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 شكر وتقدير

 

أشككرك هللا عككز لجككل  ككل الشككرك ل أأهككي عليككه لأحمككن  حمككن الشكك  كين إن مككن علككي بهعمتككه لل بهككي 

مقنإة على إنج ز  ك  الكس لة، لأصلي لأسلم على سين الخلكق لاألنك م سكينن  مظمكن صكلوات إبكي ال

 لسالمه عليه لعلى آله لأصظ به لمن تبعهم إلى يوم النين.

 

غس ا الظلو لتقبله اإلشكاف على  ك  الكس لة، ل على سعة صنإ  لن توإ لألست ن االشكر والتقدير: 

علمي لمعهوي حتكى خكجكت الكسك لة بصكوإته  الظ ليكة، حيك  قكنم  لتع لنه، لعلى م  قنم من دعم

لي الرثيك من التوجيه ت القيمة التي أأكت  ك  الكس لة، لبكل الرثيك مكن الجهكن فكي مسك عنتي علكى 

 تخطي العقب ت لالمص عب إلتم م  ك  الكس لة، فله مهي  ل الشرك لاالحتكام لالتقنيك.

أ.د. عبكن ، لد. إج   سكوينااالى اع    لجهة المه قشة  ل من ل كل  اتقنم بجزيل الشرك لالعكف ا 

على تف لهم بمه قشة إس لتي لم  بكلو  مكن جهكن لعهك   فكي قكا تهك   د. عبن الركيم أيوب، لعس ف

 لاضف   مقتكح تهم العلمية لالقيمة له .

يكك مب شكك  م  يشكفهي أا أتقنم بجزيل الشرك لالتقنيك لرل من ش إ  لسك عنني بشكرل مب شكك أل غ

 في إتم م  ك  الكس لة .
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درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المعلمين في 
 المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم

 إعاداد
 امية عبد هللا اشتية

 إشراف
 الحلوحسين أ. د. غسان 

 الملخص
درجاااة تطأياااق أسااالوب اادار  باألهاااداف وعالقتهاااا بالرضاااا هااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى التعااارف علاااى 

الاااوظيفي لااادى المعلماااين فاااي المااادارس الحلومياااة فاااي محافظاااات شااامال الضااافة الغر ياااة مااان وجهاااة 
نظاااره ، وتحدياااادا حاولااات الدراسااااة ااجاباااة عاااان السااااؤال الااارئيس: مااااا درجاااة تطأيااااق أساااالوب اادار  

ن فااي الماادارس الحلوميااة فااي محافظااات شااامال باألهااداف وعالقتهااا بالرضااا الااوظيفي لاادى المعلمااي
 الضفة الغر ية من وجهة نظره  ؟

، وقاد فاي شامال الضافة الغر ياةتكون مجتماع الدراساة مان جمياع معلماي المادارس الحلومياة 
و لغااات عيناااة ، 2014/2015( وفاااق إحصااااءات ونار  التر ياااة والتعلاااي  لسااانة 26710ألاااد عااادده  )

لالتكي ترونكت مكن مجك لين  ث اسُتخدمت االساتبانة لاأدا  للدراساة، حي( معلما ومعلمة 230الدراسة )

 مكك  اإلداإة ب أل ككناف لالكككي اشككتمل علككى المظكك لإد فتظنيككن األ ككناف، لضككع الخطككة، التخطككي ، 

لالمكاجعة النلإية(، لالكض  الوليفي لالكي اشتمل على المظك لإد فالعالقك ت االجتم عيكة، المهك م 

ماان فاي مجملهاا والتااي تكونات  لاتككب لالمر فك ت، لالتطككويك المههكي(،الوليفيكة، الكنعم اإلداإي، الك
 ( فقر ، لما اسُتخد  المنهج الوصفي في هذه الدراسة.51)

 وتوصلت الدراساة إلى النتائج اآلتية:
  درجااة الرضااا الااوظيفي فااي الماادارس الحلوميااة فااي شاامال الضاافة الغر يااة ماان وجهااات نظاار

 درجة مرتفعاة الدرجة الكلية للمجاالت، وهذا يدل على ( على3.60المعلمين، قد أتت بمتوسط )
 للرضا الوظيفي.

   ( 0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة α أااين متوسااطات )
وجهات نظر المعلمين في مجال اادار  باألهداف في المدارس الحلومية، تعنى لمتغير الجنس 



 ص 

التخطاايط والمراجعااة الدوريااة والدرجااة الكليااة لمجااال فااي محاااور تحديااد األهااداف ووضااع الخطااة و 
 اادار  باألهداف.

    ( 0.05عاد  وجااود فااروق ذات داللاة إحصااائية علااى مساتوى الداللااة α أااين متوسااطات )
وجهااات نظاار المعلمااين فااي مجااال الرضااا الااوظيفي تعاانى لمتغياار الجاانس فااي محاااور العالقااات 

لافاا،ت والدرجااة الكليااة لمجااال الرضااا الااوظيفي، أينمااا االجتماعيااة والاادع  اادارز، والرواتااب والم
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية أااين متوسااطات وجهااات نظااره  فااي مجااالي المهااا  الوظيفيااة 

 .والتطوير المهني، ولصالح المعلمات
   ( 0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة α أااين متوسااطات )

ال اادار  باألهاااداف فاااي الماااادارس الحلومياااة، تعااانى لمتغياااار وجهاااات نظااار المعلماااين فااااي مجااا
المؤهاال العلمااي، فااي محاااور تحديااد األهااداف ووضااع الخطااة والمراجعااة الدوريااة والدرجااة الكليااة 
لمجال اادار  باألهداف، أينما توجد فروق ذات داللة إحصائية أاين متوساطات وجهاات نظاره  

 في مجال التخطيط، ولصالح ماجستير فأعلى.
    ( 0.05عاد  وجااود فااروق ذات داللاة إحصااائية علااى مساتوى الداللااة α أااين متوسااطات )

وجهااات نظاار المعلمااين فااي مجاااال الرضااا الااوظيفي تعاانى لمتغيااار المؤهاال العلمااي فااي محااااور 
العالقااات االجتماعيااة والمهااا  الوظيفيااة والاادع  اادارز، والرواتااب والملافاا،ت والتطااوير المهنااي 

 االت الرضا الوظيفي.والدرجة الكلية لمج
   ( 0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة α أااين متوسااطات )

وجهات نظر المعلمين في مجال اادار  باألهداف تعنى لمتغير عدد سنوات الخأر ، في محاور 
ُتوجاد تحديد األهداف ووضع الخطاة والتخطايط، والدرجاة الكلياة لمجاال اادار  باألهاداف، أينماا 

 فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات استجاباته  في مجال المراجعة الدورية.
   ( 0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة α أااين متوسااطات )

وجهات نظر المعلمين في مجال الرضا الوظيفي تعنى لمتغير عدد سانوات الخأار ، فاي محااور 
ها  الوظيفية، والدع  اادارز، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية العالقات االجتماعية، والم

أاين متوساطات اسااتجاباته  فاي مجااالت الرواتااب والملافا،ت، والتطاوير المهنااي، والدرجاة الكليااة 
 لمجال الرضا الوظيفي.
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 ( 0.05عاااد  وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية علاااى مساااتوى الداللاااة α أاااين متوساااطات )
ألهاااداف فاااي المااادارس الحلومياااة فاااي شااامال الضااافة الغر ياااة مااان وجهاااات نظااار مجاااال اادار  با

 المعلمين، تعنى لمتغير موقع المدرسة.
 ( 0.05عاااد  وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية علاااى مساااتوى الداللاااة α أاااين متوساااطات )

مجاااال الرضاااا الاااوظيفي فاااي المااادارس الحلومياااة فاااي شااامال الضااافة الغر ياااة مااان وجهاااات نظااار 
 ى لمتغير موقع المدرسة.المعلمين، تعن 

   ( 0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة α أااين متوسااطات )
وجهات نظر المعلماين فاي مجاال اادار  باألهاداف تعانى لمتغيار مساتوى المدرساة، فاي محااور 
 وضع الخطة والتخطيط، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية أاين متوساطات اساتجاباته  فاي

 مجاالت تحديد األهداف، والمراجعة الدورية، والدرجة الكلية لمجاالت اادار  باألهداف.
    ( 0.05عاد  وجااود فااروق ذات داللاة إحصااائية علااى مساتوى الداللااة α أااين متوسااطات )

وجهااات نظاار المعلمااين فااي مجااال الرضااا الااوظيفي تعاانى لمتغياار مسااتوى المدرسااة، فااي محاااور 
الرواتااب والملافاا،ت، والتطااوير المهنااي ، أينمااا ُتوجااد فااروق ذات داللااة العالقااات االجتماعيااة، و 

إحصاااائية أاااين متوساااطات اساااتجاباته  فاااي محااااور المهاااا  الوظيفياااة، والااادع  اادارز، والدرجاااة 
 الكلية لمحاور الرضا الوظيفي.

   ( 0.05وجود ارتباال ايجاأي دال إحصائيا على مستوى الداللاة α أاين اادار  باألهاداف )
 الرضا الوظيفي في المدارس الحلومية في شمال الضفة الغر ية من وجهات نظر المعلمين.و 

 وفي ضوء النتائج، توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات، ومن أهمها:
العماال الفااورز علااى تحديااد الحاجااات المهنيااة للمعلمااين والعماال علااى تطويرهااا وتنميتهااا، لمااا فااي  -1

 ي.ذلك من أثر على رضاه  الوظيف
العماال علااى تحسااين المااردود المااالي والحااوافن للمعلمااين، ماان أجاال إشااباة احتياجاااته  الحياتيااة  -2

 وتحقيق الرضا الوظيفي.

ضرور  تنمياة مهاارات التخطايط والمتابعاة و نااء الخطاط وفاق األهاداف، مماا يادع  تأناي اادار   -3
 باألهداف.
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة وخلفيتها

 المقدمة:

تطور الفلر اادارز تطورًا لأيرًا خالل النصف الثاني من القرن الماضي، ومر بالعديد من المراحل 
خللها ظهور العديد من المدارس اادارية نتيجة للتطورات في العلو  النفسية المتباينة التي ت

كمال  واالجتماعية، حيث سعت لل مدرسة إدارية فلرية جديد  إلى تالفي عيوب سابقاتها، وا 
الجوانب التي أغفلتها، فظهرت المدرسة الكالسيلية ) اادار  العلمية ( التي أغفلت الجوانب 

فنظرت إليه ل،لة رشيد  يملن التحل  أها وفق مقتضيات العمل ومتطلباته، ث  اانسانية للموظف، 
جاء بعدها مدرسة العالقات اانسانية التي غّلأت الجوانب اانسانية في أسلو ها ومنهجها، ث  جاء 
بعدها المدرسة السلولية لرد فعل على سابقتها التي سعت للترلين على السلوك اانساني في 

 ال.منظمات األعم

إن التغيير والتحديث والسرعة أصبحت سمة من سمات هذا العصر، بفعل الثور  المعرفية وما 
صاحأها من تكنولوجيا متقدمة و خاصة في مجالي االتصاالت وتقنية المعلومات، األمر الذز 

خذ فرض على المنظمات إعاد  النظر في ثقافتها التنظيمية وأسلوب إدارتها للموارد البشرية، وأن تأ
بعين االعتبار التغيرات وتتلمس األنظمة الجيد  والمفاهي  الحديثة في اادار ، الستنباال أفضل 

 األساليب والعمل على استثمارها بما يتالء  مع أيئتها ويحقق أهدافها بلفاء  وفاعلية.

 ( إلى أن المدرسة تعد من أه  مؤسسات1999وفيما يتعلق باادار  المدرسية أشار العماير  )
المجتمع،فهي التي تتولى تر ية النشء و إعداده إعدادًا سليمًا جسميًا وعقليًا ووجدانيًا، وهي التي 
تحفظ تراث األمة وتصون فلرها وعقيدتها، لذا لان لنامًا علينا أن نولي المدرسة جل اهتمامنا 

ن في الحقل ونسعى إلى تطويرها وتحسينها ومراعا  تقدمها، عن طريق تنسيق جهود لافة العاملي
التعليمي ) المدرسة ( من إداريين ومعلمين لتحقيق األهداف التر وية داخل المدرسة، تحقيقًا يتماشى 

 مع ما تهدف إليه األمة من تر ية صحيحة وعلى أساس سلي .
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( أن اادار  المدرسية هي األدا  التنفيذية لأرامج التر ية والتعلي ، وهي 2013واعتأر إسماعيل )
عن قياد  التغير والتطوير بفاعلية من أجل تحسين نوعية التعلي  لمواكبة التغيرات  المسؤولة

( أن لثيرًا من ألدان العال  تحاول إصالح التعلي  من  2011المعاصر ، و أضاف الصالحي )
خالل تطوير اادار  المدرسية ؛ ألنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأرامج التعليمية احداث التغيير 

مخرجات التعلي  بما يتناسب مع طأيعة العصر الذز يسعى للتوفيق ما أين التقد  العلمي في 
 والتكنولوجي والمعلوماتي من جهة، و ين حاجات الفرد والمجتمع من جهة أخرى.

( بأن على مديرز المدارس الناجحين أن ينفذوا مسؤوليات هذا  1992لما ترى منظمة اليونسلو )
ير والتحسين واالستخدا  األفضل للوقت، والتفاعل والخروج عن المألوف، المنصب عن طريق التطو 

وتوفير فرص التطور الذاتي للمعلمين، واالعتماد على نمط عمل الفريق، والتأكيد على اتخاذ 
أساليب متنوعة في إدار  المدرسة، وهذا ما تحققه اادار  باألهداف لما لها من إسهامات لأير  في 

 دار  المدرسية في التحديث والتطوير ونياد  اانتاجية.نياد  فاعلية اا

لقد عرف عن أسلوب اادار  باألهداف بأنه من األساليب العصرية ذات الفاعلية العالية في تطوير 
( إلى أن " نظا  اادار  2002األداء اادارز في جوانب مختلفة ُطأق فيها، فقد أشار العماير  )

ريًا يرلن على النتائج أداًل من الترلين على النشاطات، فليست العأر  في باألهداف يعتأر نظامًا إدا
ليفية القيا  باألعمال، و إنما ماذا نريد أن ننجن من األعمال ". و أكد آخرون أن أسلوب اادار  
باألهداف " يدمج عنصرز العمل واانسان معًا ويوفق أين مصلحتهما، ويعالج مشلالتهما 

 (.1996س النتائج واألهداف المراد تحقيقها " ) عقيلي، بموضوعية وعلى أسا

إلى أن أسلوب اادار  باألهداف يهدف إلى نياد  فاعلية ( Davar,1978لما أشار دافار ) 
المديرين، أوضع المسؤوليات على لل مدير لتحقيق النتائج من خالل دوره في المنظمة التي يعمل 

 أها.

 وية على االستفاد  مما لدى المؤسسات االجتماعية واالقتصادية وبالتالي فقد دأأت المؤسسات التر 
والصناعية وغيرها من أفلار واتجاهات مفيد ، عأر توظيفها ألسلوب اادار  باألهداف الذز أثأت 
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لفاءته في هذه المؤسسات، أل وعملت على توظيفه في خدمة أهداف التر ية والتعلي ، من مثل 
لمية، والعالقات اانسانية، و إدار  الجود  الشاملة، ومهارات التعلي  استفادتها من " اادار  الع

 .(2004األساسية لالحاسوب، وتنمية التفلير، وعمليات االتصال وغيرها ) البابطين،

( إلى أن تطأيق أسلوب 2006( وحمادات )1991وقد أشار العديد من الباحثين أمثال نشوان )
 ع تتمثل في: وضع األهداف، ث  وضع الخطة، ويأتي بعدها اادار  باألهداف يمر في مراحل أر 

( عن هذا بقوله إلى أن 1991مرحلة التنفيذ والمتابعة، وأخيرًا مرحلة قياس اانجان. وعأر نشوان )
الخطو  األولى في اادار  باألهداف هي تحديد األهداف ومن ث  اقتراح األنشطة أو النشاطات 

 صياغة الهدف مناسبة، فإن األنشطة األخرى توجه نحو الهدف ".الالنمة لتنفيذها، فإذا لانت 

( أن هذا األسلوب يلتسب نوعًا من الخصوصية للمنظمات التر وية 2006و أضاف حمادات )
والسياسات التعليمية، التي يتمثل إنتاجها في إعداد اانسان وتملينه من أدوات المعرفة ور طها 

الذات ومع اآلخرين. فالمدرسة شأنها شأن أز منظمة أخرى  بالعمل ؛ أهدف العيش واالنسجا  مع
على اختالف أنشطتها وحجمها تسعى لتحقيق أهداف معينة، وهذه األهداف ال تتحقق إال إذا لانت 
مرسومة من قأل منفذيها والعاملين عليها، األمر الذز يتطلب أسلوبًا خاصًا باادار  يجعل االهتما  

رلن األول، وهذا األسلوب موجود وهو ما يطلق عليه أسلوب اادار  باألهداف وتحديدها في الم
 (. MBO( والمعروف أرمنه المختصر )Management by Objectivesباألهداف )

إن أسلوب اادار  باألهداف يعد أسلوبًا إداريًا شاماًل، يسعى للتطوير وتحسين اانتاجية في العمل، 
د األدوار للمسؤولين والعاملين،وتسهيل عملية المراقبة من خالل تحسين عملية التخطيط، وتحدي

( أن المشارلة أين المدير والعاملين معه 2008للتأكد من تحقيق األهداف المرجو ، فقد أشار در  ) 
تساعد على رفع الروح المعنوية، وتحفن على العمل، وتنيد من االلتنا  والحماس لدى العاملين، 

 ه .وتحسن من الرضا الوظيفي لدي

فأسلوب اادار  باألهداف في المدارس، يقو  على أساس مشارلة جميع ااداريين والمعلمين في 
المدرسة أتحديد األهداف و أسلوب العمل الذز يحقق هذه األهداف، وفق خطوات مترابطة تأدأ 
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بمشارلة لافة المعلمين للمدير في وضع األهداف، ث  وضع الخطط لتحقيق األهداف المتفق 
ا، ووضع معايير لمراقبة األعمال ث  قياس مدى تحقق األهداف. لما يعد أسلوبًا يجعل من عليه

لافة العاملين في المدرسة لتلة واحد ، تسعى لتحقيق السياسات التر وية المرسومة، والتي تؤدز إلى 
أن يصبح المعلمون أكثر خأر  في أعماله ، و أكثر رضًا وتعاونًا، وتشعر المعل  بقيمته 

 (.1982لعجيلي،)ا

أما فيما يتعلق بالرضا الوظيفي للعاملين وعالقته بأسلوب اادار  باألهداف، فقد وضعت العديد من 
النظريات التي حاولت أن تفسر الرضا عن العمل، وعوامله ومسأباته، ولان أوالها نظرية اادار  

( والتي اهتمت Fayol( وفايول )Feber( وفيأر)Taylorالعلمية التي وضعها لل من تايلور)
بالحوافن المادية على اعتبار أنها الحافن الوحيد المحقق للرضا عن العمل، ويؤخذ على هذه النظرية 

 , Manceilإهمالها للجوانب اانسانية، فهي تعنو الرضا عن العمل للجوانب المادية فقط )

والتي ترتبط أساسًا ( Harzbergث  جاءت بعدها نظرية العاملين التي وضعها هرن رج )، (1993
أتطأيق نظرية ) ماسلو ( للحاجات في مواقع العمل، حيث قس  هرن رج العوامل المحدد  للرضا 
عن العمل إلى مجموعتين رئيستين هما: العوامل المرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه، واعتأرها بمثابة 

انجان، وتحمل المسؤولية، دوافع تؤدز لرضا العاملين عن أعماله ،وحصرها في: إحساس الفرد با
وتوفر فرص الترقية، والمشارلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل. وثانيهما العوامل المحيطة 
بالوظيفة أو العمل، واعتأرها بمثابة عوامل تؤدز إلى عد  رضا العاملين عن أعماله ، وحصرها 

شراف، أو نمط القياد ، وطأيعة في: الظروف التي تحيط بالعمل، لالرئاسة، أو اادار ، أو اا
العالقات أين الموظف ونمالئه، و ينه و ين رؤسائه، وظروف الأيئة المحيطة بالعمل ) 

 (.1991السيد،

أما النظرية الثالثة التي فسرت حقيقة الرضا عن العمل، فتتمثل في نظرية عدالة العائد التي 
الرضا عن العمل تحدث نتيجة  (، حيث اعتأر فرو  أن عمليةVroomوضعت على يد فرو  )

للمقارنة التي يجريها الموظف أين ما يتوقعه من عوائد السلوك الذز يتبعه، و ين المنفعة الشخصية 
 التي يحققها بالفعل، ث  يقو  الموظف بالمفاضلة أين هذه الأدائل المتاحة. 
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شاعر العاملين نحو ( هذا بالقول إن حسن أداء العمل أو سوءه يرتبط بمAdamsوقد فسر آدمنن )
ذلك العمل، ولذلك يدرك المدير الناجح ليفية التعامل مع األفراد اخراج أفضل ما لديه  نحو العمل 

 (2012المنوال أه  عن طريق التحفين.)خوا ، 

و أشار باحثون إلى أهمية مشارلة المعلمين في وضع األهداف في المدرسة لما لذلك من أثر في 
( إلى ضرور  اهتما  مديرز المدارس 2008ديه ، حيث أشار أأو خطاب )تحقيق الرضا الوظيفي ل

أوضع رؤى ورساالت واضحة للمدرسة، باالشتراك مع المعلمين وأولياء األمور من ذوز 
 االختصاص، بحيث تلأي أهداف المرحلة التعليمية للمدرسة و دع  الجهات العليا.

ن المواضيع المهمة التي حظيت باهتما  إن موضوة الرضا الوظيفي في العمل التر وز يعد م
السلوليين وااداريين، وذلك أبحث الجوانب المختلفة لوسائل ومصادر الرضا لدى الموظف وقياس 
درجة رضا األفراد نحو وظائفه ، لما نجد أن أداء العمل يختلف من فرد إلى آخر ويعتمد على 

ئه العميق لها والتنامه أواجباته المطلوبة، الجهد المأذول من الفرد واقتناعه بأهداف المنظمة ووال
 ( 2011وهذا الجهد مطلوب بشلل أكأر في مجال التعلي  )حمدز،

( إلى أن الرضا الوظيفي يعد أحد العناصر الرئيسة للرضا العا  الذز 2008لما وأشار الحراحشة )
مرار فيه، أل وحتى تطويره يمد اانسان بالطاقة الالنمة التي تملنه من القدر  على أداء عمله واالست

وااأداة فيه، ويسه  الرضا الوظيفي في بعث الطمأنينة في قلب الموظف، وعندما يشعر المرء 
بالرضا عن نفسه وعمله، فإنه يشعر بسمو الروح وعلو الهمة وصفاء الفلر ونشاال الذهن، فيلتهب 

 حماسه ويرلن طاقاته على عمله وتنداد إنتاجيته ويأدة في عمله.

ن هذا لله يتأين لنا أن الرضا الوظيفي يعد من أه  المواضيع المهمة في مجال االرتقاء بالعمل، وم
حيث يرى لثيرون أن الرضا الوظيفي يعد من أه  االتجاهات المتعلقة بالعمل، ولذا قا  العديد من 

ئيس لدراسة الباحثين أدراسته، وال ينال يحظى باهتما  المديرين في مختلف المنظمات، والسأب الر 
الرضا الوظيفي هو تنويد المديرين والجهات المسؤولة باآلراء واألفلار التي تساعد على تحسين 
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اتجاهات العاملين نحو العمل أو المنظمة أو الرواتب أو ااشراف أو التدريب أو المشارلة في 
 صنع القرار وغيرها.

العملية التعليمية، لما يتأين لها أن ومن خالل هذا لله نستنتج أهمية موضوة الرضا الوظيفي في 
هناك صعوبات في تحديد درجة الرضا عن العمل، تبعًا للنظرية التي ينطلق منها الشخص في 

( التي عرفت أنظرية العاملين هي األقرب Harzbergتفسيره، وتجد أن النظرية الثالثة لهرن رج)
فلر  اادار  باألهداف يقو  على مبادئ  لموضوة الدراسة المتعلق بأسلوب اادار  باألهداف، إذ أن

هذه النظرية، والمتمثل في إشراك العاملين في تحديد األهداف، وتحمل المسؤولية، والمساهمة في 
 اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل.

لما  –ونظرًا ألهمية إشراك المعلمين في رس  خطط و رامج المؤسسة التر وية التي يعملون أها 
، وما لذلك من أثر في شعور المعل  بالرضا عن عمله، وبالتالي نياد  -لتر وز أشار األدب ا

فاعليته و إنتاجيته بما ينعلس على مخرجات العملية التعليمية للل، فقد جاءت هذه الدراسة 
للتعرف على واقع تطأيق اادار  باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين في ظل التوجهات 

 بعة في المدارس الحلومية في محافظات شمال الضفة الغر ية.اادارية المت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن للمدرسة أهمية لأرى فهي تشلل رلنًا أساسيًا في النظا  التعليمي وتقو  أتنفيذ سياسة التعلي ، 
فعلى قدر نجاح المدرسة في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها فإن ذلك ينعلس على لفاء  النظا  

ذا لانت المدرسة على هذه الدرجة ا لتعليمي وفاعليته ويحقق متطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، وا 
من األهمية فإن الطريقة التي تدار أها و أساليب العمل المتبعة فيها تمثل العمود الفقرز لنجاحها 

 (.2002في أداء رسالتها على الوجه المنشود ) مرسي، 

ن الدراسات التي أشارت إلى ضرور  مشارلة المعلمين لمدير وقد الحظت أن هناك العديد م
المدرسة في وضع األهداف والسياسات التي تسعى اادار  المدرسية لتحقيقها، لدراسة الحر ي 

( التي أوصت  بأن على المديرين في المدارس إتاحة الفرصة للمعلمين للمشارلة في اتخاذ 2002)
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( التي أشارت بأن نجاح اادار  2000دراسة البابطين )القرارات وخاصة التي تخص عمله ، و 
المدرسية في تحقيق أهدافها يعتمد على التنا  مدير المدرسة بمقومات اادار  الحديثة التي أثأتت 
فاعليتها في تطوير العمل المدرسي، ومن أه  تلك المقومات مشارلة المعلمين لمدير المدرسة في 

 خطة العمل وتنفيذها.تحديد األهداف المدرسية ووضع 

( التي 2003إال أن واقع مشارلة المعلمين لمدير المدرسة ضعيفة لما أينتها نتائج دراسة العمرز )
أشارت إلى أن مشارلة المعلمين بمدينة الرياض في عملية اتخاذ القرارات المدرسية ضعيفة. في 

ة مديرز المدارس هي ( أن أحد العوامل المؤثر  في فاعلي2001حين لشفت دراسة الشمرز )
 مشارلة المعلمين لمدير المدرسة في اتخاذ القرارات.

