ٛش ؽٛافض اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ٌاٌؼٛائذ اٌزشث٠ٛخ 

 اٌؼجـــــبسح َ

ٔغجخ  (53خجشاء اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ )
ِزٛعؾ 
 االعزغبثخ

اٌؾىُ 
ػٍٝ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ِٛافك ال أدسٞ ِٛافك

 % د % د % د

5. 
شؼٛس اٌّؼ١ٍّٓ ثبٌؼذاٌخ 

 ث١ُٕٙ ف١ّب ٚاٌّغبٚاح
 ِٛافمخ 55.6 55,3 6 5,5 3 53,5 44

5. 
، سفغ ِؼ٠ٕٛبد اٌّؼ١ٍّٓ

ٚاعزٕٙبع ّ٘زُٙ ِٓ أعً 
 اٌؼطبء ٚاإلثذاع

 ِٛافمخ 54.5 5,5 3 34,5 55 65,4 35

3. 
 ٌذٜ ا٠غبث١خرٛف١ش ارغب٘بد 

اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٛ اٌؼًّ 
 ٚاٌّضبثشح

 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 54,5 53 65,5 35

4. 
رٛف١ش أعٛاء رٕبفغ١خ ث١ٓ 
اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ أعً عٛدح 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 54,5 53 65,5 35

5. 
سفغ سٚػ اٌٛالء ٚاالٔزّبء 

 ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44

6. 
اٌٛظ١فٟ ٌذٜ ر١ّٕخ اٌشػب 

ثّب ٠غُٙ فٟ ، اٌّؼ١ٍّٓ
 اشجبع ؽبعبرُٙ 

 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,5 55 55,5 45

5. 
رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 
االٔؼجبؽ إٌّٟٙ ثغ١ّغ 

 أثؼبدٖ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44

5. 
ؽفض اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌز١ّٕخ 
ا١ٌّٕٙخ، ٚػّبْ 

 اعزّشاس٘ب
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,5 55 55,5 45

5. 
ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ 

 اٌغّبػٟ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,5 55 55,5 45

55. 
اٌّغبّ٘خ فٟ رؾغ١ٓ اٌج١ئخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾغ١ٓ ٔٛارظ 
 اٌزؼٍُ

 ِٛافمخ 56.5 5,5 3 35,5 56 64,5 34

55. 
اٌؾفبظ ػٍٝ اٌىٛادس 

 اٌّز١ّضح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 ِٛافمخ 55.5 5 5 5,5 3 54,3 55

55. 
اٌفبلذ فٟ اٌؼ١ٍّخ رخف١غ  

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44

53. 
اٌّغبػذح ػٍٝ رط٠ٛش 

 ِٛافمخ 55.5 5,5 3 55,3 6 53,5 44 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌٍّّىخ غ١بعخاٌ

54. 
رشغ١غ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 
 اٌّجبدسح فٟ رط٠ٛش أٔفغُٙ 

 ِٛافمخ 56.5 5 5 55,3 6 55,5 45

55. 
رم١ًٍ ِشىالد االؽزشاق 

 اٌّؼ١ٍّٓاٌٛظ١فٟ ٌذٜ 
 ِٛافمخ 55.5 55,3 6 34,5 55 54,5 55
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حيث تراكحت السابؽ؛ أف الخبراء كافقكا عمى جميع عبارات الجدكؿ؛ يتضح مف الجدكؿ 
، كلعؿ تكافؽ خبراء الدراسة عمى عدد %(32,7-%27,7نسبة متكسط االستجابة ما بيف )

يظير أىمية الحكافز بالنسبة كبير مف العكائد التربكية الناجمة عف تطكير حكافز المعمميف، 
 أصبح مف الضركرملمنظكمة التعميـ؛ بحكـ مكقع المعمـ الميـ في ىذه المنظكمة، كمف ثـ 

 كالتكقعات اآلنية األدكار تأدية عمى ار دقا المعمـ تجعؿ لتحفيز المعمميف؛ فاعمةة ساسي تبني
)رؤية  محكر التعميـفي  5151التي تضمنتيا رؤية المممكة ك  ،منو المطمكبة المستقبمية
 .(52، 5172المممكة 
احتياجات المعمميف كعممت عمى تمبيتيا رغـ  سنغافكرهفنمندا ك بعض الدكؿ مثؿ  فيمتت لقد

حكالي  فنمندا بنسبة عالية جدنا مف المعمميف تحتفظقمة المكارد فييما؛ ففي الحالة األكلى ا
(، OECD, 2013المينية )مف المعمميف المدربيف الباقيف في المينة لمدة حياتيـ ( 314)