فهذه الدراسات تشير إلى أن المشارلة أين المعلمين والمديرين في المدارس أقل مما هو مطلوب 
لنجاح اادار  المدرسية. وبما أن فاعلية مديرز المدارس ترتبط بمدى مشارلة المعلمين للمدير في 

والمساعد  في اتخاذ القرارات، وحيث أن أسلوب اادار  باألهداف من األساليب التي وضع األهداف 
تقو  على أساس مشارلة المعلمين لمدير المدرسة في تحديد األهداف وليفية تحقيقها، و أنه أسلوب 
ة لتطوير اادار  المدرسية، على أن يتوفر الرضا الوظيفي للمعلمين، وبالتالي فقد جاءت هذه الدراس

  لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

القتها بالرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس عما درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف و 
 نظرهم ؟ وجهةالحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من 

 األسئلة الفرعية التالية: وينأثق عن السؤال الرئيس

 شمال محافظات في الحلومية المدارس في هدافباأل اادار  أسلوب تطأيق درجة ما .1
 ؟ فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة

 الضفة شمال محافظات في الحلومية المدارس في للمعلمين الوظيفي الرضا درجة ما .2
 ؟ فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية
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 المدارس في الوظيفي والرضا باألهداف اادار  أسلوب أين ارتباطية عالقة توجد هل .3
 ؟ فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة شمال محافظات في الحلومية

 المدارس في باألهداف اادار  أسلوب تطأيق درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .4
 تعنى  فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة شمال محافظات في الحلومية
 الدراسة؟ ومستوى  المدرسة وموقع الخأر ، سنوات وعدد لمي،الع والمؤهل الجنس،: لمتغيرات

 المدارس في المعلمين لدى الوظيفي الرضا درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .5
 تعنى  فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة شمال محافظات في الحلومية
 ومستوى  المدرسة، قعومو  الخأر ، سنوات وعدد العلمي، والمؤهل الجنس،: لمتغيرات
 الدراسة؟

 :فرضيات الدراسة

 ومن أجل ااجابة عن األسئلة ) الثالث والرابع والخامس (، فقد صيغت الفرضيات الصفرية التالية:

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .1
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  مجاالت
 .الجنس لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .2
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  مجاالت
 .العلمي المؤهل لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .3
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  مجاالت
 .الخأر  سنوات عدد لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر
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 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .4
 اتوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  مجاالت
 .المدرسة موقع لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .5
 اتوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  مجاالت
 .المدرسة مستوى  لمتغير تعنى  ،ينالمعلم نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .6
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا مجاالت
 .الجنس لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .7
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا مجاالت
 .العلمي المؤهل لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .8
 ةوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا مجاالت
 .الخأر  سنوات عدد لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .9
 اتوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا مجاالت
 .المدرسة موقع لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر

 متوسطات أين( α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة اتذ فروق  توجد ال .10
 اتوجه من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا مجاالت
 .المدرسة مستوى  لمتغير تعنى  ،المعلمين نظر
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 اادار  أين (α 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .11
 من الغر ية الضفة شمال في الحلومية المدارس في الوظيفي والرضا باألهداف،

 المعلمين نظر اتوجه

 :أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 محافظات في الحلومية المدارس في باألهداف اادار  أسلوب تطأيق درجة إلى التعرف .1
 .فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة شمال

 الضفة شمال محافظات في الحلومية المدارس في الوظيفي الرضا درجة إلى التعرف .2
 .فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية

 المدرسة، وموقع الخأر ، سنوات وعدد العلمي، والمؤهل الجنس،)  متغيرات أثر تحديد .3
 في الوظيفي الرضا ودرجة باألهداف اادار  تطأيق درجة على(  المدرسة ومستوى 
 .فيها المعلمين نظر وجهة من الضفة شمال محافظات في الحلومية المدارس

 محافظات في الحلومية المدارس في الوظيفي والرضا باألهداف اادار  أين العالقة تحديد .4
 .فيها المعلمين نظر وجهة من الغر ية الضفة شمال

 لما تسعى هذه الدراسة في إطارها النظرز إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 التي والنظريات ونشأته، مفهومه،: حيث من باألهداف اادار  أسلوب ماهية على التعرف .1
 .وتطأيقه تفعيله أساليب و وعناصره، فيه، بحثت

 .التعليمية العملية في باألهداف اادار  أسلوب ممارسة أهمية على التعرف .2

 التعرف على العالقة أين أسلوب اادار  باألهداف والرضا الوظيفي للعاملين. .3
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 :أهمية الدراسة

 تتلخص أهمية هذه الدراسة في النقاال اآلتية:

 اادار  ألسلوب الغر ية الضفة شمال محافظات في المدرسية اادارات انتباه لفت .1
 .اادارز  عمله  في األسلوب هذا تأني على وحفنه  باألهداف،

 اادار  ةممارس بمستوى  للنهوض المدرسية اادار  تحتاجها التي الجوانب على الوقوف .2
 .المدرسية اادار  لتطوير مدخالً  باعتباره باألهداف

 باألهداف اادار  أسلوب أين للر ط سعيها من أيضاً  أهميتها الدراسة هذه تكتسب .3
 .الغر ية الضفة شمال محافظات مدارس في للعاملين الوظيفي والرضا

 أسلوب تطأيق واقع عن الكشف تحاول التي المهمة الدراسات من الدراسة هذه تعتأر .4
 في الحلومية المدارس في المعلمين لدى الوظيفي بالرضا وعالقته باألهداف اادار 

 .نظره  وجهة من الغر ية الضفة شمال محافظات

 خالل من الدراسة، هذه نتائج من والتعلي  التر ية ونار  تستفيد أن الباحثة تأمل لما .5
 آثار من له لما الحديث، دارز اا األسلوب هذا ممارسة تدع  التي السياسات تأني

 .خاص بشلل عمله  عن المعلمين ورضا بعامة، التعليمية العملية على إيجاأية

 :الدراسة حدود

 2013/2014 الجامعي الدراسي العا  من الثاني الدراسي الفصل: النماني الحد. 

 فظاتمحا مديريات مدارس في والمتمثلة الغر ية، الضفة شمال محافظات: الملاني الحد 
 .وطوباس وقباطية، وسلفيت، وقلقيلية، وطولكر ، وجنين، ناألس،

 في الحلومية المدارس ومعلمات معلمي على الدراسة هذه ستقتصر: البشرز  الحد 
 .الغر ية الضفة شمال محافظات



 13 

 بأداتها الدراسة لهذه وااجرائي ااحصائي المحدد يقتصر: وااجرائي ااحصائي الحد 
 المعالجات بطأيعة أيضاً  تتحدد لما االستبانة، في والمتمثلة الأيانات جمع في المستخدمة
 .للأيانات ااحصائي التحليل في المستخدمة ااحصائية

 :مصطلحات الدراسة

" هي العملية المتكاملة التي يت  فيها استثمار الجهود الجماعية لتحقيق هدف مخطط له  :إلدارةا
 (.29، ص2011أراهي ، يساه  في تقد  المجتمع وتطويره")اا

: " هي نظا  إدارز يشارك فيه المدير مع العاملين أنشاال وفاعلية في تحديد اإلدارة باألهداف
أهداف أدائية للعمل قاألة للقياس والتقوي  وقاألة لإلنجان في وقت نمني محدد، ويعتمد الجميع هذه 

 (. 147، ص2000ير ،األهداف أساسًا لتقوي  أداء جميع العاملين في المؤسسة )العما

وتعرف الباحثة اادار  باألهداف إجرائيًا بالدرجة التي يحددها المعلمون لتطأيق اادار  باألهداف 
 على مقياس أدا  الدراسة المعد  من قأل الباحثة.

:" يعرف أأو شيخة الرضا الوظيفي للمعلمين بأنه " اتجاه إيجاأي نحو الوظيفة التي الرضا الوظيفي
المعل ، حيث يشعر بالرضا عن مختلف العوامل الأيئية واالجتماعية واالقتصادية واادارية يقو  أها 

 (.12،ص 1998المتعلقة أوظيفته ) أأو شيخة، 

وتعرف الباحثة الرضا الوظيفي إجرائيًا بالدرجة التي يحددها المعلمون لمستوى الرضا الوظيفي الذز 
ات شمال الضفة الغر ية على مقياس أدا  الدراسة يتمتع به معلمو المدارس الحلومية في محافظ

 المعد  من قأل الباحثة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  -

 الدراسات السابقة -

 التعقيب عل  الدراسات السابقة -
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

اساة مان إدار  باألهاداف ورضاا وظيفاي، إضاافة إلاى عادد مان يتناول هذا الفصل عرضًا لمفااهي  الدر 
 الدراسات ذات الصلة أهما.

 اإلطار النظري: :أوال  

 :نشأة أسلوب اإلدارة باألهداف

 Management byانتشااار فاااي السااابعينات مااان القااارن العشااارين أسااالوب إدارز ُرمااان إلياااه أاااا 

Objective (MBO). 

لنظريااات والماادارس التااي سااادت الفلاار اادارز فااي مطلااع ويسااتمد هااذا األساالوب جااذوره الفلريااة ماان ا
 Maxفيأااار)، ومااااكس (Taylor)القااارن العشااارين وحتاااى الخمساااينيات مناااه، وخاصاااة أفلاااار تيلاااور

Veber)والتون مايو ،(Elton Mayo)  محلمين، ورقابة  وتنظي التي نادت بضرور  وضع تخطيط
رائط التنظيمياااة، وتحدياااد االختصاصاااات محلماااة، والترليااان علاااى ضااارور  لتاباااة اللاااوائح، ورسااا  الخااا

التفصيلية، في شلل دليل مفصل يأين اختصاصات لل منصب، وعالقاته وسلطاته وشروال شاغله، 
 (55، ص 2000 ،العماير  والترلين على الفرد واحتياجاته من خالل مواقف معينة، )

األهااداف، وعاان هااذا ويملاان القااول أنااه لاا  تكاان هناااك لتابااة محاادد  وواضااحة ومباشاار  عاان اادار  ب
الااذز  التطأيااق"ادار  فااي "اأنشاار لتابااة  1954عااا  ( Drucker) درولاارالمصاطلح إال بعااد أن قااا  

أشاار فيااه إلااى أن ماا تحتاااج إليااه التنظيماات ااداريااة " مأاادأ إدارز ينماي ااحساااس بالمسااؤولية لاادى 
 نشاااو روح الفرياااق، ويجعااالاألفاااراد العااااملين فيهاااا، وياااوفر لهااا  فاااي نفاااس الوقااات التوجياااه الكاااافي، وي

 أهااااااادافه  الشخصاااااااية منساااااااجمة ماااااااع األهاااااااداف العاماااااااة للتنظاااااااي ، والمااااااادخل الوحياااااااد الاااااااذز يملااااااان
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، ص 2010، الشااريفأن يحقااق هااذا للااه هااو ماادخل اادار  باألهااداف والرقابااة الذاتيااة )عأااد العلااي  و 
118.) 

ف لاال ماادير، وهااي أن اادار  باألهااداف تجعاال الصااالح العااا  هااد( Drucker) درولاارلمااا أضاااف 
تستأدل الرقابة الخارجية أرقابة ذاتية أشد صالبة ودقة وتحماًل، وهي تحرك المدير نحو العمال لايس 
بفعاال األماار الصااادر لااه بالقيااا  أهااذا العماال، أو أإقناعااه بالقيااا  بااه، ولكاان ألن مهمااة الهاادف تتطلااب 

 فسه القيا  أهذا العمل.ذلك، فهو ال يعمل لمجرد أن شخصًا يريد ذلك منه، أل ألنه قرر أن

وقد تناول أسلوب اادار  باألهداف العديد من ااداريين، ولكن لانات هنااك ثماة اخاتالف فاي النظار  
، حيااااااااااث لتااااااااااب الأريطااااااااااانيينإلااااااااااى اادار  باألهااااااااااداف أااااااااااين ااداريااااااااااين األمااااااااااريليين وااداريااااااااااين 

داف و أكاد علاى اادارز وهو من أشهر ااداريين األماريليين عان اادار  باألها (Audurn)أوديورن 
الاارئيس واادارز الماارؤوس، والمشااارلة أينهمااا فااي وضااع األهااداف، وتحديااد مناااطق المسااؤولية لكاال 

( وهاو مان أشاهر اادارياين الأريطاانيين Hampellفرد في ضوء النتائج المتوقعة، لما لتب همأال )
 (41-4 ، ص1991نشوان،  ورلن على التخطيط التعاوني ) ،عن اادار  باألهداف

 اإلطار الفلسفي لإلدارة باألهداف:

لااا  ُتعااارف اادار  لمااادخل أو أسااالوب إدارز إال فاااي أوائااال الخمساااينات مااان القااارن العشااارين علاااى ياااد 
نفساااااااه، و  (Druckerدرولااااااار)، وقاااااااد اشاااااااتهر فاااااااي هاااااااذا المجاااااااال لااااااال مااااااان (Druckerدرولااااااار)
 .ة المتحد ( في المملكHampellفي الواليات المتحد ، وهمأل ) (Audurn)أوديورن 

 وتنطلق اادار  باألهداف من عد  افتراضات أساسية هي: 

 .أها العاملين جميعل المؤسسة أهداف وضوح -

 .ومرؤوسيه الرئيس أين الرأز إأداء حرية -

 .(275 ص ،2002 المنيف،) السلطة تفويض بضرور  العليا اادار  اقتناة -
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 ،رئيس والمااارؤوس أتحدياااد األهاااداف العاماااةوتقاااو  المنهجياااة العلمياااة لاااإلدار  باألهاااداف علاااى قياااا  الااا
وأهداف لل إدار  أو قس ، ومن ذلك يستطيع المرؤوس اقتاراح الوساائل واألسااليب التاي ساوف تاؤدز 
إلاى تحقياق تلااك األهاداف، وتحديااد عناصار التشااغيل المطلوباة، وتحديااد النتاائج المتوقااع تحقيقهاا فااي 

أساساية لعملياة تقاوي  المارؤوس، ولاذلك العااملين  حالة توافر هاذه العناصار، لماا تعاد النتاائج قاعاد 
 معه، بمقارنة إنجاناته  بما لان متوقعًا.

لمااا ترتكاان اادار  باألهااداف علااى وضااوح األهااداف ااداريااة وتحدياادها بحيااث تكااون مقيسااة وقاألااة 
للتطأياااق، حياااث توضاااع األهاااداف وتحااادد مااان قأااال جمياااع اادارياااين المعنياااين أتحقيقهاااا، ثااا  توضاااع 

المناسبة لتحقيق هذه األهداف، وباالطبع يجاب إنجاان األهاداف للتعارف علاى مادى تحقيقهاا،  الخطط
األمر الذز يتطلب وجود تغذية راجعة مستمر ، وعلى فترات نمنية معينة أثناء التنفيذ، وبحيث يلون 

 (39، ص 1991 ،نشوان للتغذية الراجعة انعلاس على الخطة واألهداف ذاتها )

  باألهاداف مان فلار  الحاث األقاوى، إذ أنهاا تعناي القياا  بأحسان األعماال أاداًل مان لما تنطلاق اادار 
القيا  بالعمل الكافي، لتجنب ااخفاق، وهي تعني أداء أعلى ورؤية أوساع، وحتاى إذا لا  تكان اادار  

 ضرورية لنتملن من اادار  عن طريق الرقابة الذاتية. هاباألهداف ضرورية لتوحيد الجهود فإن

يملان القااول إن اادار  باألهااداف عمليااة علميااة منهجيااة تأاادأ أوضااع األهااداف الهامااة والروتينيااة  إذن
والطارئااااة، ولااااذلك أهااااداف ااأااااداة واالأتكااااار وتطااااوير العماااال، وترلاااان لااااذلك علااااى تطااااوير وتنميااااة 

 العاملين، وذلك بقياس األداء والمنجنات وتقدير الجهود.

 :مفهوم اإلدارة باألهداف

وهااو أحااد األساااليب ااداريااة الحديثااة التااي  ،ًا بأساالوب اادار  باألهااداف والتقيااي  بالنتااائجيساامى أحياناا
  الاذز ناادى  1954وخاصة لتابه " اادار  في التطأياق " المنشاور عاا   درولرظهرت في لتابات 

ل بااأن النجاااح فااي األعمااال يتطلااب أساالوبًا إداريااًا يؤسااس علااى إفساااح المجااال للفاارد ليحقااق ذاتااه داخاا
 الفريق الذز ينتمي إليه مراعيًا في ذلك أهدافه الفردية وعد  تعارضها مع األهداف العامة للجماعة.
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ومن هذا المنطلق تعد اادار  باألهداف من األساليب اادارية التي نظرت إلى العملية اادارية نظر  
واجه المؤسسة بطريقة متكاملة وعضوية، تؤسس على قيا  المدير بالتفلير في حل المشلالت التي ت

متجاادد ، وتحاااول إدماااج أهااداف العماال مااع أهااداف األفااراد فااي منظومااة متكاملااة، وتسااعى إلااى نياااد  
الناتج الكمي والكيفي للمؤسسة من خالل اساتخدا  أفضال الوساائل، لماا أنهاا تقاو  علاى اشاتراك لال 

( ولقااد تناااول 27-26، ص 1998ماان الاارئيس والمرؤوسااين فااي عمليتااي التخطاايط والرقابااة )عااامر، 
العدياااد مااان المفلااارين تعرياااف اادار  باألهاااداف ولكااان هاااذه التعريفاااات اختلفااات فيماااا أينهاااا مااان حياااث 

 :الجوانب التي رلنت عليها ومن هذه التعريفات ما يلي

 :كفلسفة باألهداف اإلدارة .1

أنهااا فلساافة  وهااذا التعريااف يرلاان علااى فلساافة اادار  باألهااداف، إذ عااّرف راز اادار  باألهااداف علااى
إدارية تؤلد على الجانب اايجاأي في طريقة اادار  أكثر من الترلين علاى الجاناب السالأي أو ردود 
األفعال، أو أنها أسلوب إدارز يؤسس على التنأؤ بالمستقأل والتاأثير فياه أكثار مان مجارد االساتجابة 

إسااها  المااديرين بمختلااف  .. وماان ثاا  فهااي فلساافة مهيئااة للنتااائج، وتشااجع علااى.للمااؤثرات والحااوادث
 .مستوياته  ومسؤولياته  في إدار  المنظمة التي ينتمون إليها

 :وطبقًا لهذا التعريف يملن استخالص ما يلي

 .المجتمع لفلسفة تخضع باألهداف اادار  إن .1

 بالمستقأل والتنأؤ اادارية، الجوانب على تؤلد باألهداف اادار  ظل في اادارية الفلسفة نإ .2
 .إدارته  في المسؤولين وتشجع النتائج، وتهيو فيه، ثيروالتأ

 للمااااؤثرات االسااااتجابة مجاااارد علااااى تقتصاااار ال التعريااااف هااااذا ظاااال فااااي باألهااااداف اادار  إن .3
 .يحدث لما فعل رد ليست أنها أز والحوادث،
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 :أسلوب أو كطريقة باألهداف اإلدارة .2

تحقياااق الفلسااافة اادارياااة، إذ ينظااار يرلااان هاااذا التعرياااف علاااى األسااالوب أو الطريقاااة المساااتخدمة فاااي 
لإلدار  باألهداف علاى أنهاا طريقاة يقاو  بموجأهاا لال مان الارئيس والمرؤوساين معاًا أتحدياد األهاداف 
العامااة للمنظمااة التااي يعملااون أهااا، ثاا  تحديااد مجاااالت المسااؤولية الرئيسااية فااي شاالل نتااائج متوقعااة 

خدا  تلاااك المقااااييس لموجهاااات فاااي تشاااغيل واختياااار المقااااييس والمعاااايير التاااي يحتكماااون لهاااا واسااات
 (.2010، والشريفوفي تقوي  إسهامات األفراد )عأد العلي   ،اادارات الفرعية

ويالحظ من هذا التعريف التأكد على أهمية المشارلة أين الارئيس والمرؤوساين فاي تحدياد األهاداف، 
ات، واساتخدا  المقااييس فاي لما أن هذا التعريف يضيف إلى هذه المشارلة ضارور  تحدياد المساؤولي

 تقوي  األداء.

 :ونتائج كأهداف اإلدارة .3

واادار  مااان منظاااور أصاااحاب هاااذا التعرياااف ليسااات أسااالوبًا تكنولوجياااًا مأتكااارًا حاااديثًا، ولكناااه مااانهج 
وأسلوب لإلدار  يحتوز أجانب األهداف والنتائج المتوقعة وضع الأرامج المحققة لهاذه األهاداف، لماا 

ذلك لله الكيفية التي يت  من خاللها األداء في ضوء قياس النتاائج  )عأاد العلاي  نه يتضمن أجانب أ
 .(2010، والشريف

 :ويتضح من هذا التعريف ما يلي

 األهاااداف وضاااع علاااى منصاااباً  فياااه الترليااان يلاااون  لاااإلدار  أسااالوب هاااي باألهاااداف اادار  أن -1
 .باألهداف النتائج ومقارنة متطلباتها وتحديد

 النمنية الفتر  تحديد يت  إنه أل فحسب، مسبقاً  تحديدها يت  ال المتوقعة ائجوالنت األهداف أن -2
 أن لمااا بالوضااوح، تتساا  والنتااائج األهااداف فااإن ثاا  وماان النتااائج، هااذه إلااى فيهااا نصاال التااي

 .بالواقعية تتس  الأرامج

 .األداء لتقوي  مقياس فيه يستخد  منطقياً  منهجاً  تعد باألهداف اادار  إن -3
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 :ديناميلي لنظا  باألهداف اادار  .4

الاذز يعارف اادار  باألهاداف  (John Hampell) إلاى جاون هامأالفي هذا التعريف يرجع الفضل 
الخاصااة بالر حيااة والنمااو مااع  أهاادافهاعلااى أنهااا عالقااة ديناميليااة تاار ط أااين حاجااة المؤسسااة لتحقيااق 

 حاجة المدير لإلسها  في تطوير نفسه ذاتيًا.

 ( تتضمن ما يلي:John Hampellمفهوم جون هامبل )واإلدارة باألهداف ب

 اديناميلياا اومنهجاا للتفليار، جديااد  وطريقاة للتطااوير، شااامالً  أسالوباً  تعااد باألهاداف اادار  أنّ  -1
 .والبشرية المادية الموارد لتنمية ووسيلة والرقابة، والقياد  والتوجيه والتنظي  للتخطيط

 األهاااداف، تحدياااد أجااال مااان والمرؤوساااين الااارئيس أاااين تعاونااااً  تتطلاااب باألهاااداف اادار  إن -2
 .بالمرونة األهداف هذه تتس  أن شريطة

 .األداء لتقوي  مقاييس باستخدا  المستمر التقوي  ضرور  تفرض الديناميلية أن -3

 تلااااك ارتباااااال تتطلااااب لمااااا ،واألهااااداف بااااالمرامي قائمااااة تحديااااد تتطلااااب باألهااااداف اادار  إن -4
 عباارات بمثاباة األهاداف وتكاون  اانجاان، مواعياد فياه حددي نمني أجدول والمرامي األهداف
 .تحقيقها مدى على الوقوف خالله من يملن بشلل واضحة معايير على مستند  منفصلة

 بصاااور  المؤسساااة بأهاااداف العامااال الااارد أهاااداف ارتبااااال علاااى تؤساااس باألهاااداف اادار  إن -5
 .بالتحقيق االلتنا  عم أرامج من تتطلبه وما األهداف وضع في فرد لل مشارلة تضمن

 :المبادئ والمرتكزات التي تؤسس عليها اإلدارة باألهداف

ل  يقتصر الخالف على تعريف اادار  باألهداف، أل تضمن أيضًا اختالفاًا فاي الارأز حاول األساس 
التي يقو  عليها هذا األسلوب من أساليب اادار ، وعلى الارغ  مان تعادد اآلراء إال أناه يملان حصار 

 ( فيما يلي:2004( وحسين )2000وفق ما يراه لل من البستان وعأد هللا )ئ والمرتكنات المباد
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 :المشاركة مبدأ -1

ويعني هذا المأدأ إتاحاة الفرصاة للمرؤوساين فاي التعأيار عان آرائها ، واادالء بمقترحاات فيماا يتعلاق 
لالت المؤسسااة بعملهاا ، مااع تااوفير جااو ماان الحريااة والتسااامح واالنفتاااح والصااراحة فااي مناقشااة مشاا

التعليمية والعمل على تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات بما يسه  في تحديد العمليات وتحمل 
 .المسؤوليات ورفع الروح المعنوية

 :ضمن هذا المأدأ عد  مبادئ فرعية أهمهاتوي

 أثناااااء اادار  أجاااناء فااااي المرؤوساااين لافاااة أااااين المشاااارلة علاااى القائمااااة التعليمياااة المسااااند  (1
 مااان المؤسساااة تخلااايص فاااي أهميتهاااا لهاااا المسااااند  هاااذهو  لألهاااداف، اشاااتقاقه  و صاااياغته 
 .عثراتها

 نتاااائج شاااك فاااي محااادد  المساااند  الواجباااات لانااات إذا وخاصاااة التفاااويض أو السااالطة إساااناد (2
 .أذلك يسمح ال الرئيس ووقت تحقيقها مطلوب

 يماااانحه  بمااااا للرؤساااااء مرالمساااات والتشااااجيع بالاااادفع وذلااااك التامااااة والثقااااة السياسااااية المساااااند  (3
 المأااادأ هاااذا أن أز. .القااارارات هاااذه مساااؤولية وتحاااول المصااايرية القااارارات التخااااذ االساااتعداد
 وااجاااراءات لهاااا مأااارر ال التاااي القياااود مااان التعليمياااة المؤسساااة رئااايس تحريااار علاااى يؤساااس
 .القرارات اتخاذ في التامة الحرية ومنحة ،الثقة وعد  القمعية

 إذ والأارامج، األهداف تحديد في للرئيس المرؤوسين مشارلة من النابعة المشترلة المسؤولية (4
 تاا  مااا تحقيااق عاان بالمسااؤولية الماارؤوس لاادى متنايااداً  شااعوراً  توليااد فااي المشااارلة هااذه تسااه 
 .عليه االتفاق

 :األهداف حديدت مبدأ -2

اف والمرامي تحدد تعد األهداف العمود الفقرز لهذا األسلوب من األساليب اادارية، وذلك ألن األهد
وهذا  هاالنتائج المراد الوصول إليها، لما تحدد الأرامج المراد تصميمها والطرق المستخدمة في تحقيق
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يتطلاب وضاوح أألهاداف وتحدياادها بصاور  يساهل معهااا تحقيقهاا، وهاذا المأادأ يتفاارة إلاى عاد  مبااادئ 
 :فرعية أهمها

 ألداء المسااتخدمة الطريقااة هااي ألخياار ا أن باعتبااار والوسااائل الغايااات أااين التميياان ضاارور  (1
 .العمل

 أيساار تحقيقهااا ااملااان فااي فرعيااة أهااداف إلااى ترجمتااه يملاان حتااى النهااائي الهاادف وضااوح (2
 .وسهولة

 ثااا  الأااارامج تطأياااق عناااد الفرعياااة باألهاااداف الأااادء يااات  حياااث األهاااداف تحقياااق فاااي التااادرج (3
 .الكلية لألهداف االنطالق

 .األهداف صياغة في المرونة (4

 .األهداف تحقيقل المناسبة واألساليب الوسائل راختيا (5

 مسااتويات تظهاار بصااور  ألهاادافا تشااعيب يراعااي إذ األهااداف فااي والتكاماال التشااعيب مأاادأ (6
 .للل المستويات لهذه بالنسبة التكامل فيه يراعى الذز الوقت نفس في تحقيقها

  :الذاتية الرقابة مبدأ -3

باألهاداف، ألن لال عامال بالمؤسساة طبقاًا لهاذا المأادأ يلاون  وهذا المأدأ يمثل مرتكنًا تطأيقيًا لاإلدار 
رقيبًا على نفسه أثناء عملاه أو مشاارلته، وهاذا يساه  فاي فاعلياة اانجاانات نظارًا لساعي الفارد للعمال 
دون حاجااة إلااى رقابااة خارجيااة علااى العماال أثناااء التنفيااذ، وماان ثاا  ااخااالص والجديااة وااتقااان فااي 

 العمل.
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 :اإلنجازات أساس عل  المحاسبةو  المراجعة مبدأ -4

يؤسااس هااذا المأاادأ علااى وضااع نظااا  للرقابااة المسااتمر  أهاادف قياااس التقااد  فااي مجااال العماال وماادى 
تحقياااق األهاااداف المرساااومة، وذلاااك مااان خاااالل مراجعاااة النتاااائج واانجاااانات التاااي تمااات فاااي ضاااوء 

 ذلك.األهداف واللوائح والتعليمات الموجهة للعمل، ث  تحسين األداء في ضوء 

  المناسب المكان في المناسب الشخص وضع مبدأ -5

يعد اختيار الكوادر والقيادات الصالحة ووضعها في الملاان المناساب مان المرتكانات الرئيساة لاإلدار  
باألهااداف، وياات  اختيااار القياااد  الصااالحة ماان خااالل التعاارف علااى إملانااات األفااراد وماادى إملانيااة 

ليااة ماان الكفايااة فااي ظاال نفقااات أقاال، وعالقااات إنسااانية وجااو تطويعهااا لتحقيااق نتااائج علااى درجااة عا
 .اجتماعي يعمل لحافن للعمل

 :المخاطرة تخفيض مبدأ -6

ويتكون هذا المأادأ مان ثالثاة مباادئ فرعياة األول منهاا يتمثال فاي الوصاول إلاى تصامي  فعاال لنظاا  
ى فاااي ضاااوء المعلوماااات ومااان ثااا  تخفااايض المخااااطر  فاااي عملياااة التخطااايط، ومأااادأ إيجااااد حلاااول مثلااا

الموانناااة أاااين الأااادائل ثااا  اتخااااذ القااارارات بشاااأنها مماااا يساااه  فاااي الوصاااول إلاااى خطاااط مثلاااى تحقاااق 
وهذا في حد ذاته مأدأ فرعي يطلق علياه مسامى مأادأ خدماة  ،االستمرارية التنظيمية والنمو التنظيمي

 .الأيئة

إدارية، لما أنهاا ليسات في ضوء هذه األسس يملن القول بأن اادار  باألهداف ليست مدرسة فلرية 
نظرياااة إدارياااة حديثاااة أو مجااارد أداء لحااال المشااالالت اادارياااة، و إنماااا هاااي بمثاباااة أسااالوب للعمااال 
التطأيقااي يجمااع أااين أساااليب اادار  المختلفااة التااي تأااث فعاليتهااا ويجعاال منهااا وساايلة فعالااة لتحقيااق 

 أهداف المؤسسة التعليمية، فهي إدار  من اجل األهداف و واسطتها.