 اقتصادم نمك تحقيؽ عمى تساعدىا طبيعية مكارد أية سنغافكره تممؾ ال كفي الحالة الثانية
، كمع ذلؾ تمكنت سنغافكره مف تحقيؽ معدالت نمك اقتصادم (751 ،5172)البربرم، 
 .مكاردىا البشرية، بالتعميـ كالتدريب باعتمادىا عمى تنمية قياسية،

 خالص٘ اليتائر

؛ يمكف تمخيص نتائج الدراسة في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الجكلة الثالثو لدلفي
 :الميدانية عمى النحك اآلتي

 مينة عمى اإلقباؿ تشجيع مثؿ:، ما بيف مبررات محمية تنكعت مبررات حكافز المعمميف -
النظرة إلى المعمـ عمى أنو ينبغي ، ك المستمر في تعمـ الطالبضماف التحسيف ، ك التعميـ

أىـ العكامؿ التي  ، كمبررت دكلية مثؿ: اعتبار المعمـكاضحة تربكية فمسفة أف يمتمؾ
اعتبار حكافز المعمميف إحدل مكضكعات اإلصالح ، ك بمد ما في أمتصنع الفارؽ 

 .التدريسجذب أفضؿ الخريجيف كاستبقائيـ في مينة ، ك التعميمي
استصدار قرارات : يامنك حكافز المعمميف التي أشار إلييا خبراء الدراسة،  تنكعتكما  -

يفاد كابتعاث الطمبة المتميزيف دكليا، ك تعييف لخريجي كمية التربية تكفير الرعاية ، ك ا 
 .االحتفاء بالمعمميف المتميزيف في يكـ المعمـ، ك الصحية كاالجتماعية لممعمـ كأسرتو

تكافرىا عند تصميـ كتطبيؽ حكافز  يتبغيأشارت النتائج إلى مجمكعة مف معايير التي  -
أف ، أف تراعي معايير األداء المكضكعية في تصميـ حكافز المعمميف: مثؿالمعمميف، 
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أف تتكامؿ حكافز المعمميف )المينية كاألدبية ، ك تمنح الحكافز لمف يستحقيا مف المعمميف
ال تفقد  حتىأف تككف حكافز المعمميف دكرية؛ ، ك ت المعمـكالمادية( لتمبية حاجا

أف تتناسب الحكافز ، ك القدرات المالية لكزارة التعميـأف تككف الحكافز ضمف ، ك المصداقية
 .مع طبيعة األعماؿ التي يقكـ بيا المعممكف

 سف: مثؿكما أشارت النتائج إلى مجمكعة مف متطمبات تطكير حكافز المعمميف،  -
قرارىا ماليات تشريعات رؤية المسؤكليف الكاضحة ، ك تعمؽ بكضعية حكافز المعمميف كا 

تحديد شركط استحقاؽ الحكافز بدقة ، ك كقناعتيـ بأىمية حكافز المعمميف كتفعيميا
، كتقاعد كنقؿ كتكزيع التنظيمية في شئكف المعمميف مف عييف مراعاة العدالة، ك ككضكح

فساحك  درجة  مف التخفيؼ، ك سياسة الحكافز رسـ لمشاركة المعمميف في المجاؿ ا 
 .المركزية في تكزيع حكافز المعمميف

، البيركقراطية في أنظمة الخدمة المدنية مثؿ:معكقات الإشارت النتائج إلى كجكد بعض  -
تكقؼ حكافز ك  ،جمكد األنظمة كالمكائح، ك ضعؼ الجدية في كضع حكافز لممعمميف

 .أك جزئيالمعمميف عند بمكغيـ سف التقاعد بشكؿ كمي 
 كالمساكاةشعكر المعمميف بالعدالة  :مثؿالعكائد التربكية  بعضكما إشارت النتائج إلى  -

إيجابية تكفير اتجاىات ، ك المعمميف مف أجؿ العطاء كاإلبداع، كاستنياض ىمة بينيـ فيما
تكفير أجكاء تنافسية بيف المعمميف مف أجؿ جكدة ، ك المعمميف نحك العمؿ كالمثابرة لدل
تحفيز المعمميف عمى االنضباط ، تنمية الرضا الكظيفي لدل المعمميف، ك ية التعميميةالعمم

 .المساىمة في تحسيف البيئة التعميمية كتحسيف نكاتج التعمـ، ك الميني بجميع أبعاده
 اإلطار املضتكبلٕ

التصكر المقترح، كتككف مف المفيكـ، كالفسمفة،  لمبحث اإلطار المستقبمي تناكؿ
جراءات تطبيؽكاألىداؼ،  التصكر، كالمعكقات المتكقعة  كمتطمبات تطبيؽ التصكر المقترح، كا 

 ، كالتكصيات، كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:كسبؿ التغمب عمييا
 مفَْو التصْر املكرتح -أّال

مف رؤية  -في ضكء نتائجيا -يقصد بالتصكر المقترح: "ما تكصمت إليو الدراسة الحالية
مستقبمية لسياسة حكافز المعمميف في المممكة العربية السعكدية، كيستند ىذا التصكر إلى 
فمسفة تنظيمية، كيسعى إلى تحقيؽ أىداؼ بعينيا، كما أف لو عدد مف متطمبات التطبيؽ، 
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الؿ تنفيذ بعض اإلجراءات، كتضمف التصكر بعض الحمكؿ كالتكصيات كيمكف تطبيقو مف خ
 لمصعكبات المتكقعة".

 فضلف٘ التصْر املكرتح -ثاىٔا

يمكف صياغة فمسفة التصكر  -بشقييا النظرم كالتطبيقي -في ضكء نتائج الدراسة الحالية
ـ العاـ بالمممكة المقترح في: "تكظيؼ حكافز المعمميف في تنميتيـ مينيا؛ لتمكيف طمبة التعمي

تاحة كالميارات،  ،مف المعارؼ  ؛كتطكير المكاىب، كبناء الشخصية ،فرص اإلبداع كاالبتكاركا 
الكطنية، بما يسيـ في تحقيؽ رؤية المممكة  تنمية المكارد البشريةفي إلحداث نقمة نكعية في 

5151." 
 أٍداف التصْر املكرتح -ثالجا

، تطكير سياسة حكافز المعمميفكء مبررات ، كفي ضفي ضكء فمسفة التصكر المقترح
؛ في الجكلة الثالثة الخبراءمف كجية نظر  كالعكائد التربكية لتطكير حكافز المعمميف، كذلؾ

 :التصكر المقترح فيما يأتيىداؼ أمكف صياغة أ
 احتياجات المعمميف المينية كاالجتماعية اآلنية كالمستقبمية.تمبية السعي نحك  -
تستطيع المنافسة في  ة متكازنة لحكافز المعمميف في المممكة؛بناء سياسنحك أىمية  التكجيو -

، كاستبقاء المعمميف الحالييف؛ المتقدميفالمعمميف سكؽ العمؿ كلدييا القدرة لجذب أفضؿ 
 لمعمؿ في المدارس غير المرغكبة.

؛ بما يعكد بالفكائد التربكية عمى العممية تحسيف البيئات المدرسيةأىمية التأكيد عمى  -
 التعميمية برمتيا.

التنمية أىـ العكامؿ ، كاعتبارىـ أحد أىـ عناصر منظكمة التعميـ ـباعتبارى يفدعـ المعمم -
البشرية في المممكة العربية السعكدية، كمف ثـ ينبغي االىتماـ بقضاياىـ كالعمؿ عمى حميا 

 كمنيا قضية الحكافز.

لمعمؿ بالمدارس السعكدية، جذب أفضؿ الخريجيف كاستبقائيـ يسعى التصكر المقتر إلى  كما -
 االتجاىات الحديثة في تصميـ حكافز المعمميفكتماشيا مع 
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 متطلبات تطبٔل التصْر املكرتح -رابعا

، سنغافكرهتجربتي فنمندا ك اعتمادنا عمى مضاميف اإلطار النظرم، كما أسفر عنو استعراض 
 تحديد المتطمبات اآلتية: أمكف، في جكلتيا الثالثة الدراسة الميدنيةكما أظيرتو نتائج 

كىي )لجنة التعميـ  :الجيات الحككمية المعنية بتطكير التعميـبيف  التخطيط كالتنسيؽ -
، ككزارة التعميـ ممثمة باإلدارة العامة لمتخطيط كالسياسات، مجمس الشكرلبكالبحث العممي 

ف ىناؾ عكامؿ سياسية ؛ حيث إالعامة لإلشراؼ التربكم، كىيئة تقكيـ التعميـ(كاإلدارة 
كاقتصادية كاجتماعية كثقافية مترابطة كمعقدة تكثر في التعميـ، إضافة إلى االعتبارات 

فإف التخطيط كالتنسيؽ أمر في غاية لذا العائمية كالخصائص المتفردة لبعض المدارس 
 .ليةاحكافز المعمميف بفع ةسياسؼ األىمية مف أجؿ تحقيؽ أىدا

 بسف الدكؿعديد مف  ىتمتفقد ا كمؤسسي لحكافز المعمميف: تشريعي كضع إطار  -
قرارىا ماليا ،بكضع حكافز المعمميف تتعمؽ تشريعات نجح ك كتحديد شركط استحقاقيا،  ،كا 
اإلطار القانكني الذم يترجـ  التشريعكيمثؿ فمسفة تحفيز المعمميف،  تحقيؽ في بعضيا

 . ، كممزمة لمجيات المسئكلة عف التعميـلمتنفيذ قابمةفمسفة الحكافز إلىمكائح 
ف مكاءمة ىذه المنظكمة مع إالتعميمية كالكطنية: حيث  ةالحكافز مع السياس ةمكاءمة سياس -