 األهداف التي يسع  إل  تحقيقها مستخدمي اإلدارة باألهداف 

 :يسعى المسؤولون عن استخدا  اادار  باألهداف لأسلوب إدارز إلى تحقيق األهداف التالية
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 باألهااداف اادار  أساالوب ألن وذلاك للعماال، أدائهاا  أثنااء األفااراد لساالوك العاا  االتجاااه تحدياد (1
 خااالل ماان بلفاااء  وتوجيهااه البشاارز  الجهااد تحريااك هدفتساات إداريااة إسااتراتيجية علااى يؤسااس
 .والتطوير االأتكار دع 

 تسااه  التااي المختلفااة لألنشااطة الاادقيق التحديااد خااالل ماان التعليميااة المؤسسااة غايااات تحقيااق (2
 للدولااة، العامااة األهااداف ماان تشااتقها أو لنفسااها المؤسسااة تضااعها التااي األهااداف تحقيااق فااي
 المرؤوساين شاارك التاي لألهاداف واضاحة رؤياة ظال فاي مالللع األفاراد دفع خالل من وذلك

 .أتحقيقها وااللتنا  وصياغتها تحديدها في رؤسائه 

 بصااور  المؤسسااة فااي عاماال لاال لفاااء  نياااد  أو التعليميااة للمؤسسااة اانتاجيااة الكفايااة نياااد  (3
 .وتحسينها ميةالتعلي للمؤسسة اانتاجية الكفاية رفع نحو بالتناماته والوفاء أدوره للقيا  تؤهله

 لمااا بحجمهااا التعليميااة بالمؤسسااة العاااملين وتعريااف األهااداف انجااان الالنمااة المااوارد تحديااد (4
 الاااارئيس أااااين المتبااااادل االتصااااال وتحقيااااق والرقابااااة، التقااااوي  فااااي أهميااااة ماااان الهاااادف لهااااذا

 الماوارد تحدياد أن أز المديرين أداء لتقوي  موضوعية بأسس المؤسسة إمداد و والمرؤوسين،
 .اانفاق وترشيد الرقابة عملية تسهيل في يسه  لهدف األهداف انجان لالنمةا

 الخطاط ر اط مع اانتاج، تحسين سأل عن البحث وعمليات التخطيط أين والتكامل التنسيق (5
 الجاديرين األفاراد لشاف إلاى بااضاافة هاذا األنشاطة، مان أادالً  النتائج على والترلين باألداء

 ،2000 ،هللا عأااااادو  البساااااتان) باانجاااااان ور طهاااااا والعقااااااب ثاااااوابال طااااارق  وتغييااااار باااااالترقي،
 (.237ص

 :خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف في مجاالت التعليم ومتطلباته

أشار ااداريون التر ويون إلى الكثير من خطوات تطأيق اادار  باألهداف في مجال التعلي ، ووردت 
ر  باألهداف في مجال التعلي  ولعّل أها  هاذه في ذلك عد  خطوات توضح ليفية تطأيق أسلوب اادا

 :( باآلتي1999لما أشار إليها العماير  )الخطوات 
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ة فاااااي اادار  الرئيساااااوضاااااع األهاااااداف وااساااااتراتيجيات العاماااااة، وتشااااالل الخطاااااو   :الخطاااااو  األولاااااى
باألهااداف، وتاات  عاان طريااق التخطاايط ماان خااالل تحديااد األهااداف العامااة، والتوجهااات التااي تسااعى 

سسة للتعلي  لألوغها، والتي تشالل المصادر الرئيساي لألهاداف القصاير ، والمحادد  تحديادًا دقيقاًا، المؤ 
 .بااضافة إل تحديد أساليب اانجان لقياس مدى ألوغ األهداف

وتاات  هاااذه  :دراساااة الوضااع البشااارز والمااادز القاااائ  فااي المؤسساااة التعليميااة وتقويماااه :الخطااو  الثانيااة
راد المدرساة أهادف التعارف الادقيق علاى إملاناات المؤسساة المادياة والبشارية، الخطو  بالتعاون مع أف

و ياااان مااادى مالءمتهاااا ماااع األهاااداف  ،وتحدياااد ليفياااة االساااتفاد  منهاااا فاااي عملياااة تحقياااق األهاااداف
 .المنشود 

تجنئة األهداف العامة إلى أهداف فرعية محادد ، وصاياغتها أدقاة ووضاوح، وأن يات   :الخطو  الثالثة
ق عليها تعاونيًا وتشارليًا، بحيث تكون سهلة التنفيذ، ومحدد  نمنيًا، ومتفقة مع قادرات األفاراد، االتفا

 وااملانات المادية المتاحة.

وياات  فيهااا تونيااع المهااا  والصااالحيات علااى العاااملين فااي المؤسسااة التعليميااة بحيااث  :الخطااو  الرابعااة
ع هااذه المهااا  لتابااة، لضاامان االلتاانا  تسااجيل تونياا فضااليتعاارف لاال فاارد علااى مااا يخصااه، وماان األ

 بالتنفيذ، وعد  التداخل في االختصاصات أثناءه.

وضااع أرنااامج العماال موضااع التنفيااذ بحيااث يقااو  لاال عاماال بالمؤسسااة التعليميااة  :الخطااو  الخامسااة
مااع ضاارور   ،بمهااا   وأدواره المسااند  إليااه فااي الخطااة، مااع ضاارور  تحديااد وقاات التنفيااذ أاادء وانتهاااء

 ر بأهمية الوقت بصور ، وهذا من المهمات الرئيسية للرؤساء.التبصي

ويااات  فيهاااا التقاااوي  والتغذياااة الراجعاااة، و هاااذه الخطاااو  ياااتملن العااااملون مااان إدراك  :الخطاااو  السادساااة
ومعرفااة مااا يقومااون بااه، وليااف يفعلونااه، وبالتغذيااة الراجعااة يملاان تحلياال النتااائج وتقييمهااا ماان أجاال 

 وااجراءات واألهداف ذاتها.إعاد  النظر في الوسائل 

 التحفين للعاملين بالملاف،ت والعقوبات التي تتناسب مع اانجان. :الخطو  السابعة
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لما يستلن  اتباة أسلوب اادار  باألهداف توفير بعض الشروال العاماة لضامان نجااح هاذا األسالوب 
  وهي: (126ص  ،2010) والشريفعأد العلي  لما أشار إليها 

 .أداءً  و التناماً  األسلوب أهذا العليا ار ااد اقتناة .1

 غياار والتقاادير المبالغااة عاان واالأتعاااد ،تطأيقهااا إملانيااة و العامااة األهااداف وضااوح ضاارور  .2
 .الواقعي

 المطلااااوب واألنشااااطة العمليااااات طأيعااااة معرفااااة أهاااادف الوظااااائف جميااااع إيضاااااح و تفصاااايل .3
 .تأديتها

 .ضوئها على والتصحيح التقيي  يملن حتى األداء معايير تحديد .4

 .وتفصيلياً  لمياً  النتائج لقياس إملانية هناك يلون  أن .5

 .والمرؤوسين الرئيس أين التعاون  روح توافر .6

 .والخارجية الداخلية الظروف في تغير لل مع والتكيف التطأيق في المرونة .7

 خصائص المدير في ظل اإلدارة باألهداف:

 :بالعديد من الصفات أهمها يتصف المدير في هذا األسلوب من األساليب اادارية

 واالسااتفاد  قراراتاه لمشاارلته لمرؤوسايه الفرصاة إتاحاة خاالل مان وذلاك بالديمقراطياة االتساا  -1
 .إليه  المسند  األعمال تنفيذ ليفية بشأن تصوراته  وتقأل ةالخالق قدراته  من

 إال المااااارؤوس عمااااال فاااااي يتااااادخل ال حياااااث الخأيااااار أو المستشاااااار دور هاااااو دوره يلاااااون  أن -2
 أهاداف مان إليه أسند ما تنفيذ في الحرية مرؤوس لكل يترك أز طلبه، على و ناء لمساعد ل

 علااى المترتبااة باآلثااار الماارؤوس أز تعريفااه مااع نظااره وجهااة ماان مناساابة يراهااا التااي بااالطرق 
 من بأنها صراحة عليها ينص ل  سلطة لل أن االعتبار في األخذ إلى بااضافة هذا عمله،
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 األخيار مانح شاأنه مان وهاذا المارؤوس، حاق مان بالتاداعي تكون  فإنها ىاألعل المستوى  حق
 .الذاتية الرقابة

 واساااعة خأااار  وذو متمرسااااً  إداريااااً  يلاااون  أن هاااذا علياااه ويفااارض اانساااانية العالقاااات مراعاااا  -3
 والتوافاق النفساي الرضاا من جو إشاعة على القدر  ولديه معه  متعاوناً  يلون  وأن بمرؤوسيه

 (.240ص ،2000 ،عأدهللاو  البستان)والحقد التنافر من أدالً  فيالوظي المناخ في

 تقييم أسلوب اإلدارة باألهداف:

تشاااير أدأياااات اادار  إلاااى مجموعاااة مااان الجواناااب اايجاأياااة لتطأياااق اادار  باألهاااداف فاااي المجاااال 
 (2010لمااا اشااار اليهااا عأااد العلااي  والشااريف) اادارز بصاافة عامااة ومجااال التعلااي  بصاافة خاصااة 

 :من أهمهاو 

 فااي الكالساايلية الماادارس أساالوب أااين فلساافته فااي يجمااع إدارياااً  أساالوباً  باألهااداف اادار  تعااد 
 اهتمامهااا ترلاان التااي) الساالولية الماادارس و ااين( العماال علااى اهتمامهااا ترلاان والتااي)  اادار 
 و ماااداخل مااان لغيرهاااا تتاااوافر ماااا ناااادراً  ميااان  وهاااذه بعضاااها، ماااع تتكامااال بحياااث( الفااارد علاااى

 . الحديثة اادار  أساليب

 لتحقيق لافية فرصاً  باألهداف اادار  تهيو:  

 .العاملين أجميع اادارز  واالهتما  اادارية، للتنشئة طريقة تمثل التي التشارلية اادار  -

 .اادارز  واانجان المستمر  الراجعة التغذية أتوفيرها وذلك الضبط، ميلانيلية -

 .ااداريين لتقوي  فعالة وسائل وتعطي ققة،المح للنتائج المسؤولين قأول -

 على تساعد لما البسيط العا  الحس مع بانسحاأها باألهداف اادار  تتمين:  

 ماا علاى التعارف خاالل من وذلك المنتظ ، ونموها المؤسسات على للمحافظة يلن  ما توفير -
 .شخص لل من متوقع هو
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 .فعالً  إنجانه ت  لما الالنمة المقاييس توفير -

 التوجيااااه، التنساااايق، التنظااااي ، التخطاااايط، :اادار  عناصاااار لتنفيااااذ المطلوبااااة األسااااس فيرتااااو  -
 .التقوي  المتابعة،

 لتحقيق مناسبة وسيلة باألهداف اادار  تعد لما : 

 .األعمال وتونيع المسؤوليات وتحديد السلطات تفويض -

 وبمشاااارلة العمااال طأيعاااة ضاااوء فاااي األهاااداف تحدياااد يااات  حياااث المنشاااود  األهاااداف واقعياااة -
 .والمرؤوسين الرؤساء

 التحفيان وساائل ياوفر الاذز األمار العمال، في فرد لل به يقو  الذز وااسها  اانجان تحديد -
 .والمناسبة

 واألهاداف الواجبات إدراك أو األخطاء، ارتكاب أو فيه، التالعب أو العمل من التهرب عد  -
 .المطلوبة

 :سلبيات اإلدارة باألهداف

سااها  هااذا األساالوب فااي نياااد  علااى الاارغ  ماان تعااد د المنايااا اانتاجيااة واانسااانية التنظيميااة والأيئيااة وا 
اانتاج، والتنسيق أين األهداف، وتنمية المهارات، والتطوير ورفع الاروح المعنوياة وتطاوير العالقاات 

ساااء وتحسااين التخطاايط والرقابااة ونياااد  تحفياان العاااملين نحااو األفضاال والتنميااة الذاتيااة، وتعاارف الرؤ 
علاى الارغ  مان ذلاك للاه إال أن هاذا األسالوب اادارز لاه  ،على مدى تقدمه  وشاحذ دوافاع العااملين

 (2010عأاد العلاي   والشاريف )و( 2000) وعأد هللاالبستان لما أشار اليها لل من بعض السلأيات 
 وهي:
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 وبةوصاااع التعليمياااة للمؤسساااة الكلياااة ألهااادافا ماااع واألقساااا  اادارات أهاااداف دماااج صاااعوبة -1
 واألفلاااار واالتجاهاااات القااي  فاااي تحقيقهااا الماااراد النتاااائج علااى للوقاااوف دقيقااة مقااااييس وضااع
 .مادز عائد إلى ترجمتها الصعب من التالميذ عند واانجان التحصيل وجوانب

 مان اشاتقاقها ليفياة أو األهاداف لتحدياد أسسااً  يضاع ال اادار  أسااليب مان األسلوب هذا أن -2
 ماااع اساااتخدامه أو األساالوب، هاااذا اساااتخدا  علااى ااقباااال معاااه بيصااع ماااا العاماااة األهااداف
 طويااال للتخطااايط إهماااال مااان ذلاااك علاااى يترتاااب وماااا المااادى قصاااير  األهاااداف علاااى الترليااان
 أخطااء إلاى ياؤدز موضاوعية أساس ظال في األهداف تحديد صعوبة أن عن فضالً  المدى،
 :أهمها من شائعة

 .الالن  المستوى  من أعلى أو أقل أهداف وضع -أ

 .العليا باألهداف الدنيا اادارية المستويات هلج -ب

 .منه بالعائد الهدف ر ط صعوبة -ت

 .األهداف بعض قياس صعوبة  -ث

 .أتحقيقها المطالأين بأهدافه  المرؤوسين جهل -ج

 .تغييرها من والخوف الروتينية التقليدية باألهداف التمسك -ح

 األهااداف تحديااد أو وضااع يفاا المشااارلة بعااد  الاادنيا المسااتويات فااي التنفيذيااة اادار  شااعور -3
 .معلوماته  في وقصور قدراته  في ثقة عد  من ذلك على يترتب وما تخص  التي

 اساتيعاب وعاد  ناادراً  إال تطأيقاه لعاد  نظاراً  اادارز  األسلوب أهذا المديرين من الكثير جهل -4
 وتفاااااوق  السااااالطة، فقااااادان مااااان الماااااديرين بعاااااض وخاااااوف الحاااااديث، االتجااااااه لهاااااذا المجتماااااع
 الماديرين بعاض ورغباة التعليمياة، مؤسسااته  فاي األسالوب هاذا طبقاوا إذا علايه  ينالمرؤوس
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 الجهاود لأاذل األفاراد رغباة وعد  جديد أسلوب أز تجر ة عند الفشل من والخوف النجاح في
 .باألهداف اادار  تتطلأها التي

 يااؤدز قاقهااشاات أو األهااداف تحديااد فااي بالمشااارلة التعليميااة المؤسسااة فااي العاااملين قيااا  إنّ  -5
 .منه  المطلوبة األعمال انجان المخصص وقته  ضياة إلى

 ألهاداف صاياغته  عناد والمرؤوساين الرؤساء جانب من لأير جهد إلى األسلوب هذا حاجة -6
  تحديااد فااي المسااتخدمة الورقيااة األعباااء فااي يتمثاال الجهااد وهااذا فرعيااة أهااداف إلااى وترجمتهااا
 الوقات اختصاار إلاى المسؤولين لجوء أن وخاصة ،والمناقشات والتخطيط وااعداد األهداف

 وتخفااااي عملهاااا  محاساااان تظهاااار أراقااااة بطريقااااة األهااااداف صااااياغة إلااااى ساااايؤدز الجهااااد أو
 .سلأياته 

 المااديرين يجعاال ممااا المشاالالت لكاال حاال بأنهااا واالعتقاااد باألهااداف لااإلدار  النائااد الحماااس -7
 آلماااااله ، المخيبااااة تااااائجالن بعااااض قياااااس وا غفااااال للتطأيااااق، المصاااااحبة الصااااعوبات يغفلااااون 
 هااذا يصاالح حيااث خاااطو اعتقاااد وهااذا المؤسسااات، لكاال يصاالح األساالوب هااذا بااأن واالعتقاااد
 أينماااا ،والتعااادين الأتااارول لاااونار  العلاااو  أو المااااد  ماااع تتعامااال التاااي اادارات فاااي األسااالوب
 . والتعلي لالتر ية اانسان مع تتعامل التي اادارات في األسلوب هذا استخدا  يصعب

وللتغلاااب علاااى هاااذه السااالأيات والصاااعوبات المشاااار إليهاااا، ورغباااة فاااي االساااتفاد  مااان أسااالوب اادار  
 :باألهداف يجب مراعا  ما يلي

 .للقياس وقاألة وضوحاً  أكثر تجعلها وبصور  أدقة األهداف تحديد .1

 قياساها يساهل والتاي المحادد  األهاداف وضاع مان اأتاداء ،متواصال بشلل ااجراءات متابعة .2
 المجتمااااع يتمناااااه عمااااا تعأاااار واقعيااااة نتااااائج إلااااى فيهااااا تتحااااول التااااي النهائيااااة المرحلااااة ىحتاااا

 .واألفراد التعليمية والمؤسسة
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 مان المنياد ومانحه  باألهاداف، اادار  بأسالوب أينه  الوعي ونشر األكفاء، المديرين اختيار .3
 .اادار  مرلنية على للتغلب الصالحيات

 .التقد  مدى معرفة خالله من يملن والتقوي  للمتابعة جيد نظا  وضع .4

 الرضا الوظيفي:

لقد استحوذ موضوة الرضا الوظيفي على اهتما  لأير ومتنايد من الباحثين في مجاالت اادار  
وعل  النفس وبعض العلو  األخرى ذات العالقة، ونتج عن ذلك ظهور الكثير من األبحاث 

ومعرفة األسباب التي تؤدز إلى رضاه عن عمله،  والدراسات المتعلقة بمفهو  الرضا الوظيفي للفرد
 ومن ث  تحقيق أهدافه الخاصة ولذلك أهداف عمله بطريقة تكاملية متفاعلة.

يعد علماء النفس أول من درس الرضا عن العمل في المؤسسات، واستخدموا عبار  الرضا الوظيفي 
 لموظفين في وظائفه .للداللة على المواقف والميول الذاتية أو لمدى تأقل  األفراد ا

 مفهوم الرضا الوظيفي:

يعرف النمر الرضا الوظيفي بأنه شعور الموظف اايجاأي أو السلأي عن العمل الذز ينتمي إليه 
 ،النمر نتيجة لتأثيره بمجموعة المتغيرات المادية والمعنوية التي تحيط به في أيئة العمل )

 (.75ص ،1993

و بمثابة التعأير عن شعور الفرد بالسعاد  واالرتياح النفسي والرضا الوظيفي في نظر المنروة ه
 (.50 ص ،1990 ،المنروة أثناء قيامه أوظيفته، وما يحيط أها من عالقات تحقق له حاجاته )

( فإن الرضا الوظيفي هو شعور الموظف اايجاأي أو السلأي نحو 2002أما في نظر الدلبحي )
بمجموعة من المتغيرات المادية والمعنوية والنفسية التي تحيط  العمل الذز ينتمي إليه نتيجة لتأثره

 به في أيئة العمل.
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ويملننا القول إن تعريفات الرضا الوظيفي تعددت، فبعضها رلن على جانب العاملين والبعض 
 اآلخر رلن على ظروف العمل، أينما ذهب آخرون للجمع أين العاملين معًا.

في يتعلق باالتجاه نحو العمل، ومن ملونات االتجاه: ااحساس تستنتج الباحثة بان الرضا الوظي
اايجاأي نحو العمل ) الوظيفة أو المهنة (، أو الشعور اايجاأي أثناء ممارسة العمل، أو التصور 
اايجاأي للعمل، وخلو محيط العمل من التوتر والقلق، وهناك جانب آخر للرضا الوظيفي هو الوالء 

 ي إخالص العامل لعملة وللمؤسسة التي يعمل فيها.للمهنة الذز يتمثل ف

 :أهمية الرضا الوظيفي

ال نبالد إذا ما اعتأرنا أن العنصر اانساني هو الثرو  الحقيقية والمحور األساسي لإلنتاج في 
منظمات األعمال، فالمعدات واألجهن  الحديثة مهما ألغت درجة تطورها وتعقيدها ستبقى غير 

ل إذا ل  يتوافر العقل البشرز الذز يديرها ويحرلها، فإذا لان العنصر البشرز مفيد ، وقد ال تعم
على هذه الدرجة الكأير  من األهمية فإنه من العدل واانصاف أن نسعى ألن يلون الفرد راضيًا 

 (.31ص  ،1991 ،العتيأي عن عمله )

ة وما تحققه من أداء، فهو إذ يمثل المورد البشرز الدعامة األساسية لما تؤديه المنظمة من أنشط
يضع ااستراتيجيات ويرس  األهداف، وهو الذز يخطط وينفذ، وهو الذز يتابع ويقي ... وأز 
انحراف له عن مستوى األداء أو معايير السلوك المطلوب سينتج عنه بال شك انحراف المنظمة 

له بال منانة العامل عن تحقيق أهدافها وتعطيل مسيرتها وسيسير أها حتمًا إلى الفشل مما يجع
 (.633ص  ،1993 ،عالقي الرئيسي الذز يتوقع عليه نجاح المنظمات )

إن فه  و إدراك دوافع الموظفين والعاملين في مجاالت العمل ورضاه  الوظيفي يساعد اادار  
والمديرين والمشرفين على تصمي  أيئة عمل مناسبة ونظا  حوافن فعالة يساعد على حفظ الموظفين 

بقاء عليه  في مجال العمل ونياد  فاعليته  وأدائه  الوظيفي بصفة الموظفين أه  الموارد التي واا
 (.10ص  ،1993 ،العديلي تملكها منظمات العمل )
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 :نظريات الرضا الوظيفي

تحاول نظريات الرضا الوظيفي أن تصف الرضا الوظيفي وتفسيره، أز التعرف على أسبابه، ولذلك 
التحل  فيه أو تحسينه، وفيما يلي تستعرض الباحثة أه  تلك النظريات التي تفسر  التنأؤ به وليفية

 رضا العاملين عن أعماله  ومنظماته ، وهي:

 :نظرية ذات العاملين :أوال  

(من خالل نظريته أن يتوصل إلى الفصل أين نوعين من مشاعر Herzbergاستطاة هيرن رج )
مل المؤدية إلى الرضا تختلف تمامًا عن العوامل المؤدية إلى الدافعية: الرضا واالستياء، وأن العوا

 االستياء، وفيما يلي عرض لهذه النظرية:

 :الدافعية العوامل .1

هي تلك العوامل المؤدية إلى إثار  الحماس وخلق قو  دفع للسلوك، وهذه العوامل تختلف عن 
ستياء وتحميه من السخط العوامل الوقائية، وهذه األخير  هي التي تقي الفرد من مشاعر اال

 الناج  عن عد  الرضا.

 :الوقائية العوامل .2

 عد  مشاعر لتجنب االستياء مشاعر لتجميد ضرورز  جيد بشلل توافرها يعتأر التي وهي
 في تتمثل العوامل وهذه األداء لدى وحماس دافعة قو  خلق إلى تؤدز ال ولكنها ،الرضا
 المرؤوسين، مع والعالقات الرؤساء، مع قاتوالعال المادية، العمل ظروف في العمل أيئة

 .للمنظمة أهمية وقيمة ذز عمل وأداء وااشراف،

( للعديد من االنتقادات والبحث والتجريب، إال Herzbergوبالرغ  من تعرض نظرية هيرن رج )
لى ثبات مفاهيمها جنئيًا لنظرية  أن واقع األمور يشير إلى صمودها أما  تيار االنتقادات وا 

-225ص  ،2003 ،ماهر ول أن تفسر ليف ينشأ الرضا والسلوك الدافعي لدى األفراد )تحا
227.) 
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 (:Maslow)الحاجات لماسلو سلمنظرية  :ثانيا  

نتيجة للدراسات المستفيضة لإلنسان تعرف ماسلو من خالل نظريته على أن االحتياجات تنظ  
باته واحتياجاته الدنيا فإنه يرتقي إلى نفسها حسب نظا  أولويات معين، فإذا ما أشبع اانسان رغ

إشباة احتياجاته الكامنة على المستويات الوسطى والعليا، وبمعنى آخر فإن اانسان يؤجل عملية 
من شأنها محاولة إشباة احتياجاته العليا قأل إشباة جميع احتياجاته الدنيا، ويعود الفضل في 

أين بأن االحتياجات اانسانية تندرج بالتوالي في  وضع نظا  األولويات للعال  النفسي ماسلو الذز
 خمس مستويات هي:

 .األساسية الفسيولوجية االحتياجات .1

 .األمان احتياجات .2

 .االجتماعية والخدمة والحنان الحب احتياجات .3

 .الذات وتقدير احترا  احتياجات .4

 (.124،126 ص ،2004 ،المغر ي ) العمل في والكياسة الذات تحقيق احتياجات .5

 :نظرية الدرفر :لثا  ثا

(التي يعتقد E.R.Jلخص التندز وترمأو نظرية الدرفر، والدرفر المعروفة بالرمون آز. آر. جي )
 فيها أن األفراد لديه  ثالثة حاجات أساسية وهي:

 (:Existence)الوجود حاجات .1

 وهي الحاجات التي يت  إشباعها أواسطة عوامل الأيئة مثل الطعا .. الماء.. ألخ.