الثاني  ظير مف خالؿ الغرض منيا كىك تحقيؽ اليدفيف االستراتيجييفتالتعميمية  ةالسياس
كالثالث مف األىداؼ االستراتيجية لكزارة التعميـ كالمرتبطة بأىداؼ رؤية المممكة العربية 

عدادىـ كتأىيميـ كتطكيرىـ" ك"  5151السعكدية  كىما: "تحسيف استقطاب المعمميف كا 
مع التأكيد (، 52، 5172)رؤية المممكة  تحسيف البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع كاالبتكار"

التعميمية األخرل كخطط التنمية الكطنية كمراعاة  ةى مبدأ التجانس كالتكامؿ مع السياسعم
 األكلكيات.

قراراىا مشاركة المعمميف في صنع سياسة حكافزىـ -  إعداد في األساسية المسؤكلية إف: كا 
 بالدرجةالسمطات التعميمية في المممكة  عاتؽ عمى تقع المستمرة المينية كتنميتيـ المعمميف
 كزاكمر  ،التربية كميات :مثؿ اآلخريف كالشركاء المزكديف مفعدد  ىناؾ أف إال ،األكلى
 المشيكد كاألشخاص ،راءكالخب الجكدة، ضماف كمؤسسات كالشركات، المتخصصة، التدريب

 الضركرم مف فإف كعميو المحمي، كالمجتمع األمكر أكلياء كممثمي ية،اكالدر  بالخبرة ليـ
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 كقد، التعميمية، كمنيا سياسة حكافز المعمميف اتالسياس رسـ في لمشاركتيـ المجاؿ إفساح
 .الطمبة كتحصيؿ المعمميف تاميار  عمى اإليجابية كآثارىا الكاسعة المشاركة ىذه نجاعة ثبت

 فيا ميما دكر  التربكيكف كالمشرفكف المدارسقادة  يمعبدعـ القيادة المدرسية لممعمميف:   -
 الحديثة فالمدرسةكما يرتبط بيا مف حكافز مادية كغيرىا؛  ممعمميف،ل التنمية المينية نجاح
 إدارييف ككنيـ قبؿ كاضحة تطكيرية كرسالة رؤية كككذ كمنفتحكف أقكياء لقيادات تحتاج
 مالئمة مدرسية كتكفيرلبيئة عمميـ،كتيسير  لممعمميف، دعميـ إف؛ كمف ىنا فطييفابيركقر 
 .التعميـ جكدةلتحقيؽ  ضمانات ىي

 إدزاءات تطبٔل التصْر -خامضا

عمى ضكء طبيعة التصكر المقترح، كما اسفرت عنو الدراسة بشقييا النظرم كالتطبيقي، 
 إجراءات التصكر المقترح في النقاط اآلتية:أمكف صياغة 

الرامية  ةأف السياستكظيؼ خريجي كميات التربية في الكظائؼ التعميمية: أظيرت الدراسة  -7
خريجي كميات التربية إلى جذب كاستبقاء المعمميف األكثر فاعمية بحاجة إلى تكظيؼ 

كتقديـ الدعـ كالحكافز كالتطكير الميني لمكصكؿ إلى األداء العالي بصفة  األكفاء،
 يمكف عمؿ اآلتي:كلتحقيؽ ذلؾ ، مستمرة

جكدة خريجي ىذه الكميات تفعيؿ التدريب الميداني لطالب كميات التربية، بحيث يتـ ضماف  -
عدادىـ؛ لإللتحاؽ بالعمؿ بالمدارس، كىـ عمى أىبة االستعداد لمعمؿ بنجاح.  كا 

داراات التعميـ  تفعيؿ دكر الشراكة في البحكث العممية - التربكية بيف كميات التربية كا 
 بالمناطؽ السعكدية، لمكقكؼ عمى حقيقة دكر حكافز المعمميف في العممية التعميمية.

االحتياجات المستقبمية المتكقعة مف المعمميف، كمينا كنكعينا مع تحديد مكاف كمرحمة تحديد  -
 االحتياج.

مف خالؿ تزكيدىـ مسبقنا بكضعيـ الكظيفي ككاجباتيـ  ،تعزيز الكفاءة المينية لممعمميف -
 تجاه مينة التعميـ. 

عمى مينة كضع اختبارات يحصؿ مجتازكىا عمى رخصة أك شيادة تمكنو مف التقدـ  -
 التعميـ.

ضماف الكفاءة كالعدالة في تكظيؼ المعمميف، مف خالؿ إجراءات شفافة كضع إجراءات ل -
 ككاضحة تعطي فرص العمؿ المتاحة ألفضؿ المرشحيف. 
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التي يمكف مف خالليا  اإلجراءاتعمى ا اإلجراء ركز ىذي :مينيا المعمميفتنمية  -5
 ي:ما يم لممعمـ مف خالؿ الميني تسييؿ النمك

في المدارس، مف خالؿ عقد كرش عمؿ حكؿ مكضكعات  الحكار الميني مع الزمالء  -
 محددة بناء عمى احتياجاتيـ.