 :(Relatedness)االنتماء تحاجا .2

 وهي الحاجات التي تؤلد أهمية توطيد العالقات الشخصية الداخلية والمحافظة عليها.
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 :(Growth)النمو حاجات .3

 ،1992 ،عيسى وهي الحاجات التي تتفق مع المستوى األعلى للذات وحاجات تحقيق الذات.)
 (45-44ص 

 :نظرية القيمة :رابعا  

( أن المسأبات الرئيسة للرضا عن العمل هي قدر  ذلك العمل Edwin Lockeيرى أدوين لوك)
على توفير العوائد ذات القيمة والمنفعة العالية لكل فرد على حد ، وأنه للما استطاة العمل توفير 
العوائد ذات القيمة للفرد للما لان راضيًا عن العمل، وأن العوائد التي يرغأها الفرد ليست تمامًا هي 

نما تعتمد بالدرجة األولى على إدراك وشعور لل فرد  الموجود  في نظرية تدرج الحاجات لماسلو، وا 
على حد  بما يوده من عوائد يرى أنها تناسب وظيفته وتناسب مستواه الوظيفي واالجتماعي، 
وتناسب رغباته وأسلوبه في الحيا ، فأحد احتياجات المديرين وفقًا لنظرية ماسلو، يجب أن يسعى 

دير وتحقيق الذات، ولكن وفقًا لنظرية القيمة فإن العوائد التي يرغأها المدير قد تتضمن إلى التق
 (.230-229ص  ،2003،ماهر العوائد المادية واألمان، وأز عوائد أخرى يراها مناسبة له )

 نظرية وضع الهدف  :خامسا  

سي لتحديد مسارات في هذه النظرية يرى روادها ومن أشهره  إدوين أن وجود أهداف هو شيء أسا
السلوك، لما أن وجود أهداف يملن أن يلون دافعًا للفرد لتحقيقها، على اعتبار أن األهداف هي 

 (155-154ص  ،2003 ،ماهر غايات نهائية يجب على الفرد أن يحققها)

 (McClelland)ليالند لميكنظرية اإلنجاز  :سادسا  

اجات فيما يتعلق بأن الحاجات غير المشبعة تتقارب هذه النظرية مع نظرية ماسلو في تدرج الح
تحرك السلوك أو تدفعه إال أنها تتباعد عنها فيما يتعلق أنوعية الحاجات وطأيعتها التأثيرية، حيث 

( أن لدى جميع األفراد و درجات متفاوتة ثالث حاجات رئيسية غير 1961يرى ميليليالند )
 الحاجات هي:متسلسلة تؤثر على دافعيته  وتوجه سلوله  وهذه 
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 .القو  إلى الحاجة .1

 .واالنتماء االندماج إلى الحاجة .2

 (.96 ص ،2010 ،هاش  ) اانجان إلى الحاجة .3

 نظرية التوقع  :سابعا  

تفترض هذه النظرية أن اانسان يرى مجموعة من العمليات العقلية والتفلير قألما يؤدز األمر إلى 
( أن دافعية الفرد ألداء عمل Vrommفرو )سلوك محدد، وترى هذه النظرية التي وضع أسسها 

معين هي محصلة للعوائد التي سيتحصل عليها الفرد، وشعوره واعتقاده أإملانية الوصول إلى هذه 
 (.150-148ص  ،2003 ،ماهر العوائد)

 :العوامل المحددة للرضا الوظيفي

والأيئة ومنها ما يعود  أظهرت الدراسات أن الرضا الوظيفي يتأثر بعوامل متعدد  منها الفرد نفسه
 لرؤسائه، وبعض العوامل األخرى، وهذه العوامل يملن تقسيمها إلى مجموعتين:

 :التالية العوامل تحتها وتندرج ، تنظيمية عوامل .1

 يت  العوائد لانت إذا بالرضا الفرد ويشعر والترقيات والملاف،ت الحوافن مثل: العوائد نظام .أ
 (.99 ص ،2010 ،هاش  ) العادل وبالشلل المناسب، بالقدر اتوافره محدد لنظا  وفقاً  تونيعها

 لمرؤوسيه، الرئيس يمنحها التي السلطة تفويض درجة المتبع، األسلوب ويتضمن: اإلشراف .ب
 ومدى لمرؤوسه، الرئيس تقدير ومدى بالعمل، الخاصة القرارات اتخاذ في له  مشارلته ومدى
 ،العيسى ) ومرؤوسيه الرئيس أين المتبادلة الثقة ومستوى  بمقترحاته ، وأخذه بشلاويه  اهتمامه
 (.75 ص ،1996
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 هنا واألمر عمله، عن رضاه درجة في يؤثر عليه الواقع ااشراف وجود  بمدى الفرد إدراك إن
 وحمايته المرؤوسين بشؤون  واهتمامه المشرف عدالة حول نظره ووجهة الفرد إدراك على يعتمد
 (.230 ص ،2003 ،ماهر ) له 

 تتعلق التي المهمة العوامل من تعد الفرد أها يعمل التي المنظمة إن: المنظمة ساتسيا .ت
 العامل أين الوطيد  العالقة فه  على الرضا هذا فيتوقف عدمه، أو العمل عن بالرضا

 متطلبات أين المناوجة على ونجاحها فاعليتها على المنظمة وتعتمد أها، عمل التي والمنظمة
 ص ،2003 سايمون، ) العاملين األفراد وتوقعات حاجات مع ورسمتها احددته التي أدوارها
226.) 

 العمل تنظي  وقاد  إجراءات و ولوائح عمل، أنظمة وجود ضرور  إلى( 2003) ماهر ويؤلد
 .يعيقه وال العمل ييسر بشلل وتسلسلها التصرفات توضح

 مستوى  العمل، ملان احةمس على والمشتملة الداخلية العمل أيئة أذلك ويقصد :العمل بيئة .ث
 للترفيه وسائل ووجود للعمل، اآلليات وصالحية والتكييف، والتهوية، وااضاء ، النظافة،
 هاش  في إليه المشار جين يذلر الخارجية العمل لأيئة وبالنسبة. الدوا  خارج العامل يستخدمها

 على التأثيرز  دورها بالمنظمة تحيط التي الخارجية الأيئة لعوامل بأن( 101ص ،2010)
 أو لساد من عليه هي وما السائد  االقتصادية الظروف تأثير ذلك ومن العاملين، رضا مستوى 
 بشلل المادية والحوافن الرواتب عن العاملين أرضا يتعلق فيما الخصوص وجه وعلى اندهار،

 .عا 

 :يلي ما أهمها ومن شخصية عوامل .2

 احترا  توفر بأن( 75-71ص ،1993)وخطاب الوهاب عأد من لل يذلر: الذات احترا  .أ
 وجهة وظيفته طأيعة أو يشغله الذز المرلن بسأب لان سواء عمله، خالل من للفرد الذات
 توفير على لأير أثر له إليها، ينتمي التي المنظمة أو الملانة لهذه المجتمع أفراد ومعرفة عمله
 المرلن هذا خالل من العمل عن الرضا إلى يؤدز إشباعها ت  إذا الذز للفرد الذات احترا 
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 التنظيمية العوامل ولذلك واانجان واألداء، الوظيفة، بمحتوى  المتعلقة العوامل بقية إلى إضافة
 . األخرى 

 إلى أقرب لان للما بقدره، والعلو ذاته، واحترا  أرأيه، لالعتداد الفرد لدى ميل هناك لان وللما
 االعتداد عد  أو قدراته  في أأخس شعرون ي الذين األشخاص أولئك أما العمل، عن الرضا
 (.231 ص ،2003 ،ماهر) العمل عن راضيين غير يلونون  ما عاد  فإنه  بالذات

 الوظيفي، أداؤه يتحسن وبالتالي الفرد، مهارات نادت إيجاأياً  االستعداد لان فللما: االستعداد .ب
 .عمله عن العامل رضا من ينيد شك ال وهذا قدراته لنياد  نظراً  إنتاجيته معدل ويرتفع

 عن الفرد رضا ناد واألقدمية الوظيفة أو االجتماعية، الملانة ارتفعت للما: االجتماعية الملانة .ت
 ،هاش  ) الفرد استياء ناد األقدمية وقلت واجتماعياً  وظيفياً  الفرد ملانة قلت إذا أما عمله،
 (.102 ص ،2010

 ثانيا : الدراسات السابقة:

 لمتعلقة بموضوع اإلدارة باألهداف:الدراسات السابقة ا

 . الدراسات العربية:1

واقع وأهمية ممارسة مديري المادارس فاي مديناة الريااض ألسالوب  بعنوان: (2011دراسة النوح )
 اإلدارة باألهداف "

في مدينة الرياض  –الأنين  –وهدفت الدراسة التعرف إلى مدى ممارسة مديرز مدارس التعلي  العا  
ومدى أهمية ممارسته  لهذا األسلوب من وجهة نظر مديرز المدارس  ،ار  باألهدافألسلوب ااد

ومعلميها، واستخد  الباحث المنهج الوصفي المسحي باالعتماد على االستبانة، وتكونت عينة 
 .( معلمًا يعملون في مدارس مدينة الرياض للأنين294( مديرًا و )113الدراسة من )
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أأرنها أن مديرز المدارس يرون أن اادار  باألهداف تطأاق  ،من النتائج وقد توصلت الدراسة للعديد
أينماااااا رأى المعلماااااون أن اادار  باألهاااااداف تطأاااااق أدرجاااااة متوساااااطة ألغااااات  ،(3.3أدرجاااااة عالياااااة )

ن ياارون أن هنااااك أهميااة عالياااة لممارسااة أسااالوب يلمااا أيناات النتاااائج أن المااديرين والمعلمااا ،(3.19)
و أقلهاا  ،ارت النتائج أن أعلى المجاالت تطأيقًا لان في مجال وضع الخطاةو أش ،اادار  باألهداف

لماا أظهارت النتاائج أيضاًا وجاود صاعوبات أدرجاة متوساطة  ،تطأيقًا لان فاي مجاال تحدياد األهاداف
لمااا اتفااق المااديرون والمعلمااون  ،(4( ماان ) 3.08لممارسااة أساالوب اادار  باألهااداف أدرجااة ألغاات )

ار  باألهاداف يحتااج إلاى مجهاود لأيار. وأوصات الدراساة بضارور  اهتمااا  ونار  علاى أن ممارساة ااد
التر ياااة والتعلاااي  بأسااالوب اادار  باألهاااداف، مااان خاااالل توعياااة الماااديرين والمعلماااين وتااادريأه  علاااى 

 االستفاد  من هذا األسلوب الحديث في تطوير العمل المدرسي.

ارة باألهاداف مان وجهاة نظار ماديري ومعلماي بعنوان: معيقات تطبياق اإلد (2010دراسة صادق )
 المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة.

هاادفت الدراساااة إلااى الوقاااوف علااى واقاااع المياادان حاااول ماادى تطأياااق اادار  باألهااداف فاااي المااادارس 
أاارن معيقاتهااا ماان وجهااة نظاار المااديرين والمعلمااين، أالمتوسااطة بالمدينااة المنااور ، ودرجااة احتياجهااا، و 

الدراسة من المديرين والمعلمين المرحلة المتوسطة فاي المديناة المناور ، حياث ألاد حجا   تكونت عينة
( مااان المجتماااع األصاااالي، ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة اساااتخد  الباحااااث %12( أنسااابة )217العيناااة )

المنهج الوصفي التحليلي، ث  اعد استبانة مونعة على أر عة مجاالت هي: اادار  التعليمياة، والهيئاة 
دارية، والهيئة التدريسية، والأيئاة التعليمياة، ولمعالجاة الأياناات إحصاائيا تا  اساتخدا  أرناامج الارن  اا

 (.SPSSااحصائية )

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

تطأيااااق لااااإلدار  باألهااااداف فااااي الماااادارس الياااارى أفااااراد عينااااة الدراسااااة أن هناااااك ضااااعفا فااااي  (1
 المتوسطة في المدينة المنور .
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يرى أفراد عينة الدراسة أن أكثر المجاالت تطأيقا لاإلدار  باألهاداف فاي المادارس المتوساطة  (2
 قلها تطأيقا هو مجال الأيئة التعليمية.أن أبالمدينة المنور  هو مجال الهيئة التدريسية، و 

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية أااين وجهااات نظاار لاال ماان المااديرين والمعلمااين حااول  (3
 اادار  باألهداف. معيقات تطأيق

: اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة فاعلية التطبياق بعنوان (2009دراسة الرحيلي )
 والمعوقات من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بالجامعة:

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى واقااع تطأيااق أساالوب اادار  باألهااداف أجامعااة أ  القاارى وفاعليااة 
امه على العمل وتحديد أأارن المعوقاات التاي تحاد مان تطأيقاه ولياف يملان التغلاب عليهاا،من استخد

( إدارية مان جمياع فاروة جامعاة أ  القارى 325وجهة نظر القائمات بالعمل اادارز والبالد عددهن )
بمدينااة ملااة الملرمااة سااواء القائمااات ماانهن بعماال إدارز أو أعضاااء هيئااة التاادريس المللفااات بعماال 

 ت  استخدا  المنهج الوصفي التحليلي. رز، وإدا

 ستبانة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:االبعد تحليل أيانات 

ساااتجابات عيناااة الدراساااة بالنسااابة لفاعلياااة تطأياااق أسااالوب اادار  باألهاااداف أدرجاااة اجااااءت  .1
 عالية.

 باألهداف.جاءت استجابات عينة الدراسة أدرجة عالية نحو واقع تطأيق أسلوب اادار   .2

جاااءت اساااتجابات عيناااة الدراسااة بالنسااابة للمعوقاااات التاااي تحااد مااان اساااتخدا  أسااالوب اادار   .3
 باألهداف أدرجة عالية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية أين استجابات عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات )المؤهال، عادد  .4
 سنوات الخأر ، المرتبة، الدورات التدريأية(.
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بعنااوان: تصااورات مااديري ومعلمااي الماادارس الثانويااة العامااة فااي األردن  (2006دراسااة العاادوان )
 إلمكانية تطبيق نمط اإلدارة باألهداف.

هاادفت الدراسااة التعاارف إلااى تصااورات مااديرز ومعلمااي الماادارس الثانويااة العامااة فااي األردن املانيااة 
( 2429ديرا ومادير  و)( ما87تطأيق نمط اادار  باألهداف في محافظة الألقاء، وتكونت العينة من )

 معلمًا، واستخدمت الباحثة االستبانة في جمع المعلومات، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 إن تطورات إملانية تطأيق نمط اادار  باألهداف في المدارس الثانوية العامة مرتفعة. -1

 عنى لمتغير الخأر .أينما يوجد فروق ت ،ال توجد فروق تعنى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي -2

بعنوان: دور اإلدارة باألهداف في تطوير الكفايات اإلدارية والمهنية لمادير  (2003دراسة شريف )
 المدرسة.

هاادفت الدراسااة إلااى توضاايح التطااور الااذز طاارأ علااى اادار  التعليميااة خااالل العقااود الثالثااة الماضااية 
والنظريات في دراساتها وتحليلهاا عأار بعادين  نتيجة إضفاء الصبغة العلمية عليها، واستخدا  النماذج

أساسااايين، يتعلاااق إحاااداهما باااالمحتوى، ويتعلاااق اآلخااار بالطريقاااة التاااي يتبعهاااا الماااديرون فاااي إدارتهااا  
جاناااب التفاعااال االجتمااااعي لمؤسسااااته ، ويااارتبط هاااذا بشااالل أساساااي بالجاناااب المسااالكي واألدائاااي، و 

التر ااويين إلااى أهميااة توظيااف اادار  باألهااداف أوجااه خاااص، لكااي ياات  جااذب انتباااه القاااد   اانساااني
لتطوير الفعالياات اادارياة علاى مساتوى المدرساة، لتحقياق التاوانن أاين التجدياد وأداء المهاا  الموللاة 
إليهاااا أدقاااة، ولكاااي يقاااو  المااادير باساااتثار  جهاااود المعلماااين والمسااااعدين، والتنسااايق أاااين هاااذه الجهاااود 

اقاااة مااان األسااائلة عااان فلسااافة اادار  باألهاااداف وخصائصاااها وتوجيههاااا، وقاااد أجاأااات الدراساااة عااان ب
ومراحااااال تطأيقهاااااا ومقارنتهاااااا باالتجاهاااااات اادارياااااة األخااااارى الحديثاااااة لااااااادار  بالمشاااااارلة، واادار  

 بالتفويض، واادار  باالتصاالت، واادار  بالمعلومات، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي.

 الية:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الت
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ثاانوز( -إعادادز-إن تطأيق أسلوب اادار  باألهداف في أز مرحلة مان مراحال التعلاي  العا )اأتادائي
ماان شااأنه أن ياااؤدز إلااى تطااوير أداء مااادير المدرسااة وتطاااوير عالقاتااه مااع المعلماااين، إذ يااوفر هاااذا 

ة، ومااان ثااا  األسااالوب أيئاااة مدرساااية تااادفع المعلماااين إلاااى الثقاااة فاااي الااانفس، واالرتبااااال الوثياااق بالمهنااا
 التدريس وفق األسلوب الذز يرونه مناسبا املاناته  ولقدرات تالميذه .

:" برنامج مقترح لتطبيق أسلوب اإلدارة باألهاداف فاي مجاال إدارة بعنوان (2003دراسة البابطين )
 ".المدرسة الثانوية

ل إدار  المدرساة هدفت الدراسة إلاى تصامي  أرناامج مقتارح لتطأياق أسالوب اادار  باألهاداف فاي مجاا
وماان أأاارن مااا أوصاات بااه الدراسااة أن تتأنااى اادار  العامااة  ،الثانويااة فااي المملكااة العر يااة السااعودية

وتهيئاة المنااخ اادارز  ،لإلشراف التر وز أونار  التر ية والتعلي  تطأيق الأرنامج الذز اقترحاه الباحاث
 المناسب لتطأيق أرنامج اادار  باألهداف.

 ألجنبية:الدراسات ا .2

 في باألهداف اإلدارة تطبيق مدى: "بعنوان (Shetty & Carlisle, 2000) وكارسل شيتي دراسة
 ".الجامعية الوضعية

 والتعرف ،الجامعية الوضعية في باألهداف اادار  تطأيق مدى تعرف إلى دراسةال وهدفت
 اادار  نحو وقعاتوالت التصورات عن والكشف ،تطأيقها عن الناتجة اايجاأية التغيرات إلى

 (280) من الدراسة عينة تكونت وقد ،والخأر  والمنصب األكاديمية الرتبة لمتغيرات وفقاً  باألهداف
 مدينة في اآلداب للية في مساعد أستاذ و أستاذ أرتبة التدريسية الهيئة أعضاء من عضواً 

 ضمن باألهداف اادار  تطأيق فاعلية الدراسة نتائج أينت وقد ،المتحد  الواليات في مدويسترن 
 أن النتائج أكدت لما .فيها اادارية العمليات تحسين في المباشر األثر لها التي الجامعية الأيئات
 أعضاء جميع مشارلة طريق عن الجامعة إدار  فاعلية نياد  على ساعدت باألهداف اادار 

 وقاألة نمنياً  محدد  تكون  بحيث الدراسي، العا  في تحقيقها المرجو األهداف وضع في المنظمة
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 تصورات في(  α≤0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج أينت وقد ،للقياس
  .والخأر  والمنصب األكاديمية الرتبة لمتغيرات تعنى  الدراسة عينة أفراد

 ".روزفلت جامعة في باألهداف اإلدارة: "بعنوان (Perlman, 2000) بيرمان دراسة

 هذه حددت وقد ،نفلتو ر  جامعة في باألهداف اادار  تطأيق إلى الدراسة ذهه هدفت
 في اادارية العمليات ضمن باألهداف اادار  تطأيق دون  تحول لانت التي العوائق جميع الدراسة
 Administration by) (ABO) من باألهداف اادار  تحويل أدايتها وفي الجامعة

objectives)، إلى (MBO) (Management By Objectives) اادار  تأني ت  وقد 
 لما ،الممارسة لهذه تفعيل دون  لكن الماضي القرن  من السبعينيات في الجامعة إدار  من باألهداف

 أتحديد ومروراً  وتحديدها األهداف صياغة من أدءاً  خطواتها أجميع باألهداف اادار  تطأيق ت 
 تطأيق أن النتائج أينت وقد ،اانجان تقيي  إلى والً وص العمل تنفيذ في واألولويات المسؤوليات

 المستويات و ين العليا اادارية القيادات أين واالستقرار التفاه  تنمية يحقق باألهداف اادار 
 .األداء مستوى  يحسن مما أينه  االتصال عملية تنسيق خالل من الدنيا اادارية

 بين التفاعل تحسين في فعالية: األهداف بحسب ةاإلدار : "بعنوان (Walter, 1998) والتر دراسة
 ".المعلمين

 يمارسها التي الطرق  وأكثر فاعلية ااشرافية الطرق  أكثر تحديد إلى والتر دراسة وهدفت
 في تر وز  مشرف (3000) من أكثر آراء دراسة تمت إذ تينسي والية في التر ويون  المشرفون 
 إذ ،باألهداف ااشراف هي ااشراف في فاعلية رق الط أكثر أن إلى الدراسة وتوصلت ،الوالية
 و ذلك ،ولطالب والمعل  ،المدرسة ومدير ،التر وز  المشرف من لل أما  واضحة األهداف تكون 
 أكثر أن الدراسة وأوضحت ،للجميع واضحاً  المساءلة موضوة ويصبح أوضوح منه  لل دور يتحدد

 األمور على االتفاق ت  إذ ،الديمقراطي شرافاا طريقة التر وز  ااشراف في اتباعاً  األساليب
 .الهادفين والمناقشة بالحوار التر وية
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 ".األهداف بحسب اإلدارة فعالية التربوي  إلشرافا: "بعنوان (Johnson, 1997) جونسون  دراسة

 باألهداف، اادار  أنموذج حسب التر وز  ااشراف فاعلية أيان إلى هدفت فقد ،جونسون  دراسة أما
 في التر ويين المشرفين من عينة أخذ وت  ،للل التعليمية والعملية للمعل  األنموذج هذا فائد  ومدى

 اادار  أنموذج يطبقون  األمريلية المتحد  الواليات في المسيسيأي والية في مدارس مجموعة
 ه مقارنت وتمت عليه  بااشراف يقومون  الذين للمعلمين الوظيفي الرضا مدى لمعرفة ،باألهداف

 الرضا مدى أن فوجد ،األنموذج ذلك مشرفوه  يطأق ال الذين المعلمين من أخرى  مجموعة مع
 .الثانية المجموعة من أعلى األولى للمجموعة الوظيفي

آراء الهيئة التدريسية واإلداريين في اإلدارة باألهداف في  ( بعنوان: "Allif, 1994)أليف دراسة 
 ".يكالب بوالية جورجيا األمريكيةقسم العلوم والرياضيات في كلية د

( إلى تعرف آراء الهيئة التدريسية وااداريين في اادار  باألهداف في 1994هدفت دراسة أليف )
وقد تكونت عينة الدراسة من  ،قس  العلو  والرياضيات في للية ديلالب أوالية جورجيا األمريلية

و  والرياضيات وعشر  مديرين مصنفين على عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في قس  العل (28)
وقد  ،مستوى عال ومتوسط وسبعة من رؤساء اادار  واثنين من رؤساء األقسا  وعميد الكلية

ن عميد الكلية ورؤساء األقسا  تلقوا تدريبًا على مبادئ وضع األهداف ونظا  أتوصلت الدراسة إلى 
س واثنين من ااداريين لانوا مدرلين بأن الكلية ن ستة من أعضاء هيئة التدريأو  .اادار  باألهداف

ن اادار  باألهداف تشجع التعاون والتدريب وجهًا لوجه أو  .استخدمت أسلوب اادار  باألهداف
 .لتحسين أداء أسلوب اادار  باألهداف
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 لرضا الوظيفي:الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع مفهوم ا

 الدراسات العربية:. 1

: المناخ التنظيمي والعالقاة ماع اإلدارة ودورهماا فاي تحقياق الرضاا بعنوان (2012) دراسة الخناق
 الوظيفي لألكاديميين: دراسة تطبيقية مقارنة في إحدى الجامعات الماليزية. 

هدفت الدراسة إلى دراسة المتغيرين المناخ التنظيمي والعالقاة ماع اادار ، ماع محاولاة إيجااد العالقاة 
ق الرضااا الااوظيفي، ولغاارض تحقيااق الجانااب التطأيقااي للدراسااة وصااواًل إلااى تحقيااق أينهمااا و ااين تحقياا

ثبااات فرضااياته، تاا  اختيااار إحاادى الجامعااات المالينيااة الحلوميااة لموقااع للدراسااة، واشااتملت وا   أهدافااه
( أكاديميًا من األكاديميين الذين ت  اختياره  عشوائيًا من الكميات المختلفة 202عينة الدراسة على )

الجامعااة، وقااد تاا  اسااتخدا  اسااتمار  اسااتأيان تاا  إعاادادها لهااذا الغاارض، والتااي تتكااون ماان ثالثااة  فااي
أجناء، الجنء األول خصص للتعرف على خصائص مفردات العينة، أما الجانء الثااني فيحتاوز علاى 

 المنااخ التنظيماي والعالقاة –( أسئلة في مجموعتين أساسيتين لقياس متغيرات البحث وأبعادهما 10)
مااع اادار ، وقااد خصااص الجاانء الثالااث لقياااس مسااتوى الرضااا الااوظيفي العااا  للعينااة، وقااد اسااتخد  
مقياااس ليلاارت الخماسااي لقياااس مسااتويات االسااتجابة لعينااة الدراسااة، ولاناات ماان أهاا  النتااائج التااي 

 توصلت إليها الدراسة ما يأتي:

ضا الوظيفي العا  على مساتوى إن جميع عالقات االرتباال أين أبعاد العالقة مع اادار  والر  .1
 العينة للل وعلى مستوى التخصصات األكاديمية لانت معنوية.

 إن موقف أكاديميي الجامعة من عالقته  باادار  لان جيدًا. .2

رضا األكاديميين عن العوامل ذات العالقة بالمناخ التنظيمي السائد في الجامعة علاى مساتوى أبعااد 
ن و ن مان التخصصاات العلمياة راضاو لتخصاص العلماي، فاألكااديميالمناخ التنظيماي وعلاى مساتوى ا

بشلل لأير عن طريقة التقدير التي يقاألونه  عند أدائه  لمعمل، إال أنها  غيار راضاين بالقادر نفساه 
عن روح التعاون في العمل السائد  في الجامعة، ولذلك فاإن تاوفر الظاروف المادياة فاي الجامعاة ال 



 46 

ن بشاالل أقاال ماان المتوسااط عاان جميااع و لتخصصااات األدأيااة فااإنه  راضااتعنااي لااي الكثياار، أمااا عاان ا
 أبعاد المناخ التنظيمي.

مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئاة التادريس فاي جامعاة  ( بعنوان:2011)دراسة الجالبنة 
 فيالدلفيا وعالقته بمستوى الروح المعنوية لديهم. 

أعضااء هيئاة التادريس فاي جامعاة فيالدلفياا  هدفت الدراسة للتعرف إلى مستوى الرضاا الاوظيفي لادى
وعالقته بمستوى الروح المعنوية لديه ، وتكون مجتمع الدراسة مان جمياع أعضااء هيئاة التادريس فاي 

( عضااو هيئااة تاادريس، وقااد 290جامعااة فيالدلفيااا فااي الكليااات العلميااة واانسااانية، والبااالد عاادده  )
عاد الباحاث اساتبانتين إحاداهما هاداف الدراساة أ ة تدريس، ولتحقياق أ ( عضو هيئ199استجاب منه  )

)ظروف مجااالت ة( فقر ، مونعة على خمسا33للرضا الوظيفي حيث تكونت بصورتها النهائية من )
العمااااال، وطأيعاااااة الرواتاااااب والحاااااوافن، والعالقاااااة أاااااين العااااااملين، واالدار  المباشااااار ، والنماااااو المهناااااي 

 ليها الدراسة ما يأتي:ولان من أه  النتائج التي توصلت إ والترقيات(،

 إن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيالدلفيا أدرجة متوسطة. .1

( فااي مسااتوى الرضااا α0.05عااد  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) .2
 الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيالدلفيا تعنى إلى متغير الكلية.

( أااين مسااتوى الرضااا α0.05قااة ايجاأيااة داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة )وجااود عال .3
 الوظيفي ومستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيالدلفيا.

"درجااة ممارسااة مااديري الماادارس الحكوميااة ومااديراتها للقيااادة  ( بعنااوان:2011)دراسااة شااقير  
فاااي محافظاااات شااامال الضااافة الغربياااة مااان وجهاااات نظااار التشااااركية وعالقتهاااا بالرضاااا الاااوظيفي 

 المعلمين والمعلمات فيها".

هاادفت التعاارف إلااى درجااة ممارسااة مااديرز الماادارس الحلوميااة ومااديراتها للقياااد  التشااارلية وعالقتهااا 
، بالرضااا الااوظيفي فااي محافظااات شاامال الضاافة الغر يااة ماان وجهااات نظاار المعلمااين والمعلمااات فيهااا

ثاار المتغياارات: )الجاانس، الخأاار  العمليااة، المؤهاال العلمااي، وملااان الساالن( فااي ان أوبااضااافة إلااى أياا



 47 

( معلماااا، واساااتخدمت 604وجهاااات نظااار المعلماااين، واختيااارت عيناااة طبقياااة عشاااوائية تكونااات مااان )
 .، وت  استخدا  المنهج الوصفي التحليلياالستبانة لأدا  للدراسة

 ومن أه  النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

اك مسااتوى عااال فااي ممارسااة مااديرز الماادارس الحلوميااة للقياااد  التشااارلية بااضااافة إلااى هناا .1
 مستوى عال من الرضا الوظيفي لدى العاملين.

( أاااين درجاااة ممارساااة α0.05يجاأياااة دالاااة إحصاااائيا علاااى مساااتوى الداللاااة )إتوجاااد عالقاااة  .2
ا الاوظيفي مان وجهاة مديرز المادارس الحلومياة وماديراتها للقيااد  التشاارلية، ومساتوى الرضا

 نظر المعلمين فيها.

( أاين متوساطات آراء α0.05يجاأية دالاة إحصاائيا علاى مساتوى الداللاة )إال توجد عالقة  .3
المعلماااين حاااول ممارساااة ماااديرز المااادارس الحلومياااة وماااديراتها للقيااااد  التشاااارلية، ومساااتوى 

 الرضا الوظيفي تعنى لمتغير الخأر  العملية.

بعنااوان: "مسااتوى الرضااا الااوظيفي لاادى اإلداريااين فااي مااديريات التربيااة ( 2010دراسااة الجماال )
 فلسطين)دراسة ميدانية(". –والتعليم في الضفة الغربية 

هدفت الدراسة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لادى اادارياين فاي ماديريات التر ياة والتعلاي  فاي 
الرضااا الااوظيفي لاادى ااداريااين حسااب الضاافة الغر يااة وفقااًا لعااد  متغياارات والتعاارف علااى مسااتويات 

( 245مجاااالت الرضااا، وقااد اتبعاات الدراسااة الماانهج الوصاافي التحليلااي، تكوناات عينااة الدراسااة ماان )
ملوناة ماان  ساة اساتبانةموظفاًا )ماوظفين إدارياين، مشارفين تر اويين، رؤسااء أقساا (، ولانات أدا  الدرا

 ( فقر . 77)

لرضااا الااوظيفي العااا  فااي مااديريات التر يااة والتعلااي  فااي وقااد أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى أن مسااتوى ا
%(، لمااا أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى وجااود فااروق  55الضاافة الغر يااة دون المتوسااط أنساابة مئويااة )

 ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى ااداريين وفق متغيرات الوظيفة والمديرية.
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عوامال الرضاا الاوظيفي وتطاوير فعالياة أداء المعلماين  " بعناوان: (2010دراسة العااجز ونشاوان )
 بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة "

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة أين عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالياة أداء المعلماين بمادارس 
 وتكونااات عينتهاااا مااان ،واساااتخدمت الدراساااة المااانهج الوصااافي التحليلاااي ،ولالاااة الغاااوث الدولياااة بغااان 

( معلمًا ومعلمة في مدارس ولالة الغوث بغن . وتوصالت الدراساة إلاى أن أكثار عوامال الرضاا 302)
سالمة النظا  واالنضباال المدرسي،  :الوظيفي التي تسه  في تطوير فعالية أداء المعلمين تمثلت في

ياااااة ومراعاااااا  احتياجاااااات المعلماااااين المهنياااااة فاااااي الجااااادول المدرساااااي، وتاااااوفير األمااااان واألماااااان والحر 
والديمقراطية للمعلمين، واستخدا  أساليب متنوعاة وحديثاة فاي ااشاراف التر اوز، لماا لشافت الدراساة 
عااان وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيًا أاااين عوامااال الرضاااا الاااوظيفي وتطاااوير فعالياااة أداء المعلماااين طبقاااًا 

اديااة، وطبقااًا لمتغياار الجاانس لصااالح الااذلور، وطبقااًا لمتغياار المرحلااة التعليميااة لصااالح المرحلااة ااعد
لماا أشاارت النتاائج أيضاًا إلاى عاد  وجاود فاروق دالاة  .لمتغير المؤهل لصالح حملة الشاهادات العلياا
 .إحصائيًا تبعًا لمتغير عدد سنوات الخدمة

بعنوان: "الرضاا الاوظيفي لمعلماي التربياة الخاصاة والعوامال  (2008سة الزيودي وعبد الرحيم )درا
 ية والخاصة في محافظات العاصمة باألردن "المؤثرة فيه بالمدارس الحكوم

هدفت الدراسة إلى معرفة درجاة الرضاا الاوظيفي لادى معلماي التر ياة الخاصاة، وتحدياد ماا إذا لانات 
تختلااف باااختالف متغياارات الجاانس، والقطاااة، والمؤهاال األكاااديمي فااي الماادارس الخاصااة والحلوميااة 

( 167تألفاات عينااة الدراسااة ماان ) .باااألردن فااي الماادارس الخاصااة والحلوميااة فااي محافظااة العاصاامة
ملونااة ماان جاانأين حيااث شاامل الجاانء األول  سااة تاا  أناااء اسااتبانةمعلمااا ومعلمااة، ولتحقيااق هاادف الدرا

معلومااات ديموغرافيااة حااول الدراسااة وهااي: القطاااة )عااا  و خاااص( والنااوة المؤهاال العلمااي، واشااتمل 
ى أفاااراد العيناااة ملوناااة مااان خمساااة أبعااااد، الجااانء الثااااني علاااى أدا  لقيااااس درجاااة الرضاااا الاااوظيفي لاااد

 وأظهرت النتائج الدراسة ما يلي:

 . أن درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة لانت متوسطة.1
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. وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تعنى لمتغير القطااة لصاالح القطااة 2
 الخاص.

 ضا تعنى لمتغير النوة لصالح ااناث.. وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الر 3

 . وجود فروق ذات داللة إحصائية تعنى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة الماجستير.4

المؤهال و . ال توجد أية فروق فاي درجاة الرضاا الاوظيفي تعانى لتفاعال متغيارات الجانس، والقطااة، 5
 األكاديمي، وحملة درجة الدألو .

 ي الدرجة الكلية بمقياس الرضا الوظيفي، تبعا لمتغير سنوات الخدمة.. ال توجد فروق معنوية ف6

( بعنااوان: "المناااخ التنظيمااي السااائد بماادارس التعلاايم األساسااي وعالقتااه 2008دراسااة الحكيمااي )
 بالرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات في مدينة تعز"

 مسااتوى رس األساسااية ولااذلك المناااخ التنظيمااي السااائد فااي الماادا سااة إلااى معرفااة مسااتوى هاادفت الدرا
ولااذلك  ،الرضااا الااوظيفي لاادى معلمااي ومعلمااات المرحلااة األساسااية فااي مدينااة تعاان والعالقااة أينهمااا

تأثير بعض المتغيرات على مستوى المناخ التنظيمي لمدارس التعلي  األساسي في مدينة تعن حسب 
أين المناخ التنظيمي السائد في وهل هناك عالقة معنوية  ،متغير النوة والمؤهل وعدد سنوات الخأر 

( 298الماادارس األساسااية والرضااا الااوظيفي للمعلمااين والمعلمااات فيهااا؟ وتكوناات عينااة الدراسااة ماان )
وتاا  ( معلمااة، 118( معلمااًا و)110معلمااًا ومعلمااة، ثاا  أخااذها بالطريقااة العشااوائية الطبقيااة تضاامنت) 

 توصلت إليها الدراسة: ومن أه  النتائج التياستخدا  المنهج الوصفي التحليلي، 

أن المساااتوى العاااا  للمنااااخ التنظيماااي الساااائد بالمااادارس األساساااية فاااي مديناااة تعااان يقاااع عناااد  .1
 .مستوى منخفض

( أاااين أفاااراد العيناااة فاااي أبعااااد  0.05وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) .2
وبعااااد االنتماااااء( المناااااخ التنظيمااااي تعاااانى لمتغياااار النااااوة فااااي) بعااااد الااااود واأللفااااة فااااي العماااال 
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المتعلقااين بساالوك المعلاا  )وبعااد الترلياان علااى اانتاجيااة وبعااد القاادو  فااي العماال( المتعلقاااين 
 بسلوك المدير لصالح ااناث.

( أاين أفاراد العيناة تعانى لمتغيار 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى داللاة ) .3
علمااي دألااو  دار المعلمااين والمؤهاال المؤهاال فااي )بعااد الااود واأللفااة فااي العماال( أااين المؤهاال ال

 .العلمي بلالوريوس لصالح المؤهل العلمي دألو  دار المعلمين

 -( بعنااوان: "الرضااا الااوظيفي لاادى المشاارفين التربااويين فااي مدينااة تعااز"2008دراسااة الهياااجم )
 اليمن.

هل هناك  و ،لمشرفين التر ويين في مدينة تعنلهدفت الدراسة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي 
فااروق فااي مسااتوى الرضااا الااوظيفي فااي إشااار  إلااى المتغياارات ماان الجنسااين، والتعلااي ، وساانوات ماان 

 ؟حج  العملو سنوات الخأر  وااشراف و الخأر  في مجال التدريس، 

وقد استخد  الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي، ولانات أدا  الدراساة اساتبانه لقيااس رضاا المشارفين  
ناث(. 142ت الدراسة على عينة عشوائية ملونة من )التر ويين، وأجري  ( من المشرفين )ذلور وا 

ومن أأرن نتائج الدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي للمشرفين التر ويين في مدينة تعن لاان متوساطًا 
(، ووجااود فااروق دالااة إحصااائية فااي مسااتوى الرضااا الااوظيفي للمشاارفين %68 نساابة مئويااة ألغاات )و 

لى متغير الجنس على المستوى الكلاي لاألدا  وعلاى مجاالي اادار  المباشار  والراتاب التر ويين تعنى إ
ولصاااالح المشااارفات، أينماااا ال توجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائية فاااي مجااااالت: ظاااروف العمااال، وفااارص 

 الترقية، والعالقة مع النمالء، والعالقة مع المعلمين.

الوظيفي وبعض المتغيرات الديموجرافية : العالقة بين الرضا بعنوان (2008الشيخ وشرير )دراسة 
 لدى المعلمين

إلى التعرف على العالقة أين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى الدراسة هدفت 
المعلمين )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخأر ، المرحلة الدراسية(، وقد تكونت عينة الدراسة من 

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود  ا  المنهج الوصفي التحليلي،وت  استخد ( معلمًا ومعلمة،360)
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فروق دالة إحصائيًا في الرضا الوظيفي للل لصالح ااناث وحملة الدألو  المتوسط والمرحلة 
توجد فروق في الرضا عن الماد ، وبالنسبة لتحقيق المهنة للذات فلانت  الاألساسية الدنيا، أينما 
وبالنسبة لطأيعة العمل  ،الدألو  المتوسط والمرحلة األساسية الدنيا حملة ،الفروق لصالح ااناث

وظروفه والعالقة بالمسؤولين لانت الفروق لصالح ااناث، حملة الدألو  المتوسط والمرحلة 
 األساسية الدنيا، أما سنوات الخأر  فال يوجد لها أز أثر على الرضا الوظيفي.

مساتوى الرضاا الاوظيفي لادى عيناة مان ماديري مادارس التعلايم  بعناوان: (2003دراسة األغبري )
 .العام بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لادى عيناة مان ماديرز مادارس التعلاي  العاا  
ن مااديرز ماادارس التعلااي  ( ماا83بالمنطقااة الشاارقية ماان المملكااة العر يااة السااعودية، وشااملت العينااة )

وأسافرت وتا  اساتخدا  المانهج الوصافي التحليلاي، العا  بالمنطقة الشرقية بالمملكة العر ية السعودية، 
نتاائج الدراساة عان أن مساتوى الرضاا الاوظيفي عان الراتاب الشاهرز، والشاعور باانجاان والرضاا عان 

 مصدرًا لأيرًا للرضا لدى أفراد العينة.تعاون المعلمين وااحساس باألمن واالستقرار الوظيفي، تمثل 

 الدراسات األجنبية: .2

تحليال كماي لتاأثير تصاورات واتجاهاات ماديري المادارس العاماة "(: Ryans, 2009)راينز دراسة 
 ."الواليات المتحدة -لمستوى الرضا الوظيفي

ي مان وجهاة هدفت الدراسة للكشف عن اتجاهاات ماديرز المادارس العاماة وتصاوراته  للرضاا الاوظيف
نظره ، والتعرف ما إذا لان طماوح المادير، والتنمياة المهنياة، والحلا  الاذاتي، وتحقياق أهاداف األداء 
المدرسي هي مؤشرات للتنأؤ بالرضا الوظيفي لدى مديرز المدارس الحلومياة. ولانات عيناة الدراساة 

المساحي ولانات أدا   واستخد  الباحث المنهج الوصفي ،( مديرا من مديرز المدارس الحلومية350)
الدراسة استبانة إلكترونية صممت لهذا الغرض ومن نتائج الدراسة أن هنااك مساتويات متوساطة مان 
الرضااا الااوظيفي لاادى مااديرز الماادارس العامااة لمااا اتضااح ماان النتااائج أن هناااك عالقااة موجبااة أااين 
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دار  التعليمياااة طماااوح ماااديرز المااادارس والرضاااا الاااوظيفي، ومااان أهااا  توصااايات الدراساااة أن تشاااجع اا
 استقاللية القرار لدى مديرز المدارس وأن تتابع عن لثب التنمية المهنية لديه .

المسار و رضا المعلمين: دور كل من بيئة أو ثقافاة الدراساة "(: Howtte, 2006)هوتي دراسة 
 والمقاطعة )المنطقة(".

فااي نااوعين ماان الماادارس،  هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى مسااتوى الرضااا الااوظيفي لاادى المعلمااين
 .المدارس العامة، والمدارس المهنية

( وعااادد  383حياااث ألاااد عااادد المعلماااين )  ،( معلماااًا ومعلماااة711وقاااد تكونااات عيناااة الدراساااة مااان )
( مدرسااة 15( مدرسااة مهنيااة /فنيااة و) 19( مااونعين علااى )3760(، وعاادد الطلبااة )328المعلماات )

  .عامة

يفي لجماع الأياناات، لماا اساتخد  اختباار )ت( لتحليال الأياناات، استخد  الباحث مقياس الرضاا الاوظ
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

. مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين فاي المادارس العاماة ولادى المعلماين فاي المادارس المهنياة 1
 الفنية متوسط./

 . وجود عالقة سلأية أين نوة المدرسة والرضا الوظيفي.2

   وجود عالقة أين النوة والرضا الوظيفي.. عد3

 ن األوغنديين. ي(: الرضا الوظيفي لدى األكاديميين الجامعيSsesanga, 2005)سيزانكا دراسة 

هاادفت الدراسااة التعاارف إلااى مسااتوى الرضااا الااوظيفي لاادى األكاااديميين الجااامعيين األوغنااديين، حيااث 
التااي تساااه  وتاادع  الرضااا الااوظيفي للعاااملين فااي  أجاارت الدراسااة تحقيقااًا اختباريااًا الختبااار العواماال

( فاردًا وقاع علايه  االختياار فاي 182التعلي  العالي فاي العاال  المتقاد ، واساتخدمت عيناة مؤلفاة مان )
ولااان ماان أهاا  النتااائج التااي توصاالت إليهااا وقااد اسااتخد  الماانهج الوصاافي التحليلااي، جامعااة أوغناادا، 
 الدراسة ما يأتي:
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ر تااااأثيرًا فااااي الرضااااا هااااي لاااال مااااا هااااو متصاااال بساااالوك نمااااالء العماااال، لاناااات العواماااال األكثاااا (1
 وااشراف، ونواحي التعلي  الحقيقي الجوهرز.

 الدافع لخلق عد  الرضا لان أكثرها عوامل خارجية مثل الملاف،ت والسيطر  والبحث والترقية. (2

 األكاديمية لهما دالالت على الرضا الوظيفي. إن العمر والرتبة (3

 راسات السابقةالتعليق عل  الد

 من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح ما يلي:

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اتفقاات بعااض الدراسااات  السااابقة أتناااول موضااوة اادار  باألهااداف والرضااا الااوظيفي لاال علااى حاادا، 
 خد  وهو المنهج الوصفي.ولذلك تتفق الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في المنهج المست

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 اختلفت هذه الدراسة في مجتمع الدراسة مع بعض الدراسات السابقة. .1

تختلاااف الدراساااة ماااع معظااا  الدراساااات الساااابقة مااان حياااث العيناااة المساااتخدمة فيهاااا، والعيناااة  .2
 المنوز التطأيق عليها.

ة عاااان الدراسااااات  السااااابقة فااااي أنهااااا سااااتتناول الموضااااوعين )اادار  تختلااااف الدراسااااة الحالياااا .3
باألهداف و الرضا الوظيفي( لدى المعلمين، فيما تناولت بعض الدراسات السابقة موضاوعًا 

 واحدًا فقط فقد تناولت بعض الدراسات اادار  باألهداف والبعض اآلخر الرضا الوظيفي

الساااابقة مااان حياااث الحااادود الجغرافياااة حياااث  تختلاااف الدراساااة الحالياااة عااان جمياااع الدراساااات .4
 ستجرى هذه الدراسة على المعلمين في مدارس شمال الضفة الغر ية.
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 أوجه االستفادة من لدراسات السابقة

. من حيث موضوة الدراسة: حيث جاءت هذه الدراساة ململاة للجهاود الساابقة التاي أاذلت فاي هاذا 1
 قة ضمن حلقات البحث العلمي التراكمي.المجال و دأت من حيث انتهى اآلخرون فهي حل

 . من حيث المنهج: استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي.2

 . تحديد المتغيرات وااجراءات المناسبة.3

 الدراسة  السابقة في أناء استبانة . من حيث أدا  الدراسة: سيت  االستفاد  من معظ  الدراسات4

 وتحديد مجاالتها و نودها.

 . من حيث األساليب ااحصائية المستخدمة في تحليل الأيانات وتفسيرها.5

 . من حيث اختيار عينة الدراسة.7

 . من حيث المعوقات حيث أشارت بعض الدراسات السابقة بأنها تعرضت لصعوبات في8

 تطأيق وتونيع وجمع أدا  الدراسة حيث ستستفيد الباحثة من خأرات وتجارب اآلخرين.

 يز للدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات السابقة:أوجه التم

 تمينت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العر ية من حيث:

. تناولت الدراسة موضوة اادار  باألهاداف وعالقتهاا بالرضاا الاوظيفي لادى المعلماين لاأول دراساة 1
تعثار علاى دراساة ساابقة تناولات فاي فلساطين تطأاق علاى هاذه الفئاة فاي حادود علا  الباحثاة فإنهاا لا  

 اادار  باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي.

 . خصوصية الأيئة الفلسطينية التي تتناولها الدراسة.2
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراساة 

 أداة الدراسة 

o صدق األداة 

o ثبات األداة 

 إجراءات الدراسة 

  الدراسـةمتغيرات 

 المعالجات اإلحصائية 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتضااامن هاااذا الفصااال وصااافًا للطريقاااة وااجاااراءات التاااي اتبعتهاااا الباحثاااة فاااي تحدياااد مجتماااع 
الدراسة وعينتها، و ناء أدا  الدراسة، وخطاوات التحقاق مان صادق األدا  وثباتهاا، إضاافة إلاى وصاف 

 ية المتبعة في تحليل الأيانات.تصمي  الدراسة والطرق ااحصائ

 منهج الدراسة:

 منهجا للدراسة، وذلك لمالءمته لطأيعتها.المنهج الوصفي  اتبعت الباحثة     

 مجتمع الدراسة:

، وقاااد ألاااد شااامال الضااافة الغر ياااةفاااي تكاااون مجتماااع الدراساااة مااان جمياااع معلماااي المااادارس الحلومياااة 
 . 2014/2015علي  لسنة ( وفق إحصاءات ونار  التر ية والت26710عدده  )

 عينة الدراسة:

قاماات الباحثاااة باختيااار عيناااة طبقيااة عشاااوائية ممثلااة لعااادد المعلمااين والمعلماااات فااي محافظاااات 
(، وها  الاذين يشاللون 221وقاد اساتجاب مانه  )( معلماا ومعلماة 230، ألغات )شمال الضفة الغر ية

( يأاين تونياع عيناة 1راساة، والجادول )( مان مجتماع الد%8,2العينة الفعلية للدراساة، أز ماا نساأته )
 الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة:
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 (  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة 1الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 النوة
 43.4 96 ذلر

 56.6 125 أنثى

 المؤهل العلمي
 86.0 190 فأقل بلالوريوس

 14.0 31 ماجستير فأعلى

 عدد سنوات الخأر 

 14.0 31 سنوات 5أقل من 

 44.3 98 سنة 15-5من 

 41.6 92 سنة 15أكثر من 

 موقع المدرسة
 43.9 97 مدينة

 56.1 124 قرية

 مستوى المدرسة

 39.4 87 أساسي

 15.4 34 مرحلة أساسية عليا

 45.2 100 ثانوز 

 100.0 221 المجموة

 أداة الدراسة:

محورين يتفرة لل منهما إلى  وتضمنت االستبانة، اأدا  لدراسته ستبانةاال ةالباحث تستخدما
 عدد من المجاالت، فتناول المحور األول اادار  باألهداف، وتمثلت مجاالته في:

 فقرات. 8تحديد األهداف: وتكون من  .1

 فقرات. 7وضع الخطة: وتكون من  .2

 فقرات. 4التخطيط: وتكون من  .3

 فقرات. 6: وتكون من المراجعة الدورية .4

 أما المحور الثاني وهو الرضا الوظيفي، فقد لانت مجاالته:
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 فقرات. 5العالقات االجتماعية: وتكون من  .1

 فقرات. 7المها  الوظيفية: وتكون من  .2

 فقرات. 6الدع  اادارز: وتكون من  .3

 فقرات. 4الرواتب والملاف،ت: وتكون من  .4

 فقرات. 4التطوير المهني: وتكون من  .5

 قامت أتصميمها وتطويرها لأدا  لجمع المعلومات، وذلك وفقًا للخطوات اآلتية: وقد

 مراجعة األدب النظرز المتعلق باادار  باألهداف والرضا الوظيفي.  .1

(( والكتااب 2003(، ودراسااة الشااريف )2010مراجعااة األبحاااث والدراسااات مثاال دراسااة: الجماال) .2
 في، وقد تكونت أدا  الدراسة من جنأين:التي بحثت في اادار  باألهداف والرضا الوظي

 .ستبانةالذز قا  أتعأئة االالمعل  شمل المعلومات األولية عن يو  :الجنء األول

 عانيت  االستجابة ( مجاالت، 9، مونعة على محورين و)( فقر 51على ) واشتمل: نيالجنء الثا
، ثا  أوافاق درجاات (5)عطى تُ و أا أوافق جدًا  يأدأ ليلرت الخماسي،هذه الفقرات من خالل مينان 

أااا وينتهااي  ( درجااات، ثاا  أعااارض وُتعطااى درجتااين،3( درجااات، ثاا  محايااد وُتعطااى )4وُتعطااى )
 وتعطى درجة واحد  فقط.  جداً  أعارض

 صدق األداة:

واادار ، و لااد  تاا  عاارض أدا  الدراسااة علااى مجموعااة ماان المحلمااين المختصااين فااي التر يااة
قااد ُطلاب ماان المحلمااين إأااداء الارأز فااي فقاارات أدا  الدراسااة ماان و  (،1( محلمااين )ملحااق 6عادده  )

أو تعااديل  يهاااحيااث صااياغة الفقاارات، وماادى مناسااأتها للمجااال الااذز ُوضااعت فيااه، إمااا بالموافقااة عل
ولقد وقد رأى المحلمون بضرور  أن تكون العبارات أكثر إيجاأية، صياغتها أو حذفها لعد  أهميتها، 
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ن قااد و ااذلك يلااو  المحلمااين( فااي عمليااة التحلااي ، عضاااءاأل % ماان75)أز تا  األخااذ أاارأز األغلأيااة 
 .(2)ملحق  تحقق الصدق الظاهرز لالستبانة، وأصبحت أدا  الدراسة في صورتها االولية

 ثبات األداة:
، Cronbach’s Alpha معادلااة لرونباااخ ألفااا لقااد تاا  اسااتخراج معاماال ثبااات األدا ، باسااتخدا  

 ت الثبات ألدا  الدراسة ومجاالتها.( يأين معامال2والجدول )
 (: معامالت الثبات لمجاالت اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي2الجدول )

 المجال الرق 
 عدد 
 الفقرات

 معامل الثبات بطريقة
 لرونباخ ألفا

1 

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 0.837 8 تحديد األهداف

 0.821 7 وضع الخطة 2

 0.818 4 التخطيط 3

 0.846 6 ة الدوريةالمراجع 4

 0.939 25 الثبات الكلي لإلدار  باألهداف

1 
في
وظي

ا ال
رض
ال

 
 0.755 5 العالقات االجتماعية

 0.733 7 المها  الوظيفية 2

 0.848 6 الدع  اادارز  3

 0.867 4 الرواتب والملاف،ت 4

 0.861 4 التطوير المهني 5

 0.868 26 الثبات الكلي للرضا الوظيفي 

-0.821مجاالت اادار  باألهداف تراوحات أاين )الثبات لمعامالت ( أن 2ح من الجدول رق  )يتض
(، وفي حاين تراوحات معاامالت الثباات لمجااالت الرضاا الاوظيفي 0.939(، والدرجة الكلية )0.846
( وهاااي درجاااات للياااة ذات قاااي  عالياااة تفاااي 0.868(، والدرجاااة الكلياااة ألغااات )0.867-0.733أاااين )

 اسة.بأغراض الدر 
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 إجراءات الدراسة:

 لقد ت  إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد أدا  الدراسة بصورتها النهائية. -

 تحديد أفراد عينة الدراسة. -

 (6(، )5(، )4الحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص. مالحق ) -

( اساتبانة، وتا  230ياع )قامت الباحثة أتونياع األدا  علاى عيناة الدراساة، واساترجاعها، إذ تا  تون  -
بسااأب عااد  اكتمااال إمااا لعااد  اكتمااال ااجابااة عنهااا (؛ 4( منهااا، وتاا  اسااتبعاد )225اسااترجاة )

( اساااتبانة صاااالحة 221، وبقاااي )أو لنمطياااة االساااتجابةالمتعلقاااة بالمساااتجيب  الأياناااات المطلوباااة
 للتحليل، وهي التي شللت عينة الدراسة.