 .تطكير التدريب التعاكني كالمشاركة في اإلشراؼ عمى األقراف، كتدريبيـ -
ضمف احتساب الكقت الذم يمكف أف يقضيو المعمـ في الدراسات العميا كالبحث العممي  -

 كيثمف كجزء مف عممو كمعمـ. ،العممي نصابو
 حؿ المشكالت في المدرسة كتطكيرالتدرب عمى يتـ تدريب المعمميف مف خالؿ يمكف أف  -

 األداء بيا.
دارات التعميـ، كالتي  - يمكف تنفيذ بعض كرش العمؿ النكعية بحضكر خبراء كميات التربية كا 

كالتعبير  ،تخاذ القراراتتمكف المعمميف كتمنحيـ الفرصة الكافية ال ؛ حيث أف تككف تحفيزية
 .كتحديد احتياجاتيـ مف خالؿ تحميؿ مشاكؿ المدرسة كنتائج التالميذ ،عف آرائيـ

 تسكيف  :بحسب االحتياجات الفعمية كتنقميـ المعمميف عمى المدارس تسكيف -5
زيد كتالعرض كالطمب،  كسع الفجكة بيفي في الكضع الحاليعمى المدارس  المعمميف

و المعمميف األكثر يتكجإذ مف المستحسف  ؛تكمفة التمميذ بيف المدف كالقرلالفارؽ في 
في القرل كالمناطؽ النائية، كيمكف القياـ باإلجراءات خبرة إلى المدارس األكثر حرماننا 

 اآلتية:
 .تكجيو المعمميف المتميزيف لممناطؽ التي ىي بأمس الحاجة ليـ -
 مكضكعية.كفقنا لمعايير التنقؿ، فرصة االختيار في عطى لممعمميف األكفأ ي -
تزكيد المناطؽ المحركمة كالنائية مف المعمميف، مع إمكانية تخصيص حكافز نكعية ليؤالء  -

 المعمميف بتمؾ المناطؽ.
تقميؿ الكزف المعطى لألقدمية في األفضمية لمنقؿ الداخمي كالخارجي لمحد مف العمؿ عمى  -

في المدارس النائية كتنكيع خبرات المعمميف مخاطر االنطباعات األكلية لممعمميف الجدد 
 بيف المدارس بشكؿ عادؿ.

 .معمميف خبراء بجانب المعمميف الجدداتخذا اإلجراءات الكفيمة بتكاجد  -
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إعانات أك بدؿ تذاكر سفر كبدؿ اغتراب لممعمـ كأسرتو كالذيف يعممكف التعميـ  كزارةتقدـ    -
 في مناطؽ تعميمية بعيدة عف مقر إقامتيـ. 

، جيدة نتائج المرجكة رفع ركاتب جميع المعمميفقد يؤدم : لممعمميف الكظيفيالتدرج  -1
يكمؼ ذلؾ الدكلة أمكاال طائمة؛ لذا يمكف تحسيف ىذه األكضاع مف خالؿ تبني  كلكف

، كتحقؽ األىداؼ المحددة ليا، بما يحفز مكنيا أف ترفع مف جاذبية المينةي جراءاتا
 جراءات األتية:ئيـ بالمدارس، كتقترح الدراسة االجميع المعمميف لتجكيد أدا

لتحقيؽ  ات النادرة أك التي بيا عجز في بعض المناطؽ،تخصصبعض اللركاتب لازيادة  -
 أقصى قدر مف الفعالية مف حيث التكمفة.

جازة تفرغ، كاإلعارة  تكفير  - ظركؼ عمؿ مرنة مف خالؿ زيادة فرص التعميـ الجزئي، كا 
 لممؤسسات التعميمية كالجامعات.

في االعتبار ، مع األخذ أكثر مركنةبحيث يككف  بغيره لمركاتباستبداؿ نظاـ السمـ الثابت  -
مدنية سابقا( )الخدمة ال كزارة المكارد البشرية كالتنمية االجتماعيةالتي تكاجو الصعكبات 

 عض التخصصات النادرة كالمطمكبة. في تكظيؼ ب
 ؛مف خالؿ تنكيع حجـ ىذا البدؿ ،بدؿ النقؿك النظر في بدالت المناطؽ النائية إعادة   -

 ليتناسب مع طبيعة العمؿ في كؿ منطقة تعميمية.
ا لفئة  ،مدارس المناطؽ النائيةالعمؿ بكأكقات  التدريسية، تقميؿ األنصبة - خصكصن

 المعممات. 
: مف الثابت في األدبيات أف البيئة التعميمية المناسبة المدرسية بيئة العمؿتحسيف  -3

نية تحتية، كبيئة البد مف كجكد بكتكافرىا أحد محفزات المعمـ نحك العمؿ كتجكيده؛ لذا 
ف بعض أ :كبحسب الدراسة االستطالعية فقد أكد المعممكف، المدارسب تعميمية مناسبة

 ،كىذا ال ينطبؽ عمى المدارس المستأجرة فحسب ،عاني مف عدـ تكامؿ مرافقياالمدارس ت
قمة ك ، الصيانةكضعؼ  ،لمكارد، كذلؾ بسبب قمة االمباني الحككميةبعض بؿ حتى 

، كمف ىنا البد مف القياـ ببعض المستمزمات كالكسائؿ التعميمية في بعض المدارس
 اإلجراءات مثؿ:

 إمكانات البيئة التعميمية.  كتحسيف ،المكارد الالزمة لممدارستكفير  -
 لممساعدة في تخفيؼ العبء عمى المعمميف.  ؛زيادة الطاقـ اإلدارم كالفني في المدارس -
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 التأكد مف أف المدارس تكفر بيئات جاذبة لممعمميف كبار السف كذكم الخبرة. -
ترفييية كتنشيطية لممعمميف بالمدارس، لتزكية الذات، كتحقيؽ راحة الباؿ،  كضع برامج -

 كتنمية مكاىبيـ.
في نظاـ التعميـ الحالي ليست ىناؾ أم مسؤكلية أك  تقييـ المعمميف كنظـ المسائؿ:  -2

ا فيما يتعمؽ بتعميـ تالميذه،  محاسبة لممعمـ تجاه ما يقدمو في الفصكؿ الدراسية كخصكصن
، كيمكف لممعمـ كفؽ النظاـ داخؿ الصؼكال يتأثر راتبو في أدائو بؿ يكتفى منو أف يككف 

ات سكل الحضكر، كما يمكنو الحالي أف يحصؿ عمى العالكة السنكية بدكف التزام
الحصكؿ عمى الكسب اإلضافي بمجرد حصكلو عمى برنامج تدريبي أك درجة عممية 
أعمى، كيرتبط السمـ الكظيفي في المقاـ األكؿ بمستكل التعميـ كسنكات الخبرة، كنادرنا ما 
ء يستبعد المعمـ غير الكؼء بسبب أدائو، كفي الكقت نفسو نادرنا ما يكافئ المعمـ الكؼ

 ، كبناء عميو، كمف أجؿ تحفيز المعمميف يمكف القياـ باإلجراءات اآلتية:بسبب أداءه
األداء  ملمعمـ؛ لمنع المعمميف ذك مكضكعية كتطبيقيا بشكؿ حاسـ لتقييـ أداء بناء معايير  -

االستمرار ف ذكم األداء المرتفع مكتمكيف المعميف ، المنخفض مف البقاء في مينة التعميـ
 في المينة.

نقؿ المعمـ غير الفعاؿ إلى كظيفة إدارية أك فصمو مف المينة ممزمة كنافذة للكائح اصدار  -
 ليا الصالحيات باتخاذ مثؿ ىذا القرار. ،عمياصالحية بعد تشكيؿ لجنة 

كتقكيـ الزمالء ضمف بنكد  ،التقكيـ الذاتي أك البنائيتفعيؿ نظـ التقكيـ المدرسية مثؿ:  -
 .تزكيد المعمـ بالتغذية الراجعةبيدؼ  تقييـ المعمـ غير الرسمي،

تعد ، كالتي اإلدارة الذاتية لممدرسةكذلؾ لتفعيؿ  ممدرسة:لصالحيات التكسع في منح ال -1
أحد اشكاؿ الالمركزية التي يمكف مف خالليا أف تككف المدرسة مسؤكلة أماـ المجتمع 

 يدة في ذلؾ ما يمي:، كمف اإلجراءات المفمو، كيككف لدييا سمطة صنع القرارالذم تخد
استصدار لكائح تنظيمية تمكف المدرسة مف درجة مف االستقاللية عف إدارة التعميـ  -

 المركزية.
تدريب قادة المدارس عمى الصالحيات الجديدة بالقدر الكافي الذم يمكنيـ مف ممارسة تمؾ  -

 الصالحيات بكفاءة.
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جيات ذات الصمة لإلشراؼ تشكيؿ لجاف متابعة مف إدارات التعميـ بالمناطؽ كبعض ال  -
 المالي كافارم عمى المدارس كالتأكد مف عدـ كجكد مخالفات في ىذه الجكانب.