تهااااااا إحصاااااائيا باسااااااتخدا  الرنمااااااة ااحصااااااائية للعلااااااو  إدخاااااال الأيانااااااات إلااااااى الحاسااااااب ومعالج -
 .SPSS)االجتماعية )

اسااااتخراج النتااااائج وتحليلهااااا ومناقشااااتها، ومقارنتهااااا مااااع الدراسااااات السااااابقة، واقتااااراح التوصاااايات  -
 المناسبة.

 متغيرات الدراسة: 

 تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقلة: -أ

 ثى(: وهو فئتان:  )ذلر، أنالجنس -

 المؤهل العلمي: وله مستويان: )بلالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى( -
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 15سانة، أكثار مان  15 -5سانوات، مان  5عدد سنوات الخأار : ولاه ثالثاة مساتويات )أقال مان  -
 سنة(.

 وله مستويان: )مدينة، قرية(موقع المدرسة:  -

 عليا، ثانوز(مستوى المدرسة: وله ثالثة مستويات: )مرحلة أساسية دنيا، مرحلة أساسية  -

 المتغير التابع:  -ب

 ويتمثل في استجابات المعلمين في مجاالت مقياس أدا  الدراسة من إدار  باألهداف ورضا وظيفي.

 المعالجات اإلحصائية:

دخاال الأياناات باساتخدا  الحاساوب ثا  تمات  بعد تفرياد إجاباات أفاراد العيناة جارى ترمينهاا وا 
وماان  SPSS)امج الرنمااة ااحصااائية للعلااو  االجتماعيااة )معالجااة الأيانااات إحصااائيا باسااتخدا  أرناا

 ااحصائية المستخدمة:المع لج ت 

التكااارارات والنساااب المئوياااة والمتوساااطات الحسااااأية، واالنحرافاااات المعيارياااة، لتقااادير الاااونن  .1
 النسأي لفقرات االستبانة.

بمقارناة (، لفحاص الفرضاية المتعلقاة One Sample T-testاختباار " ت " لعيناة واحاد  ) .2

 بالمعيار المقأول تر ويًا.درجة الرضا الوظيفي و  درجة تطأيق اادار  باألهدافمستوى 

، لفحاااص الفرضااايات المتعلقاااة Independent T-test)اختباااار "ت" لعينتاااين مساااتقلتين ) .3
 بالجنس والمؤهل العلمي وموقع المدرسة.

علقتااين بعاادد (، لفحااص الفرضاايتين المتOne-Way ANOVAتحلياال التباااين األحااادز ) .4
 سنوات الخأر ، ومستوى المدرسة.
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لتعاارف مصاادر الفااروق فااي ، Scheffe Post Hoc testاختباار شاايفيه للمقارنااة البعديااة  .5
 المجاالت التي قد يت  رفض فرضياتها بعد استخدا  تحليل التباين األحادز.

 .Pearson Correlation Cofficientاختبار معامل ارتباال أيرسون  .6

(، لحساااااب االتساااااق الااااداخلي لفقاااارات أدا  Alpha-Cronbach) ألفااااا –اخ معادلااااة لرونباااا .7
 الدراسة ومحوريها ومجاالتها.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 

 الدراسة يالنتائج المتعلقة بسؤال :أوال  

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانيا  
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 الفصل عرضًا لنتائج الدراسة وفقًا لترتيب أسئلتها وفرضياتها يتناول هذا

 لدراسة:ا يالنتائج المتعلقة بسؤالأوال : 

 :أ. النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما درجة تطأيق اادار  باألهداف في المدارس الحلومية في محافظات شمال الضفة الغر ية من 
 وجهة نظر المعلمين فيها ؟

ت  استخراج المتوسطات الحساأية، واالنحرافات المعيارية سؤال األول، لولإلجابة عن ا
لمجاالت اادار  باألهداف، واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المقياس اآلتي لتقدير درجة اادار  

 باألهداف والرضا الوظيفي:

                           مرتفعة جداً فأكثر(        4.21)

 تفعة(    مر 3.41-4.20)

 (      متوسطة2.61-3.40)

 (      منخفضة1.81-2.60) 

  (       منخفضة جدًا. 1.81)أقال من  
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 ( هذه النتائج.3ويأين الجدول  )

(: المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات المعياريااااة لمجاااااالت اإلدارة باألهااااداف  فااااي 3الجاااادول )
 المدارس الحكومية 

 المجال  الترتيب التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة اإلدارة 
 باألهداف

 مرتفعة 0.53 3.91 المراجعة الدورية 4 1

 مرتفعة 0.59 3.90 التخطيط 3 2

 مرتفعة 0.49 3.84 تحديد األهداف 1 3

 مرتفعة 0.50 3.83 وضع الخطة 2 4

الدرجة الكلية لمجاالت اادار  باألهداف في المدارس 
 الحلومية

 مرتفعة 0.46 3.86

فااي الماادارس الحلوميااة فااي شاامال الضاافة الغر يااة  اادار  باألهاادافدرجااة  ( أن3يتضااح ماان الجاادول )
علااى الدرجااة الكليااة  (0.46( وانحااراف معيااارز )3.86بمتوسااط ) تأتاا ، قاادالمعلمااينماان وجهااات نظاار 

لحساااأية ، فااي حااين تراوحاات المتوسااطات الااإلدار  باألهااداف درجااة مرتفعااة وهااذا ياادل علااىللمجاااالت، 
(، وهااي متوسااطات اسااتجابات تاادل علااى 3.91-3.83السااتجابات أفااراد الدراسااة علااى المجاااالت أااين )

 درجة مرتفعة في المجاالت جميعها.

وفيماااا يتعلاااق أترتياااب المجااااالت فقاااد حصااال مجاااال المراجعاااة الدورياااة علاااى الترتياااب األول وبمتوساااط 
(، ومجااال 3.90ني وبمتوسااط حساااأي )(، و حصاال مجااال التخطاايط علااى الترتيااب الثااا3.91حساااأي )

(، وحصاال مجااال وضااع الخطااة علااى 3.84تحديااد األهااداف علااى الترتيااب الثالااث وبمتوسااط حساااأي )
 (.3.83الترتيب الرابع واألخير، وبمتوسط حساأي )

(، إذ One Sample T-testواختأارت الباحثاة الساؤال األول باساتخدا  اختباار )ت( لعيناة واحاد  )

( للتعرف علاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية 3.7رجة اادار  باألهداف بالمعيار )قارنت الباحثة د
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( إذ يمثاال درجااة 3.7أااين المتوسااطات الحساااأية لالسااتجابات علااى درجااة اادار  باألهااداف والمعيااار )

 ( يأين هذه النتائج.4مرتفعة وفقًا للمقياس الذز استخدمته الباحثة، والجدول )

ختبار )ت( لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في درجة اإلدارة باألهداف (: نتائج ا4الجدول )

 (3.7)المعيار = 

 المجال
المتوسط 
 الحساأي

االنحراف 
 المعيارز 

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 *0.0001 4.262 0.53 3.91 تحديد األهداف
 *0.0001 3.907 0.59 3.90 وضع الخطة

 *0.0001 4.953 0.49 3.84 التخطيط
 *0.0001 6.000 0.50 3.83 راجعة الدوريةالم

 *0.0001 5.345 0.46 3.86 اإلدارة باألهداف  الدرجة الكلية لمجاالت
 (.220(، ودرجات حرية )α = 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

ار ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اادار  باألهاداف مقارناة ماع المعيا4الجدول ) يشير

 باألهداف، والدرجة الكلية له.مجاالت اادار  (، ولصالح 3.7)

 ب. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ما درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من 
 وجهة نظرهم ؟ 

نحرافات المعيارية لمجاالت ت  استخراج المتوسطات الحساأية، واالسؤال الثاني، ولإلجابة عن ال
 الرضا الوظيفي 



 67 

 ( هذه النتائج.5يأين الجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الرضا الاوظيفي فاي المادارس 5الجدول )
 الحكومية

 المجال  الترتيب التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة الرضا 
 الوظيفي

 مرتفعة جداً  0.48 4.24 ت االجتماعيةالعالقا 1 1
 مرتفعة 0.54 4.07 الدع  اادارز  3 2
 مرتفعة 0.56 3.85 المها  الوظيفية 2 3
 متوسطة 0.90 2.88 التطوير المهني 5 4
 متوسطة 0.92 2.39 الرواتب والملاف،ت 4 5

الرضا الوظيفي في المدارس  الدرجة الكلية لمجاالت
 فعةمرت 0.43 3.60 الحكومية

( أن درجة الرضا الاوظيفي فاي المادارس الحلومياة فاي شامال الضافة الغر ياة 5يتضح من الجدول )
( على الدرجة الكلياة 0.43( وانحراف معيارز )3.60من وجهات نظر المعلمين، قد أتت بمتوسط )

، فااي حااين تراوحاات المتوسااطات الحساااأية للرضااا الااوظيفي درجااة مرتفعااة للمجاااالت، وهااذا ياادل علااى
(، وهي متوسطات استجابات تدل على 4.24-2.39ستجابات أفراد الدراسة على المجاالت أين )ال

درجة مرتفعة جدًا في مجال العالقات االجتماعية، ودرجة مرتفعة في مجاالي الادع  اادارز والمهاا  
 الوظيفية، ودرجة متوسطة في مجالي التطوير المهني والرواتب والملاف،ت.

(، إذ One Sample T-testلسؤال الثاني باستخدا  اختباار )ت( لعيناة واحاد  )واختأرت الباحثة ا

( للتعرف على وجود فروق ذات داللة إحصاائية 3.7قارنت الباحثة درجة الرضا الوظيفي بالمعيار )

( إذ يمثال درجاة 3.7أين المتوسطات الحساأية لالساتجابات علاى درجاة اادار  باألهاداف والمعياار )

 ( يأين هذه النتائج.6للمقياس الذز استخدمته الباحثة، والجدول ) مرتفعة وفقاً 
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(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في درجة الرضا الوظيفي 6الجدول )

 (3.7)المعيار = 

 المجال
المتوسط 
 الحساأي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعيارز 

 *0.0001 16.665 0.48 4.24 العالقات االجتماعية
 *0.0001 4.090 0.54 4.07 المها  الوظيفية
 *0.0001 10.293 0.56 3.85 الدع  اادارز 

 *0.0001 21.107- 0.90 2.88 الرواتب والملاف،ت
 *0.0001 13.545- 0.92 2.39 التطوير المهني

 *0.0001 3.377- 0.43 3.60 الرضا الوظيفي  الدرجة الكلية لمجاالت
 (.220(، ودرجات حرية )α = 0.05ائيًا عند مستوى الداللة)* دالة إحص

( إلاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي درجاااة الرضاااا الاااوظيفي مقارناااة ماااع 6الجااادول ) يشاااير

، لما يشاير مجاالت العالقات االجتماعية والمها  الوظيفية والدع  اادارز (، ولصالح 3.7المعيار )

لااة إحصااائية فااي درجااة الرضااا الااوظيفي مقارنااة مااع المعيااار ( إلااى وجااود فااروق ذات دال6الجاادول )

( فااي مجاااالت الرواتااب والملافاا،ت والتطااوير المهنااي والدرجااة الكليااة 3.7(، ولصااالح المعيااار )3.7)

 للرضا الوظيفي.

  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانيا  

 : . النتائج المتعلقة بالفرضية األول 1

اادار  ( أين متوساطات مجااالت α 0.05ة إحصائية على مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دالل
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  ةمان وجها شامال الضافة الغر ياةفي المدارس الحلومية في  باألهداف
 .الجنس

-Independent Tولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )

test ( تأين ذلك.7)( ونتائج الجدول 
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(: نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في اإلدارة باألهداف 7الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير الجنس

 المجال المحور

 (125)ن  أنثى (96)ن ذلر 

 قيمة ت
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

هدا
باأل
ر  
ادا
ا

ف
 

 0.207 1.265 0.51 3.88 0.47 3.79 تحديد األهداف

 0.756 0.311 0.52 3.84 0.47 3.82 وضع الخطة

 0.628 0.485 0.57 3.91 0.62 3.88 التخطيط

 0.796 0.258 0.59 3.92 0.45 3.90 المراجعة الدورية

 0.485 0.700 0.48 3.88 0.42 3.84 اإلدارة باألهدافلمجاالت الدرجة الكلية 

 

( α 0.05 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) وجودعد  ( 7يتضح من الجدول )
، تعنى ارس الحلوميةفي المداادار  باألهداف مجاالت  وجهات نظر المعلمين في أين متوسطات

 الجنس في مجاالت تحديد األهداف ووضع الخطة والتخطيط والمراجعة الدورية والدرجة الكليةلمتغير 
 لمجاالت اادار  باألهداف.

 الثانية: . النتائج المتعلقة بالفرضية 2

الرضااا ( أااين متوسااطات مجاااالت α 0.05ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة )
، تعااانى لمتغيااار المعلمااايننظااار  ةمااان وجهااا شااامال الضااافة الغر ياااةفاااي المااادارس الحلومياااة فاااي  الاااوظيفي
 .الجنس

( Independent T-testقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )ولفحص الفرضية، ف
 ( تأين ذلك.8ونتائج الجدول )
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(: نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللاة الفاروق فاي الرضاا الاوظيفي 8الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير الجنس

 قيمة ت (125)ن  أنثى (96)ن ذلر  المجال المحور
مستوى 
 الداللة

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

 0.174 1.363 0.47 4.27 0.48 4.19 العالقات االجتماعية

 *0.012 2.520 0.51 3.94 0.60 3.75 المها  الوظيفية

 0.620 0.497 0.58 4.06 0.48 4.09 الدع  اادارز 

 0.054 1.936 0.87 2.28 0.97 2.52 الرواتب والملاف،ت

 *0.001 3.299 0.82 3.05 0.95 2.66 هنيالتطوير الم

 0.155 1.428 0.41 3.64 0.44 3.56 الرضا الوظيفيالدرجة الكلية لمجاالت 

 (.219، ودرجات حرية )(α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 0.05 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) وجودعد  ( 8يتضح من الجدول )

αارس الحلوميةفي المدالرضا الوظيفي مجاالت  وجهات نظر المعلمين في توسطات( أين م ،
الجنس في مجاالت العالقات االجتماعية والدع  اادارز، والرواتب والملاف،ت والدرجة تعنى لمتغير 

الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي، أينما توجد فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات وجهات 
 لي المها  الوظيفية والتطوير المهني، ولصالح المعلمات.نظره  في مجا

 الثالثة: . النتائج المتعلقة بالفرضية 3

اادار  ( أين متوساطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
لمتغيار ، تعنى المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في باألهداف 

  .المؤهل العلمي
-Independent tولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )

test( ونتائج الجدول )تأين ذلك.9 ) 
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(: نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق فاي اإلدارة باألهاداف 9الجدول )
 ر المؤهل العلميمن وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغي

 المجال المحور

 (31)ن  ماجستير فأعلى (190)ن بلالوريوس فأقل

 قيمة ت
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 0.387 0.867 0.40 3.91 0.50 3.83 تحديد األهداف

 0.365 0.908 0.53 3.91 0.50 3.82 وضع الخطة

 *0.009 2.636 0.37 4.15 0.61 3.86 التخطيط

 0.065 1.851 0.53 4.08 0.53 3.89 المراجعة الدورية

 0.105 1.629 0.40 3.99 0.46 3.84 اإلدارة باألهدافلمجاالت الدرجة الكلية 

 0.05 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) وجودعد  ( 9يتضح من الجدول )

α)  ي، في مجاالت تحديد األهداف، ووضع الخطة، والمراجعة الدورية، المؤهل العلمتعنى لمتغير
والدرجة الكلية لمجاالت اادار  باألهداف، أينما توجد فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات 

 وجهات نظره  في مجال التخطيط، ولصالح ماجستير فأعلى.
 الرابعة: . النتائج المتعلقة بالفرضية 4

الرضاا ( أين متوسطات مجااالت α 0.05لة إحصائية على مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دال
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  اتمان وجها شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في  الوظيفي

 .المؤهل العلمي
-Independent tولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )

test ( تأين ذلك.10الجدول )( ونتائج 
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(: نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الرضا الاوظيفي 10الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 المجال المحور
 (31)ن  ماجستير فأعلى (190)ن بلالوريوس فأقل

 قيمة ت
مستوى 
 االنحراف توسطالم االنحراف المتوسط الداللة

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

 0.241 1.175 0.38 4.14 0.49 4.25 العالقات االجتماعية

 0.855 0.183 0.48 3.87 0.57 3.85 المها  الوظيفية

 0.488 0.694 0.60 4.01 0.53 4.08 الدع  اادارز 

 0.434 0.783 0.85 2.27 0.94 2.41 الرواتب والملاف،ت

 0.607 0.515 0.99 2.81 0.88 2.90 التطوير المهني

 0.415 0.816 0.35 3.54 0.44 3.61 الرضا الوظيفيالدرجة الكلية لمجاالت 

 (.219، ودرجات حرية )(α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

عد  وجود فروق ذات داللة احصائية أين متوسطات الرضا ( 10يتضح من الجدول )
الجتماعية، والمها  الوظيفية، والدع  اادارز، والرواتب والملاف،ت، الوظيفي لمجاالت العالقات ا

 والتطوير المهني، والدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي.

 بالفرضية الخامسة:. النتائج المتعلقة 5

اادار  ( أااين متوسااطات مجاااالت α 0.05ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة )
، تعاانى لمتغياار المعلماايننظاار  اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةلماادارس الحلوميااة فااي فااي اباألهااداف 

 .عدد سنوات الخأر 

تااائج ون (،One-Way ANOVAتحلياال التباااين األحااادز ) ولفحااص الفرضااية، فقااد اسااتخدمت الباحثااة
 ( تأين ذلك.12(  و)11الجدولين )
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ة لمجاالت اإلدارة باألهداف من وجهاات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: (11الجدول )
 نظر المعلمين، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 المحور
 المتوسط الحساأي العدد عدد سنوات الخأر  المجال

االنحراف 
 المعيارز 

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 تحديد األهداف

 0.37 3.88 31 سنوات 5أقل من 

 0.48 3.85 98 سنة 15-5من 

 0.54 3.82 92 سنة 15أكثر من 

 وضع الخطة

 0.51 3.87 31 سنوات 5أقل من 

 0.51 3.85 98 سنة 15-5من 

 0.50 3.80 92 سنة 15أكثر من 

 التخطيط

 0.59 3.91 31 سنوات 5أقل من 

 0.58 3.93 98 سنة 15-5من 

 0.60 3.86 92 سنة 15أكثر من 

 المراجعة الدورية

 0.55 3.94 31 سنوات 5أقل من 

 0.47 4.01 98 سنة 15-5من 

 0.56 3.80 92 سنة 15أكثر من 

الدرجة الكلية 
لمجاالت اادار  

  باألهداف

 0.42 3.89 31 سنوات 5أقل من 

 0.44 3.90 98 سنة 15-5من 

 0.49 3.81 92 سنة 15أكثر من 
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االت اإلدارة باألهاداف نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفاروق فاي مجا: (12الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين المجاالت المحور
مجموة 

 المر عات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المر عات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 تحديد األهداف

 0.051 2 0.103 أين المجموعات

 0.242 218 52.744 خالل المجموعات 0.809 0.212

  220 52.846 المجموة

 وضع الخطة

 0.077 2 0.155 أين المجموعات

 0.254 218 55.276 خالل المجموعات 0.737 0.305

  220 55.431 المجموة

 التخطيط

 119. 2 0.239 أين المجموعات

 0.352 218 76.732 خالل المجموعات 0.713 0.340

  220 76.971 المجموة

 المراجعة الدورية

 1.126 2 2.252 أين المجموعات

 0.271 218 59.169 خالل المجموعات *0.017 4.148

  220 61.421 المجموة

الدرجة الكلية 

لمجاالت اادار  

  باألهداف

 0.200 2 0.400 أين المجموعات

 0.210 218 45.725 خالل المجموعات 0.387 0.953

  220 46.125 المجموة

 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )( عد  وجود 12يتضح من الجدول )

0.05 α عدد تعنى لمتغير اادار  باألهداف في مجاالت  المعلمين( أين متوسطات وجهات نظر
لمجاالت  )تحديد األهداف، ووضع الخطة، والتخطيط، والدرجة الكلية، في مجاالت سنوات الخأر 

اادار  باألهداف، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات استجاباته  في مجال 
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المراجعة الدورية ، ولتعرف مصدر الفروق فقد ُأستخد  اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، ويوضح 
 ( نتائج المقارنة البعدية.13الجدول )

البعدياة باين متوساطات محاور االدارة باالهاداف،  نتائج اختباار شايفيه للمقارناة: (13الجدول )
 وفق متغير عدد سنوات الخبرة

 سنة 15أكثر من  سنة 15-5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخأر 

 0.144 0.073  سنوات 5أقل من 

 *0.217   سنة 15-5من 

    سنة 15أكثر من 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

-5( إلى وجود فرق دال إحصائيًا في مجال المراجعة الدورية، أين فئتي الخأر  )من 11) يشير الجدول
 سنة(. 15-5سنة(، ولصالح ) 15سنة(، و)أكثر من  15

 بالفرضية السادسة:. النتائج المتعلقة 6

الرضااا ( أااين متوسااطات مجاااالت α 0.05ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة )
عدد ، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 

 .سنوات الخأر 

تااائج ون (،One-Way ANOVAتحلياال التباااين األحااادز ) ولفحااص الفرضااية، فقااد اسااتخدمت الباحثااة
 ( تأين ذلك.15(  و)14الجدولين )
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يارية لمجاالت الرضا الاوظيفي مان وجهاات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع: (14الجدول )
 نظر المعلمين، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 المتوس  الظس بي العند عدد سنوات الخأر  المجال المحور
االنظكاف 

 المعي إي

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

العالقات 
 االجتماعية

 0.45 4.19 31 سنوات 5أقل من 

 0.50 4.26 98 سنة 15-5من 

 0.46 4.22 92 سنة 15أكثر من 

 المها  الوظيفية

 0.44 3.97 31 سنوات 5أقل من 

 0.61 3.90 98 سنة 15-5من 

 0.53 3.76 92 سنة 15أكثر من 

 الدع  اادارز 

 0.48 4.09 31 سنوات 5أقل من 

 0.56 4.08 98 سنة 15-5من 

 0.54 4.06 92 سنة 15أكثر من 

الرواتب 
 والملاف،ت

 0.89 2.61 31 واتسن 5أقل من 

 0.97 2.62 98 سنة 15-5من 

 0.79 2.06 92 سنة 15أكثر من 

 التطوير المهني

 0.90 3.00 31 سنوات 5أقل من 

 0.91 3.13 98 سنة 15-5من 

 0.79 2.58 92 سنة 15أكثر من 

الدرجة الكلية 
لمجاالت الرضا 

 الوظيفي

 0.33 3.68 31 سنوات 5أقل من 

 0.45 3.70 98 سنة 15-5من 

 0.40 3.48 92 سنة 15أكثر من 
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نتائج تحليل التباين األحادي، لفحاص داللاة الفاروق فاي مجااالت الرضاا الاوظيفي : (15الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين المجاالت المحور
مجموة 
 المر عات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمر 

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

العالقات 
 االجتماعية

 0.077 2 0.153 أين المجموعات

0.334 0.716 
خالل 

 المجموعات
50.011 218 0.229 

  220 50.165 المجموة

 المها  الوظيفية

 0.738 2 1.475 أين المجموعات

2.387 0.094 
خالل 

 المجموعات
67.359 218 0.309 

  220 68.834 المجموة

 الدع  اادارز 

 0.010 2 0.020 أين المجموعات

0.034 0.966 
خالل 

 المجموعات
63.881 218 0.293 

  220 63.901 المجموة

الرواتب 
 والملاف،ت

 8.293 2 16.585 أين المجموعات

10.536 

 
0.0001* 

خالل 
 المجموعات

171.587 218 .787 

  220 188.172 المجموة

 التطوير المهني

 7.385 2 14.770 أين المجموعات

9.943 0.0001* 
خالل 

 المجموعات
161.917 218 0.743 

  220 176.687 المجموة

الدرجة الكلية 
لمجاالت الرضا 

 الوظيفي

 1.267 2 2.533 أين المجموعات

7.322 0.001* 
خالل 

 المجموعات
37.713 218 0.173 

  220 40.246 المجموة

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
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 =مستوى الداللة ) فروق ذات داللة إحصائية عند( عد  وجود 15يتضح من الجدول )

0.05 α الرضا الوظيفي )العالقات في مجاالت  المعلمين( أين متوسطات وجهات نظر
دارز(، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية أين االجتماعية، والمها  الوظيفية، والدع  اا

متوسطات استجاباته  للدرجة الكلية في مجال الرواتب والملاف،ت، ومجال التطوير المهني، 
والدرجة الكلية للرضا الوظيفي، ولتعرف مصدر الفروق فقد ُأستخد  اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، 

 رنة البعدية.( نتائج المقا18-17-16وتوضح الجداول )

نتااائج اختبااار شاايفيه للمقارنااة البعديااة بااين متوسااطات محااور الرضااا الااوظيفي : (16الجاادول )
 بمجال الرواتب والمكافآت، وفق متغير عدد سنوات الخبرة

 سنة 15أكثر من  سنة 15-5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخأر 

 *0.550 0.007-  سنوات 5أقل من 

 *0.557   سنة 15-5من 

    سنة 15أكثر من 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( إلى:16يشير الجدول )

سنوات(، و)أكثر  5وجود فرق دال إحصائيًا في مجال الرواتب والملاف،ت، أين فئتي الخأر  )أقل من  -
 سنوات(. 5سنة(، ولصالح )أقل من  15من 

سنة(، و)أكثر  15-5والملاف،ت، أين فئتي الخأر  )من وجود فرق دال إحصائيًا في مجال الرواتب  -
 سنة(. 15-5سنة(، ولصالح ) 15من 

نتاائج اختبااار شايفيه للمقارنااة البعدياة بااين متوساطات مجااال التطاوير المهنااي، : (17الجادول )
 وفق متغير عدد سنوات الخبرة