 املتْقع٘ ّصبل التػلب علَٔا الصعْبات -صابعا

الدراسة الحالية كجكد بعض الصعكبات التي تعترض تطبيؽ التصكر المقترح، كىك  تتكقع
أمر طبيعي؛ إذا ال تخمك اتجاىات التطكير التعميمي مف احتمالية كجكد بعض الصعكبات، 

 كالميـ ىك تقديـ حمكؿ لمتغمب عمييا، كمف ىذه الصعكبات ما يمي:
حاجة كزارة عميمية: كقد يرجع ذلؾ إلى الت لتخطيط كالتنظيـ عمى مستكل السياسةضعؼ ا -7

لتبني خطة  سابقا( الخدمة المدنية) كزارة المكارد البشرية كالتنمية االجتماعيةالتعميـ 
، كمف أجؿ 5151لحكافز المعمميف، برؤية عممية، منبثقة مف رؤية المممكة  استراتجية

عف  5151التغمب عمى تمؾ الصعكبة تقترح الدراسة الحالية ترجمة ما كرد برؤية المممكة 
ممكة العربية السعكدية، مالتعميـ كالمعمميف إلى خطة كطنية لتحسيف أحكاؿ المعمميف بال

المعايير لتصميـ كتنفيذ الشؽ المادم لحكافز المعمميف، كمف خالليا يتـ كضع الضكاط ك 
عالميا.     كاالىتماـ بالجكانب المعنكية لممعمميف مجتمعيا كا 

التي أشارت إلييا الدراسة الميدانية: مثؿ ك معكقات حكافز المعمميف بعض استمرار  -5
ؼ الجدية في ضع، ك كزارة المكارد البشرية كالتنمية االجتماعيةالبيركقراطية في أنظمة 
؛ كمف أجؿ التغمب عمى تمؾ المعكقات جمكد األنظمة كالمكائح، كضع حكافز لممعمميف

كزارة المكارد البشرية كالتنمية أف تطمؽ كزارة التعميـ كغيرىا تقترح الدراسة الحالية 
 تستيدؼ تخميص المعمـ السعكدم مف مشكالت كطنيةمبادرة  ككزارة المالية االجتماعية

 الحقكؽ المالية المتعثرة بسبب التسكيف كالحكافز المرضية ليـ.
 تْصٔات ال -ثاميا

المكارد البشرية كالتنمية ك  التعميـ تيكزار  ىتبنت يمكف أف البحثفي ضكء نتائج        
 ةسياسلمتصكر المقترح، كاإلستفادة منو بما يمكف مف المساعدة في تطكير  االجتماعية

، كآراء الخبراء، مع ضركرة سنغافكرهفي ضكء االستفادة مف تجربتي فنمندا ك  حكافز المعمميف
 . التأني في ظيكر النتائج المترتبة
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 املزادع

 العزبٔ٘املزادع  -أّال

% من طالب المدارس ودورنا وقائي ال 0(. الصحية المدرسية: نعالج 0202األنصاري، صالح. )  .1
 عالجي. صحيفة االقتصادية اإللكترونية.

Retrived, 19 Aug. 2020, https://cutt.us/goz4U   
العام في األردن وتحقق  القطاعإعادة ىيكمة الرواتب في (. 0202. )األسدي، إبراىيم أحمد عمي .2

معايير العدالة والكفاية والمساوة، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة اليرموك، 
 .األردن

عداد لمتحول نحو مجتمع المعرفة: (. "0202)أكتوبر،  .حصة حمودالبازعي،  .3 تطوير سياسيات قبول وا 
(، عدد 0والنفسية، مجمد ) التربوية العموم ، مجمة"وفنمندا سنغافورهصيغة مقترحة في ضوء تجربتي 

 . 28-20، ص ص0202أكتوبر (،02)
 المبناني. المنيل عمان، دارالمديرين.  وتحديات اإلدارة في الحديثة االتجاىات (.0222كامل. ) بربر، .4
 االقتصاد لمواكبة مصر في العالي التعميم سياسات ، أبريل(. "تطوير0202البربري، محمد عوض. )  .5

(، 022(، عدد )02يا، مجمد )وماليزيا". مجمة كمية التربية ببن سنغافوره من خبرتي المعرفي باإلفادة
 .022-002ص ص

(. عوامل الرضا الوظيفي لدى معممي محافظة 0202الثبيتي، محمد عبد اهلل؛ العنزي، خالد عويد. ) .6
القريات من وجية نظرىم دراسة إدارة التربية والتعميم بمحافظة القريات، المجمة الدولية التربوية 

 . 002-22(، ص ص 8المتخصصة الصادرة عن الجمعية األردنية لعمم النفس، عدد )
 ومكوناتيا (. "كفاءة التعميم العام في المممكة العربية السعودية: نموىا0202ري، نياف رشيد. )الجاب .7

ومحدداتيا وخيارات الترشيد"، رسالة التربية وعمم النفس، الجمعية السعودية لمعموم التربوية 
 .022-082(، ص ص82والنفسية)جستين( بالرياض، عدد )

"الحوافز ودورىا في تفعيل أداء المعممين بمدارس التعميم العام (. 0202درادكة، أمجد محمود محمد. ) .8
بمحافظة الطائف"، مجمة البحث العممي في التربية، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية بالقاىرة، 

 .222-222(، ص ص2(، جزء )02جامعة عين شمس، عدد )
المدرسية المؤدية إلى قصور أداء المعممين في المدارس  (. العوامل0222القحطاني، وىف بن عمي. ) .9

(، السنة 22االبتدائية بمدينة الرياض، رسالة الخميج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخميج، عدد )
 .022-022(، ص ص 00)
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ىـ(. معوقات الرضا الوظيفي لدى معممي التعميم العام في محافظة 0282) .القحطاني، يحيى سعيد .11
ائف وطرق التغمب عمييا كما يراىا المديرون والمعممون. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الط

 التربية، جامعة أم القرى مكة المكرمة.
 الوطن المعممين في سياسات ، مارس(. تطوير0202والثقافة والعموم. ) لمتربية العربية المنظمة .11

 ومينيا. عمان. معرفيا بالمعممين لالرتقاء العربي العربي، البرنامج
 عمى مقارن تحميمي منظور وأستراليا: آسيا قارتي في ، يوليو(. "التعميم0200إسماعي. ) حجي، أحمد .12

 آسيا دول في والتقدم التعميم العشرين )مؤتمر السنوي العممي . المؤتمر"الماكرو والمايكرو المستويين
 شمس، ص ص. عين التعميمية، جامعة واإلدارة المقارنة المصرية لمتربية وأستراليا(، القاىرة، المجمعية

العامة وأثره في فعالية  النظام القانوني لمممرتب في الوظيفة(. 0202. )رشيد، الراقي عبد الشفيع .13
 رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، طرابمس.  اإلدارة.

لمطباعة  غريب دار القاىرة، (،0) ط االستراتيجية، البشرية الموارد إدارة (.0220) عمي. السممي، .14
 .والتوزيع والنشر

 العربية. النيضة اإلنسانية. بيروت، دار والعالقات األفراد (. إدارة0222الشنواني، صالح. ) .15
 تقويم المختمفة: االدارية المجاالت في الوظائف توصيف (. استخدامات0200صميدة، أحمد عمي. ) .16

 اإلدارية. لمتنمية العربية المنظمة واألجور. القاىرة، الرواتب األداء، االستقطاب، االختيار،
(. "نموذج المحاسبية في التعميم األمريكي، قانون ال طفل يترك في 0202العتيبي، أميرة عشق. ) .17

وكيفية اإلفادة منو في تحفيز أداء المعل في المممكة العربية  NoChild Left Behindالخمف 
 السعودية: استراتيجية مقترحة". المجمة األكاديمية لؤلبحاث والنشر العممي، اإلصدار السابع.

(. منظومة مقترحة لبناء حوافز لممعممين في المممكة 0202خالد بن محسن بن محمد. )المنصور،  .18
 لتجارب العالمية الرائدة. رسالة دكتوراه. كمية التربية، جامعة طيبة، طيبة.العربية السعودية في ضوء ا

، القاىرة، 2(. الدين التخطيط التعميمي: أسسو وأساليبو ومشكالتو. ط 0222). فيمي، محمد سيف .19
 .مكتبة األنجمو المصرية

 وائل ارد (، عمان،0التطوير التنظيمي أساسيات ومفاىيم حديثة. )ط (.0228موسى. ) الموزي، .21
 لمنشر.

 (. المعجم الوجيز. القاىرة، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميم.0222مجمع المغة العربية. ) .21
 ىـ(. وثيقة سياسة التعميم في المممكة.0202وزارة التعميم. ) .22

Retrived, 25 Oct. 2020, https://cutt.us/5OVYZ 
 ه(. دليل التعميم الثانوي )نظام المقررات(.0288/0282التعميم. ) وزارة .23

Retrived, 25 Oct. 2020, https://cutt.us/oRzh3 
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 (. مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العام، الرياض.0282)وزارة التعميم.  .24
Retrived, 25 Sep. 2020, https://sd.tatweer.edu.sa 

 ىـ(. الدليل التنظيمي لمدارس التعميم العام. اإلصدار الثالث. 0282وزارة التعميم. ) .25
Retrived, 22 Aug. 2020, https://edu.moe.gov.sa  

(. الئحة التوظيف لممعممين الجديدة. 0220) وزارة التعميم. .26
https://mcs.gov.sa/ar/Regulations/Regulations/Educational/Pages/info.aspx 

 (. مركز المبادرات النوعية. 0202) وزارة التعميم. .27
Retrived, 22 Aug. 2020, https://cutt.us/wSUIg 
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