 سنة 15أكثر من  سنة 15-5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخأر 

 0.418 0.130-  سنوات 5أقل من 

 *0.549   سنة 15-5من 

    سنة 15أكثر من 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
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 15-5( وجود فرق دال إحصائيًا في مجال التطوير المهني، أين فئتي الخأر  )من 17يشير الجدول )
 سنة(. 15-5سنة(، ولصالح ) 15سنة(، و)أكثر من 

ئج اختبااار شاايفيه للمقارنااة البعديااة بااين متوسااطات الدرجااة الكليااة للرضااا نتااا: (18الجاادول )
 الوظيفي، وفق متغير عدد سنوات الخبرة

 سنة 15أكثر من  سنة 15-5من  سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخأر 

 0.207 0.013-  سنوات 5أقل من 

 *0.220   سنة 15-5من 

    سنة 15أكثر من 

 (α = 0.05)ى الداللة* دالة إحصائيًا عند مستو 

( وجود فرق دال إحصائيًا في الدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي، أين فئتي 18يشير الجدول )
 سنة(. 15-5سنة(، ولصالح ) 15سنة(، و)أكثر من  15-5الخأر  )من 

 السابعة: . النتائج المتعلقة بالفرضية 7

اادار  ( أااين متوسااطات مجاااالت α 0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة 
، تعاانى لمتغياار المعلماايننظاار  اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةفااي الماادارس الحلوميااة فااي باألهااداف 

 .موقع المدرسة

( Independent t-testولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )
 ( تأين ذلك.19ونتائج الجدول )
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نتاااائج اختباااار "ت" لمجماااوعتين مساااتقلتين لفحاااص داللاااة الفاااروق فاااي اإلدارة : (19ل )الجااادو
 باألهداف من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير موقع المدرسة

 المجال المحور

 (124)ن  قرية (97)ن مدينة 

 قيمة ت
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 0.432 0.787 0.45 3.82 0.55 3.87 هدافتحديد األ

 0.733 0.342 0.48 3.84 0.53 3.82 وضع الخطة

 0.733 0.289 0.55 3.91 0.65 3.88 التخطيط

 0.165 1.394 0.46 3.96 0.61 3.86 المراجعة الدورية

 0.780 0.280 0.40 3.87 0.53 3.85 اإلدارة باألهدافلمجاالت الدرجة الكلية 

 (.219، ودرجات حرية )(α = 0.05)حصائيًا عند مستوى الداللة* دالة إ

( أااين α 0.05فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة ) وجااودعااد  ( 19يتضاح ماان الجاادول )
نظار  اتمان وجها شمال الضفة الغر ياةفي المدارس الحلومية في اادار  باألهداف متوسطات مجاالت 

 .درسةموقع الم، تعنى لمتغير المعلمين

 الثامنة: . النتائج المتعلقة بالفرضية 8

فاي  الرضا الوظيفي( أين متوسطات α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
 .موقع المدرسة، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةالمدارس الحلومية في 

( Independent t-testختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )ولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة ا
 ( تأين ذلك.20ونتائج الجدول )
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نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الرضا الاوظيفي : (20الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير موقع المدرسة

 المجال المحور

 (124)ن  قرية (97)ن مدينة 

 تقيمة 
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

 0.111 1.602 0.42 4.28 0.54 4.18 العالقات االجتماعية

 0.624 0.491 0.57 3.84 0.55 3.87 المها  الوظيفية

 0.599 0.526 0.46 4.09 0.63 4.05 الدع  اادارز 

 0.132 1.511 0.85 2.47 1.01 2.28 الرواتب والملاف،ت

 0.964 0.046 0.88 2.88 0.92 2.89 التطوير المهني

 0.420 0.809 0.40 3.62 0.47 3.58 الرضا الوظيفيالدرجة الكلية لمجاالت 

 (.219، ودرجات حرية )(α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

( أااين α 0.05سااتوى الداللااة )فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى م وجااودعااد  ( 20يتضاح ماان الجاادول )
نظار  اتمان وجها شامال الضافة الغر ياةفاي المادارس الحلومياة فاي  الرضا الوظيفيمتوسطات مجاالت 

 .موقع المدرسة، تعنى لمتغير المعلمين

 بالفرضية التاسعة:. النتائج المتعلقة 9

اادار  االت ( أااين متوسااطات مجااα 0.05ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة )
، تعاانى لمتغياار المعلماايننظاار  اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةفااي الماادارس الحلوميااة فااي باألهااداف 

 .مستوى المدرسة

تااائج ون (،One-Way ANOVAتحلياال التباااين األحااادز ) ولفحااص الفرضااية، فقااد اسااتخدمت الباحثااة
 ( تأين ذلك.22(  و)21الجدولين )
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ية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اإلدارة باألهداف من وجهاات المتوسطات الحساب: (21الجدول )
 نظر المعلمين، تعزى لمتغير مستوى المدرسة

 المحور
 المتوسط الحساأي العدد مستوى المدرسة المجال

االنحراف 
 المعيارز 

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 تحديد األهداف

 0.41 3.90 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.30 3.94 34 مرحلة أساسية عليا

 0.59 3.75 100 ثانوز 

 وضع الخطة

 0.45 3.89 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.46 3.89 34 مرحلة أساسية عليا

 0.55 3.76 100 ثانوز 

 التخطيط

 0.57 3.94 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.37 3.98 34 مرحلة أساسية عليا

 0.67 3.83 100 ثانوز 

 المراجعة الدورية

 0.57 3.94 87 اسية دنيامرحلة أس

 0.37 3.98 34 مرحلة أساسية عليا

 0.67 3.83 100 ثانوز 

الدرجة الكلية 
لمجاالت اادار  

  باألهداف

 0.40 3.92 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.30 3.96 34 مرحلة أساسية عليا

 0.53 3.78 100 ثانوز 
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فحص داللة الفاروق فاي مجااالت اإلدارة باألهاداف نتائج تحليل التباين األحادي، ل: (22الجدول )
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير مستوى المدرسة

 مصدر التباين المجاالت المحور
مجموة 
 المر عات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المر عات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

اف
ألهد

ر  با
ادا
ا

 

 تحديد األهداف

 0.745 2 1.489 أين المجموعات

 0.236 218 51.357 خالل المجموعات *0.044 3.160

  220 52.846 المجموة

 وضع الخطة

 0.418 2 0.836 أين المجموعات

 0.250 218 54.595 خالل المجموعات 0.191 1.670

  220 55.431 المجموة

 التخطيط

 0.399 2 0.797 أين المجموعات

 0.349 218 76.174 خالل المجموعات 0.322 1.141

  220 76.971 المجموة

 المراجعة الدورية

 1.134 2 2.267 أين المجموعات

 0.271 218 59.154 خالل المجموعات *0.017 4.177

  220 61.421 المجموة

الدرجة الكلية 
لمجاالت اادار  

  باألهداف

 0.653 2 1.306 أين المجموعات

 0.206 218 44.820 تخالل المجموعا *0.044 3.175

  220 46.125 المجموة

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة



 84 

 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )( عد  وجود 22يتضح من الجدول )

0.05 α تعنى لمتغير اادار  باألهداف في مجاالت  المعلمين( أين متوسطات وجهات نظر
وضع الخطة والتخطيط، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية أين في مجاالت  ،مستوى المدرسة

متوسطات استجاباته  في مجاالت تحديد األهداف، والمراجعة الدورية، والدرجة الكلية لمجاالت 
اادار  باألهداف ، ولتعرف مصدر الفروق فقد ُأستخد  اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، وتوضح 

 ( نتائج المقارنة البعدية.25-24-23الجداول )

نتااائج اختبااار شاايفيه للمقارنااة البعديااة بااين متوسااطات محااور االدارة باالهااداف : (23الجاادول )
 بمجال تحديد األهداف، وفق متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة أساسية عليا مرحلة أساسية دنيا مستوى المدرسة

 0.152 0.037-  مرحلة أساسية دنيا

 *0.190   ساسية عليامرحلة  أ

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( وجود فرق دال إحصائيًا في مجال تحديد األهداف، أين مستويى المدرسة )مرحلة23يشير الجدول )
 (.أساسية عليا (، و)ثانوز(، ولصالح )مرحلةأساسية عليا

البعدياة باين متوساطات مجاال المراجعاة الدورياة، نتائج اختبار شايفيه للمقارناة : (24الجدول )
 وفق متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة  أساسية عليا مرحلة  أساسية دنيا مستوى المدرسة

 0.163 0.102-  مرحلة  أساسية دنيا

 *0.265   مرحلة  أساسية عليا

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( وجود فرق دال إحصائيًا في مجال المراجعة الدورية، أين مستويى المدرسة )مرحلة 24يشير الجدول )
 (، و)ثانوز(، ولصالح مرحلة أساسية عليا.أساسية عليا
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نتااائج اختبااار شاايفيه للمقارنااة البعديااة بااين متوسااطات الدرجااة الكليااة لمجاااالت : (25الجاادول )
 إلدارة باألهداف، وفق متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة  أساسية عليا مرحلة  أساسية دنيا وى المدرسةمست

 0.139 0.044-  مرحلة  أساسية دنيا

 *0.183   مرحلة  أساسية عليا

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

ين مستويي ( وجود فرق دال إحصائيًا في الدرجة الكلية لمجاالت اادار  باألهداف، أ25يشير الجدول )
 (، و)ثانوز(، ولصالح مرحلة أساسية عليا.أساسية عليا المدرسة )مرحلة 

 بالفرضية العاشرة:. النتائج المتعلقة 10

الرضااا ( أااين متوسااطات مجاااالت α 0.05ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة )
، تعاانى لمتغياار المعلماايننظاار  اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةفااي الماادارس الحلوميااة فااي  الااوظيفي

 .مستوى المدرسة

تااائج ون (،One-Way ANOVAتحلياال التباااين األحااادز ) ولفحااص الفرضااية، فقااد اسااتخدمت الباحثااة
 ( تأين ذلك.27(  و)26الجدولين )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الرضا الاوظيفي مان وجهاات : (26الجدول )
 زى لمتغير مستوى المدرسةنظر المعلمين، تع

 المحور
 المتوسط الحساأي العدد مستوى المدرسة المجال

االنحراف 
 المعيارز 

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

العالقات 
 االجتماعية

 0.43 4.23 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.46 4.39 34 مرحلة أساسية عليا

 0.51 4.19 100 ثانوز 

 المها  الوظيفية

 0.47 3.94 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.53 3.93 34 مرحلة أساسية عليا

 0.62 3.75 100 ثانوز 

 الدع  اادارز 

 0.48 4.17 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.50 4.22 34 مرحلة أساسية عليا

 0.57 3.94 100 ثانوز 

الرواتب 
 والملاف،ت

 0.96 2.44 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.80 2.39 34 مرحلة أساسية عليا

 0.94 2.34 100 ثانوز 

 التطوير المهني

 0.87 3.03 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.81 2.90 34 مرحلة أساسية عليا

 0.93 2.75 100 ثانوز 

الدرجة الكلية 
لمجاالت الرضا 

 الوظيفي

 0.40 3.68 87 مرحلة أساسية دنيا

 0.30 3.69 34 مرحلة أساسية عليا

 0.47 3.51 100 ثانوز 
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نتائج تحليل التباين األحادي، لفحاص داللاة الفاروق فاي مجااالت الرضاا الاوظيفي : (27لجدول )ا
 من وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير مستوى المدرسة

 مصدر التباين المجاالت المحور
مجموة 
 المر عات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المر عات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

في
وظي

ا ال
رض

ال
 

العالقات 
 عيةاالجتما

 0.503 2 1.006 أين المجموعات

 0.226 218 49.159 خالل المجموعات 0.110 2.230

  220 50.165 المجموة

 المها  الوظيفية

 0.962 2 1.923 أين المجموعات

 0.307 218 66.911 خالل المجموعات *0.046 3.133

  220 68.834 المجموة

 الدع  اادارز 

 1.614 2 3.229 أين المجموعات

 0.278 218 60.672 خالل المجموعات *0.004 5.801

  220 63.901 المجموة

 الرواتب والملاف،ت

 0.207 2 414. أين المجموعات

 0.861 218 187.758 خالل المجموعات 0.787 0.240

  220 188.172 المجموة

 التطوير المهني

 1.747 2 3.494 أين المجموعات

 0.794 218 173.193 خالل المجموعات 0.113 2.199

  220 176.687 المجموة

الدرجة الكلية 
لمجاالت الرضا 

 الوظيفي

 0.803 2 1.605 أين المجموعات

 0.177 218 38.641 خالل المجموعات *0.012 4.529

  220 40.246 المجموة

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )( عد  وجود 27يتضح من الجدول )

0.05 α تعنى لمتغير الرضا الوظيفيفي مجاالت  المعلمين( أين متوسطات وجهات نظر ،
مستوى المدرسة، في مجاالت العالقات االجتماعية، والرواتب والملاف،ت، والتطوير المهني، أينما 

ذات داللة إحصائية أين متوسطات استجاباته  في مجاالت المها  الوظيفية، والدع   ُتوجد فروق 
اادارز، والدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي، ولتعرف مصدر الفروق فقد ُأستخد  اختبار 

 ( نتائج المقارنة البعدية.30-29-28شيفيه للمقارنة البعدية، وتوضح الجداول )
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بااار شايفيه للمقارنااة البعديااة بااين متوساطات مجااال المهااام الوظيفيااة، نتااائج اخت" (28الجادول )
 وفق متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة  أساسية عليا مرحلة  أساسية دنيا مستوى المدرسة

 *0.191 0.014  مرحلة  أساسية دنيا

 0.177   مرحلة  أساسية عليا

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

( وجود فرق دال إحصائيًا في مجال المها  الوظيفية، أين مستويى المدرسة )مرحلة  28يشير الجدول )
 أساسية دنيا(، و)ثانوز(، ولصالح مرحلة أساسية دنيا.

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجال الادعم اإلداري، وفاق : (29الجدول )
 متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة  أساسية عليا مرحلة  أساسية دنيا المدرسةمستوى 

 *0.225 0.054-  مرحلة  أساسية دنيا

 *0.279   مرحلة  أساسية عليا

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( إلى:29يشير الجدول )

سة )مرحلة  أساسية دنيا(، وجود فرق دال إحصائيًا في مجال الدع  اادارز، أين مستويي المدر  -
 و)ثانوز(، ولصالح مرحلة  أساسية دنيا.

(، أساسية عليا وجود فرق دال إحصائيًا في مجال الدع  اادارز، أين مستويي المدرسة )مرحلة  -
 .أساسية عليا و)ثانوز(، ولصالح مرحلة 
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مجااااالت الرضاااا نتاااائج اختباااار شااايفيه للمقارناااة البعدياااة باااين الدرجاااة الكلياااة ل: (30الجااادول )
 الوظيفي، وفق متغير مستوى المدرسة

 ثانوز  مرحلة  أساسية عليا مرحلة  أساسية دنيا مستوى المدرسة

 *0.167 0.014-  مرحلة  أساسية دنيا

 *0.181   مرحلة  أساسية عليا

    ثانوز 

 (α = 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( إلى:30يشير الجدول )

دال إحصائيًا في الدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي، أين مستويي المدرسة )مرحلة  وجود فرق  -
 أساسية دنيا(، و)ثانوز(، ولصالح مرحلة  أساسية دنيا.

 وجود فرق دال إحصائيًا في الدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي، أين مستويي المدرسة )مرحلة  -
 لة أساسية عليا.(، و)ثانوز(، ولصالح مرحأساسية عليا

 

 بالفرضية الحادية عشرة:. النتائج المتعلقة 11

اادار  باألهااداف، والرضاااا أاااين  (α 0.05ذات داللاااة إحصااائية علاااى مسااتوى الداللااة ) عالقااةال توجااد 
 .المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 

 Pearson)بااااااااار معامااااااااال االرتباااااااااال أيرساااااااااون ولفحااااااااص الفرضاااااااااية، اسااااااااتخدمت الباحثاااااااااة اخت

Correlation Coefficient)( تأين ذلك.31، ونتائج الجدول ) 
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نتاااائج اختباااار معامااال االرتبااااال بيرساااون للعالقاااة باااين اإلدارة باألهاااداف والرضاااا : (31الجااادول )
 الوظيفي من وجهات نظر المعلمين

 قيمة ر الرضا الوظيفي اادار  باألهداف

 المتوسط

 الداللة مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 

3.86 0.46 3.60 0.43 0.373 0.00001 

 (  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 (α 0.05 =)إرتبااال إيجااأي دال إحصاائيا علاى مساتوى الداللاة وجاود ( 31يتضاح مان الجادول )
 اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةحلوميااة فااي فااي الماادارس ال اادار  باألهااداف والرضااا الااوظيفيأااين 
 .المعلميننظر 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 الدراسة سؤاليالنتائج المتعلقة بمناقشة  أوال :

 ثانيا : مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

 التوصيات :ثالثا  
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

صل مناقشة النتائج التي ت  التوصل إليها من خالل التحليل ااحصائي ألسئلة يتناول هذا الف
 الدراسة وفرضياتها إضافة إلى التوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة.

 الدراسة  يالنتائج المتعلقة بسؤالمناقشة : أوال  

 األول:سؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة  -1

المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من  ما درجة تطبيق اإلدارة باألهداف في
 وجهة نظر المعلمين فيها؟

في المدارس الحلومية في شمال الضفة الغر ية من  اادار  باألهدافدرجة  أنإلى ( 3الجدول ) أشار
علاااى الدرجاااة الكلياااة  (0.46( وانحاااراف معياااارز )3.86بمتوساااط ) تأتااا ، قااادالمعلماااينوجهاااات نظااار 
، فااي حااين تراوحاات المتوسااطات الحساااأية لااإلدار  باألهااداف درجااة مرتفعااة وهااذا ياادل علااىللمجاااالت، 

(، وهااي متوسااطات اسااتجابات تاادل علااى 3.91-3.83السااتجابات أفااراد الدراسااة علااى المجاااالت أااين )
( إلاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة 4درجاااة مرتفعاااة فاااي المجااااالت جميعهاااا، لماااا أشاااارت نتاااائج الجااادول )

 (.3.7درجة اادار  باألهداف مقارنة بالمعيار )إحصائية لصالح 

وتفسر الباحثة الدرجة المرتفعة لتطأيق اادار  باألهداف، وتفوق درجة اادار  باألهداف علاى المعياار 
المقأااول تر ويااًا إلااى العديااد ماان األسااباب منهااا اعتماااد المااديرين علااى التخطاايط أساسااًا ادار  المدرسااة، 

معلماين فاي عملياة التخطايط، وتحفيان العمال أاروح الفرياق ضامن المدرساة، وذلك من خاالل مشاارلة ال
ور ااط األهااداف بالنتااائج المرجااو تحقيقهااا وفااق خطااط المدرسااة والعماال علااى تحسااين اانتاااج المدرسااي 
دارتهاااا ومعلميهاااا بمعاااايير تحلااا  الممارساااات اادارياااة  وتعديلاااه وفاااق األهاااداف، وهاااذا يااانّود المدرساااة وا 

 لمدرسة.والتعليمية داخل ا
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ظهااار األداء المدرسااي علااى أنااه عماال  لمااا أّن مااديرز الماادارس يلونااوا أكثاار تعاونااا أااين المعلمااين، وا 
فريق متكامل، بأهداف واحد  مشترلة للمدرسة وللمعلمين، ولاذلك فماديرو المادارس يشاجعون المعلماين 

شأن تحسين تحصايل على تجريب أساليب جديد  في التدريس وتحسين األداء، ويستمعون إلى آرائه  ب
 الطلبة ومشلالته ، ويعرض عليه  تجارب ناجحة لتحقيق أهداف المدرسة.

عااالو  علااى ذلااك، فااإن المااديرين يتيحااون إجااراء مناقشااات أياانه  و ااين المعلمااين، ألجاال االتفاااق علااى 
أهداف موحد  للمدرسة أو من أجل توضيح أفضل لألهداف وجعلها أكثر واقعية وقاألة للتطأياق، وهاذا 
بحاااد ذاتاااه يخلاااق لغاااة مشاااترلة أاااين جمياااع أفاااراد المدرساااة، لماااا ُيساااّهل ذلاااك عملياااة صاااياغة األهاااداف 

 الخاصة واشتقاقها، نظرًا لوجود األهداف العامة واعتبارها قاعد  ُيملن االنطالق منها.

بااضاااافة لااااذلك فاااإن اادار  باألهااااداف تتضااامن ماااانح صاااالحيات أكثاااار للمعلماااين، وبالتااااالي تحّملهاااا  
 يات أكأر وتحفين نحو إنجان األعمال الموللة إليه .  مسؤول

لما ترى الباحثة أن العمل وفق مأدأ اادار  باألهداف يقلل من حدوث األخطاء ويخفف من لثير من 
االجتهادات والقياسات التي ُيملن أن تحدث نتيجة لعد  وجود أهداف متفق عليهاا، مماا قاد ُيفقاد جهاود 

 وقضايا غير مفيد  وال طائل من ورائها.وأوقات المعلمين في أمور 

( فااااي الدرجااااة الكأياااار  لتطأيااااق اادار  2010وتتفااااق نتااااائج هااااذه الدراسااااة مااااع نتيجااااة دراسااااة الغااااويرز )
( فاااي الدرجاااة المرتفعاااة الساااتخدا  اادار  2009باألهاااداف، ولاااذلك تتفاااق ماااع نتاااائج دراساااة الرحيلاااي )

 باألهداف.

( فااااي التطأيااااق المرتفااااع لااااإلدار  2006ة دراسااااة العاااادوان )لمااااا تنسااااج  نتااااائج هااااذه الدراسااااة مااااع نتيجاااا
 باألهداف.

(، التااي اشااارت إلااى تطأيااق أدرجااة 2011وتتشااابه نتااائج هااذه الدراسااة جنئيااًا مااع نتااائج دراسااة النااوح )
 متوسطة لإلدار  باألهداف.
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( التااي أشااارت إلااى ضااعف فااي تطأيااق 2010وتختلااف نتيجااة هااذه الدراسااة مااع نتيجااة دراسااة صااادق )
 دار  باألهداف.اا

 الثاني:سؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة  -2

ما درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من 
 وجهة نظرهم؟ 

فاي الماادارس الحلوميااة فااي شاامال الضاافة الغر يااة  الرضااا الااوظيفيدرجااة  أنإلااى ( 5الجاادول ) أشاار

علاى الدرجاة الكلياة  (0.43( وانحراف معيارز )3.60بمتوسط ) تأت ، قدعلمينالممن وجهات نظر 

( إلاى وجاود فاروق ذات 6الجادول ) وأشار، للرضا الوظيفي درجة مرتفعة للمجاالت، وهذا يدل على

مجاااالت العالقااات (، ولصااالح 3.7داللااة إحصااائية فااي درجااة الرضااا الااوظيفي مقارنااة مااع المعيااار )

( إلااى وجااود فااروق ذات داللااة 6، لمااا أشااار الجاادول )الوظيفيااة والاادع  اادارز االجتماعيااة والمهااا  

( في مجاالت 3.7(، ولصالح المعيار )3.7إحصائية في درجة الرضا الوظيفي مقارنة مع المعيار )

 الرواتب والملاف،ت والتطوير المهني والدرجة الكلية للرضا الوظيفي.

لوظيفي إلى شبلة العالقاات االجتماعياة واانساانية التاي تساود وتعنو الباحثة الدرجة المرتفعة للرضا ا
المدارس فاي فلساطين، فاالمعلمون مهماا تادنت رواتاأه  إاّل أنها  يحاافظون علاى أيئاة اجتماعياة وأخوياة 
إلاى حاد لأياار، مان خااالل النياارات المتبادلااة والادع  المعناوز أياانه ، لماا أّن مااديرز المادارس يناقشااون 

ت الطلبة ويقترحاون معاا ُساأل العاالج المناسابة، وُينظماون النياارات الصافية ليقفاوا مع المعلمين مشلال
 على أداء المعلمين والطلبة ألجل تحسينه والنهوض به.

وترى الباحثة أن معظ  المديرين ال يغلقون أأواأه  أما  المعلمين، ويشارلونه  الرأز في 
ال التي يتطلب حضور المعلمين فيها، حل المشلالت الخاصة، ويعملون على تسهيل بعض األعم

مما يجعله  يحافظون على تماسك المعلمين داخل المدرسة، وبالتالي خلق مشاعر الرضا والراحة 
 لديه .
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أما أخصوص تدني المتوسطين الحساأيين لمجالي الرواتب والملاف،ت والتطوير المهني، 
واتب المعلمين ال تكفي الحد األدنى ( عليهما، فتعنوه الباحثة إلى أّن ر 3.7وتفوق المعيار )

لحاجاته  األسرية ومتطلبات الحيا ، لما أنه ال تتوفر نيادات ملحوظة تتناسب مع غالء المعيشة 
المتنايد، لما أّن التطور المهني يتمثل في دورات وورشات عمل وأيا  دراسية ال تصل إلى درجة 

 حصول المعل  على شهاد  أو درجة علمية من خاللها.

(، واألغأرز 2008(، والهياج  )2011وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات شقير )
 ( في حصول الرضا الوظيفي على تقدير مرتفع.2003)

(، والجالأنة 2008وتتشابه نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات النيودز وعأد الرحي  )
 ى المتوسط للرضا الوظيفي.( في المستو Mike Van, 2006(، و)Ryans, 2009(، و)2011)

( التي أشارت إلى درجة 2010وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الجمل )
 منخفضة من الرضا الوظيفي.

 الدراسة  النتائج المتعلقة بفرضياتمناقشة : ثانيا  

 بالفرضية األول :النتائج المتعلقة مناقشة  -1

اادار  ( أين متوسطات مجااالت α 0.05الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  ةمان وجها شمال الضافة الغر ياةفي المدارس الحلومية في  باألهداف
 .الجنس

( أاين α 0.05 =فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الداللاة ) وجاودإلى عد  ( 5الجدول ) أشار
نظار  ةمان وجها شامال الضافة الغر ياةالمدارس الحلومية في  في اادار  باألهدافمتوسطات مجاالت 

الجاانس، فااي مجاااالت تحديااد األهااداف ووضااع الخطااة والتخطاايط والمراجعااة ، تعاانى لمتغياار المعلمااين
 الدورية والدرجة الكلية لمجاالت اادار  باألهداف.
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لجنساااين، فاااي أّن وتااارى الباحثاااة أساااباب عاااد  وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيًا فاااي اادار  باألهاااداف أاااين ا
المعلمين والمعلمات على حد ساواء يعملاون فاي المدرساة وفاق خطاط ثاأتاة وواضاحة ومتفاق عليهاا ماع 
إدار  المدرسااة، واعتبااار تلااك الخطااط بمثابااة الاادليل الااذز يساايرون وفقااه، ممااا يجعاال تحقاايقه  لألهااداف 

هااداف للمدرسااة أو مااا أفضاال، ويخفااف علاايه  الكثياار ماان عمليااات االرتجااال المتوقعااة فااي عااد  وجااود أ 
 ينأثق عنها من لجان أو لتنفيذ المنهاج المدرسي وعملياته المرافقة من تخطيط وتدريس وتقوي .

( في عد  وجود فروق في اادار  باألهداف 2006وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة العدوان )
 ُتعنى لمتغير الجنس.

 انية:بالفرضية الثالنتائج المتعلقة مناقشة  -2

الرضاا ( أين متوسطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
فاي المادارس الحلوميااة فاي شامال الضاافة الغر ياة مان وجهاة نظاار المعلماين، تعانى لمتغياار  الاوظيفي
 الجنس

 

( أاين α 0.05 =فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الداللاة ) وجاودإلى عد  ( 6الجدول ) أشار
، تعانى لمتغيار ارس الحلومياةفاي المادالرضاا الاوظيفي مجااالت  وجهات نظر المعلمين في متوسطات

الجااااانس فاااااي مجااااااالت العالقاااااات االجتماعياااااة والااااادع  اادارز، والرواتاااااب والملافااااا،ت والدرجاااااة الكلياااااة 
ره  فاي لمجاالت الرضاا الاوظيفي، أينماا توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية أاين متوساطات وجهاات نظا

 .مجالي المها  الوظيفية والتطوير المهني، ولصالح المعلمات

وترى الباحثة أسباب عد  وجود فروق دالة إحصائيًا في الرضاا الاوظيفي أاين الجنساين، فتعاود أسابابه 
إلى شيوة األجواء االجتماعية واانسانية اايجاأياة لادى المعلماين أو المعلماات، فالنياارات االجتماعياة 

د  المعنويااة متااوفر ، وال يتاارك المعلمااون أو المعلمااات نمالءهاا  أو نماايالته  دون تقاادي  المشااور  والمسااان
والادع  المناساأين لحال المشالالت أو اقتراحاات لتحسااين األداء، وبالمثال فاإن قساما لأيارا مان المااديرين 

مناسبة في مختلاف يمارسون األدوار نفسها من حيث دع  المعل  معنويا واألخذ أيده وتقدي  النصائح ال
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المجاااالت ااداريااة والتعليميااة واالجتماعيااة وأحيانااًا الشخصااية، لمااا أنهاا  يتفهمااون المشاالالت الخاصااة 
 وذات الصلة بالمعلمين، ويحاولون تسهيل حلها قدر ااملان.

ي مجااالي المهااا  الوظيفيااة والتطااوير المهنااي، ولصااالح المعلمااات، فتعنوهااا الباحثااة أمااا وجااود فااروق فاا
إلااى لااون المعلمااات أقاال مسااؤوليات أساارية ماان المعلمااين، وبالتااالي يتااوفر لااديهن الوقاات والاادافع  ر مااا

 لتحسين المستوى المهني، ولذلك إنجان األعمال والمسؤوليات المدرسية بسرعة ودقة أكأر.

( فاي عاد  وجاود فاروق فاي الرضاا Mike Van, 2006وتتفاق نتيجاة هاذه الدراساة ماع نتيجاة دراساة )
 ُتعنى للجنس.الوظيفي 

(، والنياودز وعأاد الارحي  2010أينما تختلاف نتيجاة هاذه الدراساة ماع نتاائج دراساات العااجن ونشاوان )
( اللاااواتي أشااارن إلاااى وجاااود فاااروق فاااي الرضاااا 2008(، والشااايخ وشااارير )2008(، والهيااااج  )2008)

 الوظيفي وفق متغير الجنس.

 بالفرضية الثالثة:النتائج المتعلقة مناقشة  -3

اادار  ( أين متوسطات مجااالت α 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )ال 
، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في باألهداف 

 .المؤهل العلمي

 (α 0.05 =فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوى الداللااة ) وجااودإلااى عااد  ( 7الجاادول )أشااار 
المؤهااال العلماااي، فااي مجااااالت تحدياااد األهاااداف، ووضااع الخطاااة، والمراجعاااة الدورياااة، تعاانى لمتغيااار 

والدرجااة الكليااة لمجاااالت اادار  باألهااداف، أينمااا توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية أااين متوسااطات 
 .وجهات نظره  في مجال التخطيط، ولصالح ماجستير فأعلى

دالااة إحصااائيًا فااي اادار  باألهااداف إلااى أّن الماادارس جميعهااا بمااا  عااد  وجااود فااروق  وتفساار الباحثااة
فيهااا ماان معلمااين تضااع خططهااا فااي أدايااة العااا  الدراسااي وُتشاالل اللجااان المختلفااة لتحقيااق أهااداف 
المدرسااة التااي ُتناااقش وتعتمااد ماان قأاال المعلمااين واادار  المدرسااية معااًا فااي أجااواء ديمقراطيااة، وتاات  
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واًل بأول من خالل المتابعاة والتقاوي  المساتمرين للخطاط، ومان ثا  التعاديل وفاق مراجعتها وتصويأها أ
 حاجات المدرسة والمتغيرات التي تحيط أها.

ماجسااتير المعلمااين الااذين يحملااون فااروق فااي مجااال التخطاايط، ولصااالح تعاانو الباحثااة وجااود أينمااا 
طيط أو إعاااداد المخططاااات ، إنماااا يعاااود إلاااى دراساااته  مسااااقات جامعياااة متقدماااة تتعلاااق باااالتخفاااأعلى

العلمية التي تمر أتنظي  وترتيب منهجي، لما يتعلمون من خاللها االستناد إلى األهاداف فاي العمال 
 واألداء، وهذا ما يجعله  أكثر وعي بعمليات التخطيط ومالحظتها.

( فاااي عاااد  وجاااود فاااروق فاااي اادار  2006وتتفاااق نتيجاااة هاااذه الدراساااة ماااع نتاااائج دراساااة العااادوان )
 ألهداف وفق المؤهل العلمي.با

( فاااي وجاااود فاااروق فاااي اادار  2009أينمااا تختلاااف نتيجاااة هاااذه الدراساااة ماااع نتيجاااة دراساااة الرحيلاااي )
 باألهداف ُتعنى لمتغير المؤهل العلمي.

 بالفرضية الرابعة:النتائج المتعلقة مناقشة  -4

الرضاا وسطات مجااالت ( أين متα 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  اتمان وجها شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في  الوظيفي

 المؤهل العلمي.

عااد  وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية أااين متوسااطات الرضااا الااوظيفي ( 8الجاادول )أشااارت نتااائج 
دارز، والرواتااب والملافاا،ت، والتطااوير لمجاااالت العالقااات االجتماعيااة، والمهااا  الوظيفيااة، والاادع  اا

 المهني، والدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي

وتعنو الباحثاة عاد  وجاود فاروق فاي الرضاا الاوظيفي، إلاى تشاابه الظاروف المادياة للمعلماين، وعاد  
وجاود ذلاك الفارق الكأيار فااي الرواتاب التاي يتلقوهاا، وعاد  وجااود حاوافن أو رواتاب بغاض النظار عاان 

اد  العلمياااة، بااضاااافة إلاااى ذلاااك فاااإن العالقاااات االجتماعياااة ضااامن إطاااار المدرساااة ال يااارتبط الشاااه
 بمؤهالت المعلمين أو شهاداته  العلمية.
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(، والنيااودز وعأااد الاارحي  2010وتختلااف نتيجااة هااذه الدراسااة مااع نتيجااة دراسااتي العاااجن ونشااوان )
 ق متغير المؤهل العلمي.( اللتين أشارتا إلى وجود فروق في الرضا الوظيفي وف2008)

 بالفرضية الخامسة:النتائج المتعلقة مناقشة  -5

اادار  ( أين متوسطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في باألهداف 

 .عدد سنوات الخأر 

( α 0.05 =فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الداللاة )عاد  وجاود إلاى ( 10الجادول ) أشاار
عااادد سااانوات تعااانى لمتغيااار اادار  باألهاااداف فاااي مجااااالت  المعلماااينأاااين متوساااطات وجهاااات نظااار 

)تحديااد األهااداف، ووضااع الخطااة، والتخطاايط، والدرجااة الكليااة لمجاااالت اادار  ، فااي مجاااالت الخأاار 
اف، أينمااا ُتوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية أااين متوسااطات اسااتجاباته  فااي مجااال المراجعااة باألهااد

 سنة(. 15-5الدورية ولصالح )

ترى الباحثة عد  وجود فروق في اادار  باألهداف ُتعنى إلى عدد سنوات الخأر ، ر ماا قاد يعاود إلاى 
ار  التر يااااة والتعلاااي  فاااي عمليااااات التااانا  الماااديرين بااااااجراءات والتعليماااات نفساااها التااااي تاااأتي مااان ون 

التخطاايط والمراجعاااة وآليااات التطاااوير المدرسااي، وال تاااؤثر خأااار  المعلمااين بشااالل ملحااو  فاااي تغييااار 
 عملية التخطيط المدرسي أو صياغة األهداف المدرسية.

( فاي وجاود فاروق فاي 2006( والعدوان )2009تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراستي الرحيلي )
 ر  باألهداف وفق متغير عدد سنوات الخأر .اادا

 بالفرضية السادسة:النتائج المتعلقة مناقشة  -6

الرضاا ( أين متوسطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  اتمان وجها شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 

 سنوات الخأر  عدد
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( α 0.05 =مساتوى الداللااة ) فااروق ذات داللاة إحصااائية عناادعاد  وجااود إلااى ( 13) أشاار الجاادول
الرضاا الاوظيفي )العالقاات االجتماعياة، والمهاا  فاي مجااالت  المعلمينأين متوسطات وجهات نظر 

ستجاباته  للدرجة الوظيفية، والدع  اادارز(، أينما ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات ا
 الكلية في مجال الرواتب والملاف،ت، ومجال التطوير المهني، والدرجة الكلية للرضا الوظيفي

وتفسر الباحثة وجاود فاروق فاي الرضاا الاوظيفي ُتعانى إلاى عادد سانوات الخأار ، ولصاالح فئاة الخأار  
مًا مااااع الأيئااااة ( إلااااى أّن هااااذه الفئااااة قااااد تكيفاااات مااااع مهنااااة التاااادريس وأصاااابحت أكثاااار انسااااجا5-15)

المدرسية، لما أنها الفئة التي أدأت تشعر باستقرار أكثر وتسعى ألن ترتقي في السل  التعليمي، مما 
يدفعها إلى إشباة حاجاتها المهنية واالنطالق في الحصول على درجات علمية أو االلتحاق أادورات 

 التأهيل والتطور المهني.

( في وجود فروق في الرضا الوظيفي 2011ة دراسة شقير )وتتفق نتيجة هذه الدراسة أيضًا مع نتيج
 وفق متغير سنوات الخأر .

(، والنيودز وعأد الرحي  2010وتختلف نتائج هذه الدراسة لذلك مع نتائج دراسات العاجن ونشوان )
( اللااواتي أشاارن إلااى عااد  وجااود فااروق فااي الرضااا الااوظيفي وفااق 2008(، والشاايخ وشاارير )2008)

 متغير الخأر .

 بالفرضية السابعة:النتائج المتعلقة مناقشة  -7

اادار  ( أين متوسطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في باألهداف 

 .موقع المدرسة

( أاين α 0.05فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) وجودإلى عد  ( 17الجدول ) أشار
 اتمان وجهاا شاامال الضافة الغر ياةفااي المادارس الحلومياة فاي اادار  باألهاداف متوساطات مجااالت 

 .موقع المدرسة، تعنى لمتغير المعلميننظر 
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ياة فاي المادن عد  وجود فروق وفق موقع المدرساة إلاى تشاابه ظاروف المعلماين المهن وتفسر الباحثة
 .ال تتأثر بملان المدرسة والقرى، فممارسة اادار  باألهداف

 بالفرضية الثامنة:النتائج المتعلقة مناقشة  -8

الرضاا ( أين متوسطات مجاالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 

 .موقع المدرسة

( α 0.05فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الداللاة ) وجودعد  ( 18الجدول )أشارت نتائج 
مااان  شااامال الضااافة الغر ياااةفاااي المااادارس الحلومياااة فاااي  الرضاااا الاااوظيفيأاااين متوساااطات مجااااالت 

 موقع المدرسة، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتوجه

أّن رواتاب المعلماين ال تارتبط بلاونه  فاي المديناة أو القرياة، لماا  حثة تلك النتيجاة إلاى أنتفسر البا 
، مماااا يشاااير إلاااى أن األجااواء االجتماعياااة تساااود المااادارس الفلسااطينية فاااي مختلاااف المواقاااع واألماااكن

 تقارب في درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

 بالفرضية التاسعة:النتائج المتعلقة مناقشة  -9

اادار  ( أين متوسطات مجااالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعنى لمتغير المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في باألهداف 

 .مستوى المدرسة

 0.05 =اللاة )فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الد( عاد  وجاود 20الجادول )نتاائج أشاارت 
α مساااتوى تعااانى لمتغيااار اادار  باألهاااداف فاااي مجااااالت  المعلماااين( أاااين متوساااطات وجهاااات نظااار

وضااااع الخطااااة والتخطاااايط، أينمااااا ُتوجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية أااااين ، فااااي مجاااااالت المدرسااااة
متوسااطات اسااتجاباته  فااي مجاااالت تحديااد األهااداف، والمراجعااة الدوريااة، والدرجااة الكليااة لمجاااالت 

 .(أساسية عليا اادار  باألهداف ولصالح )مرحلة
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قااد ُيعاااملون بمرونااة  –وبحلاا  المرحلااة  – علياااالساسااية وتفساار الباحثااة ذلااك بااأّن معلمااي المرحلااة األ
أكثاااار فااااي التخطاااايط واألهااااداف والمراجعااااة مقارنااااة بااااالمرحلتين األساسااااية الاااادنيا والثانويااااة، فالمرحلااااة 

  فيهااااا الترلياااان علااااى المهااااارات األساسااااية فااااي اللغااااة العر يااااة األساسااااية الاااادنيا مرحلااااة تأسيسااااية ياااات
والرياضيات، أما المرحلة الثانوية فهي مؤهلة للجامعة، وهذا ماا قاد يادفع بماديرز المادارس األساساية 
الدنيا والثانوية إلى التشديد في الشلل الرسامي للتخطايط والتأكياد علاى األهاداف والمراجعاة، وهاذا ماا 

 لمرحلتين األساسية الدنيا والثانوية.ال يتقأله معلمو ا

 بالفرضية العاشرة:النتائج المتعلقة مناقشة  -10

الرضاا ( أين متوسطات مجاالت α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
، تعانى لمتغيار المعلمايننظار  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 
 .المدرسةمستوى 

 0.05 =فاروق ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوى الداللاة )( عاد  وجاود 25الجادول )أشاارت نتاائج 
α مساااتوى ، تعااانى لمتغيااار الرضاااا الاااوظيفيفاااي مجااااالت  المعلماااين( أاااين متوساااطات وجهاااات نظااار

 المدرسااة، فااي مجاااالت العالقااات االجتماعيااة، والرواتااب والملافاا،ت، والتطااوير المهنااي، أينمااا ُتوجااد
فروق ذات داللة إحصائية أين متوسطات استجاباته  في مجاالت المها  الوظيفية، والدع  اادارز، 

 والدرجة الكلية لمجاالت الرضا الوظيفي

وتعنو الباحثة سأب تلك الفروق في الرضا الوظيفي ولصالح المرحلة األساسية العليا فر ما قاد يعاود 
غط من باقي معلمي المراحال األخارى، فمعلماو المرحلاة إلى أن معلمي تلك المرحلة أقل تعرضا للض

األساسية الدنيا يأذلون المنيد من الجهد لتأسيس أطفال المرحلة األساسية الدنيا على لتابة الحاروف 
تقاان العمليااات الحسااأية، أماا معلمااو المرحلاة الثانوياة فيلثفااون عملها  مان أجاال  والكلماات وقراءتهاا وا 

ي الثانوية العامة، عالو  علاى ذلاك فاإن طلباة المرحلاة األساساية العلياا الحصول على نتائج أفضل ف
 ه  األسهل في التعامل، فه  ليسوا في سن صغير  وليسوا في مرحلة المراهقة ذات الطاقة المرتفعة.
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( فااي وجااود فااروق فااي الرضااا 2010وتتفااق نتيجااة هااذه الدراسااة مااع نتيجااة دراسااة العاااجن ونشااوان )
 ة الدراسية.الوظيفي وفق المرحل

 بالفرضية الحادية عشرة:النتائج المتعلقة مناقشة  -11

اادار  باألهااداف، والرضاااا أاااين  (α 0.05ذات داللاااة إحصااائية علاااى مسااتوى الداللااة ) عالقااةال توجااد 
 .المعلميننظر  اتمن وجه شمال الضفة الغر يةفي المدارس الحلومية في الوظيفي 

 (α 0.05 =)ايجاااأي دال إحصااائيا علااى مسااتوى الداللااة  ارتباااالوجااود ( إلااى 29الجاادول ) أشااار
 اتماان وجهاا شاامال الضاافة الغر يااةفااي الماادارس الحلوميااة فااي  اادار  باألهااداف والرضااا الااوظيفيأااين 
 .المعلميننظر 

وتعااانو الباحثاااة االرتبااااال اايجااااأي أاااين اادار  باألهاااداف والرضاااا الاااوظيفي، إلاااى أّن العمااال وفاااق 
شلل منهجًا يملان اعتمااده للتخطايط والتنظاي  والمراجعاة والمتابعاة، مماا يضايف راحاة اادار  باألهداف يُ 

لاادى المعلمااين فااي عملهاا  وُيسااّهل علاايه  أناااء الخطااط بااالتوافق مااع اادار  المدرسااية، ُيضاااف لااذلك أّن 
 تأناي اادار  باألهاداف يتضامن استشااار  المعلماين فاي أجااواء إنساانية وموضاوعية، ممااا يمانح رضاا لاادى

 المعلمين إذا ما شعروا بقيمته  وأهميته  في اتخاذ القرارات المدرسية وصياغة أهدافها.

( فاي وجاود عالقاة إيجاأياة أاين القيااد  2011وتتشابه نتيجة هذه الدراسة ماع نتاائج دراساة شاقير )
 التشارلية والرضا الوظيفي.

 

 :التوصيات :ثالثا  

 لباحثة توصي بما يلي:في ضوء ما أتت به نتائج هذه الدراسة، فإن ا

العماال الفااورز علااى تحديااد الحاجااات المهنيااة للمعلمااين والعماال علااى تطويرهااا وتنميتهااا، لمااا فااي  -1
 ذلك من أثر على رضاه  الوظيفي.
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العماال علااى تحسااين المااردود المااالي والحااوافن للمعلمااين، ماان أجاال إشااباة احتياجاااته  الحياتيااة  -2
 وتحقيق الرضا الوظيفي.

ات التخطاايط والمتابعااة و ناااء الخطااط وفااق األهااداف، ممااا ياادع  تأنااي اادار  تعنياان تنميااة مهااار  -3
 باألهداف.

إجراء دراسات تبحث العالقة أين اادار  باألهداف والرضا الوظيفي لدى قطاعات تر وية أخرى  -4
 مثل المشرفين التر ويين.

ات صاااالة إجااااراء دراسااااات تبحااااث أثاااار أنماااااال إداريااااة مثاااال اادار  باألهااااداف علااااى متغياااارات ذ -5
 بالمعلمين مثل دافعيته  نحو العمل المدرسي أو والئه  التنظيمي. 
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س المفتوحااة لألبحاااث مجلااة جامعااة القااد، فيالدلفيااا وعالقتااه بمسااتوى الااروح المعنويااة لااديهم

 .228ص -189، ص(24(، )1، مجلد )والدراسات

مستوى الرضا الوظيفي لدى اإلداريين في ماديريات التربياة والتعلايم (، 2010الجمل، سمير، )
، 5، المجلااادمجلاااة جامعاااة الخليااال للبحاااوث ،فلسطين)دراساااة ميدانياااة( –فاااي الضااافة الغربياااة 

 .164ص – 143، ص1العدد

دور ماديري المادارس فاي تفعيال العالقاات اإلنساانية بالمادارس  ،(2002)فهاد محماد  ،الحر ي
، للياة التر ياة ،قسا  اادار  التر وياة "،رسالة ماجستير غير منشور " ،المتوسطة بالمدينة المنورة

 .السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعود

، دار الفلر، لفعالةاتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية ا(، 2004حسين، سالمة عأد العظي  )
 عمان، االردن.

المناخ التنظيمي السائد بمادارس التعلايم األساساي وعالقتاه  (، 2008الحليمي، عأد الحلي ) 
جامعاة  "،"رساالة ماجساتير غيار منشاور  ،بالرضا الوظيفي للمعلمين والمعلماات فاي مديناة تعاز

 اليمن.عدن، عدن، 

الاااذي يمارساااه ماااديرو الماااادارس وعالقتااااه الااانمط القياااادي (، "2008حراحشاااة، محماااد عأاااود )
مجلاة "، بمساتوى الرضاا الاوظيفي للمعلماين فاي مديرياة التربياة والتعلايم فاي محافظاة الطفيلاة

 .362ص – 323، العدد األول ص 24، المجلد جامعة دمشق

قيم العمل وااللتازام الاوظيفي لادى الماديرين والمعلماين (، 2006حمادات، محمد حسن محمد )
 ، دار الحامد للنشر والتونيع، عمان، االردن.1، الرسفي المدا

 الرضاااا الاااوظيفي مااادخل رئاااايس لتطااااوير العماااال(، "2011هللا مهااادز )حمااادز، موساااى عأاااد 
 http://jep.gov.sa: ، صحيفة جانان التر وية، من موقعالتربوي"



 107 

لرضاااا المنااااخ التنظيماااي والعالقاااة ماااع اإلدارة ودورهاااا فاااي تحقياااق ا(، 2012الخنااااق، ساااناء )
، مجلااة الباحااث، الااوظيفي لألكاااديميين دراسااة تطبيقيااة مقارنااة فااي إحاادى الجامعااات الماليزيااة

 .320ص – 311، ص(10العدد)

، الرضااا الااوظيفي لاادى العاااملين وآثاااره علاا  األداء الااوظيفي(، 2011خااوا ، حأيااب سااميح )
 ، أريطانيا.الياديمية العر ية الأريطانية للتعلي  الع، األكرسالة ماجستير غير منشور 

، دار الراية للنشر إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين(، 2008در ، عأد البارز )
 والتونيع، القاهر ، مصر.

أثر العوامل الوظيفية والشخصية علا  الرضاا الاوظيفي ، ( 2002 )سيف أن صاالح  ،الدلبحي
 السعودية.  ،الرياض ،و  األمنيةمطأوعات أكاديمية نايف العر ية للعل ،وكفاية األداء

اإلدارة باألهااداف بجامعااة أم القاارى بمكااة المكرمااة،  ،( 2009ساامية أناات سااليمان )  ،الرحيلااي
"رساااالة  ،فاعلياااة التطبياااق والمعوقاااات مااان وجهاااة نظااار القائماااات بالعمااال اإلداري بالجامعاااة

 .السعودية المملكة العر يةملة الملرمة،  ،جامعة أ  القرى  "،ماجستير غير منشور 

الرضاااا الاااوظيفي لمعلماااي التربياااة الخاصاااة  (، 2008عأاااد الرحي ،عمااااد )  ،النياااودز، محماااد
مجلااة  ،والعواماال المااؤثرة فيااه بالماادارس الحكوميااة والخاصااة فااي محافظااة العاصاامة باااألردن

 .177ص-159،ص1،ة 9، مج العلو  التر وية والنفسية

راسة لعمليات اتخاذ القرارات فاي المنظماات د :السلوك اإلداري ، (2003) هير ارت أز ،سايمون 
 .الرياض، ترجمة الدلتور عأد الرحمن هيمان وآخرون  ،معهد اادار  العامة ،اإلدارية

الرضااا عاان العماال لاادى معلمااي ومعلمااات الرياضاايات وعالقتااه  ،(1991أحمااد شاالرز ) ،الساايد
-279ص ،(8العادد ) ،رجامعاة قطا ،مجلاة للياة التر ياة ،بتأهيلهم العلمي وخبرتهم التدريساية

325. 
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دور اإلدارة باألهداف في تطوير الكفايات اإلدارية والمهنياة لمادير (، 2003شريف، عاأدين، )
 .142ص -115، ص(66(، العدد)17، المجلد)المجلة التر وية، المدرسة

درجاااة ممارساااة ماااديري المااادارس الحكومياااة وماااديراتها (، 2011شااقير، عاااالء توفيااق رشااايد، )
تشاركية وعالقتها بالرضا الوظيفي في محافظاات شامال الضافة الغربياة مان وجهاات للقيادة ال

، جامعة النجاح الوطنية، ناألس "،رسالة ماجستير غير منشور "، نظر المعلمين والمعلمات فيها
 .فلسطين

نمااااذخ مختاااارة للمااادير الفعاااال فاااي المااادارس الثانوياااة  ،(2001) حجاااي أااان عاياااد ،الشااامرز 
، قسااا  اادار  " "رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااور  ،"الريااااض " دراساااة حالاااة الحكومياااة بمديناااة 

 .السعوديةالرياض،  ،للية التر ية ،جامعة الملك سعود ،التر وية

الرضااا الااوظيفي وعالقتااه باابعض  ،(2008عنياان  عأاد هللا ) ،وشاارير ،جااواد محماد ،الشايخ خلياال
 ،سلسالة الدراساات اانساانية ،ساالميةمجلاة الجامعاة اا ،المتغيارات الديموغرافياة لادى المعلماين

 .711ص -683ص ،(1العدد ) ،(16المجلد )

معيقات تطبيق االدارة باالهداف من وجهة نظر مديري ومعلمي (، 2010) صادق، عأد القاادر
، جامعاااة لولاااومبس، " رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااور "، المااادارس المتوساااطة بالمديناااة المناااورة

 امريلا.

اسااااتراتيجيات االدارة المدرسااااية فااااي ضااااوء االتجاهااااات (، 2011د )الصااااالحي، نأياااال محمااااو 
 ، القياد  االدارية، التكنولوجيا، إدار  الجود ، الجنادرية، عمان، األردن.المعاصرة

عوامااال الرضاااا الاااوظيفي وتطاااوير فعالياااة أداء (، 2010مصاااطفى ) ،ونشاااوان ،فاااؤاد ،العااااجن
، األولإلاااى الماااؤتمر التر اااوز  ةساااة مقدمااادرا ،المعلماااين بمااادارس وكالاااة الغاااوث الدولياااة بغااازة

 .فلسطين ، غن ،للية التر يةااسالمية، الجامعة 
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، الطبعاة  الفكر المعاصر في التنظيم و اإلدارة، (1998وعأد الوهاب علي )، عامر، سعيد يس
 هر .الثانية ، مرلن وايد سيرفيس لالستشارات و التطوير اادارز ، القا

المااداخل اإلداريااة ( 2010اكر والشااريف، عماار أحمااد أأااو هاشاا  )عأااد العلااي ، أسااامة محمااد شاا
 األردن. عمان، ، دار المناهج للنشر والتونيع،الحديثة في التعليم

 ،إدارة األفااراد والعالقااات اإلنسااانية (،1993)عايااد  ساايد  ،خطاااب ،علااي محمااد ،عأااد الوهاااب
 مصر.  ،القاهر  ،ملتبة عين شمس

ا الوظيفي أين موظفي القطاعين الحلومي والخاص فاي دولاة الرض(،1991)آد  غانز ،العتيأي
 الساعودية، ص ،الريااض، معهاد اادار  العاماة ،69العادد  ،مجلاة معهاد اإلدارة العاماة ،الكويت

 .62ص – 31

المنشااأ  العامااة  ،مشاااركة المدرسااين فااي اإلدارة المدرسااية ،(1982عيسااى صااالح ) ،العجيلااي
 .ليأيا ، طراألس،للنشر والتونيع

تصاااورات ماااديري ومعلماااي المااادارس الثانوياااة العاماااة فاااي االردن (، 2006) فرياااالالعااادوان، 
 ار اد،جامعاة اليرماوك،  ،"رساالة ماجساتير غيار منشاور "، إلمكانية تطبيق نمط االدارة باالهاداف

 االردن.

الرضا الاوظيفي، دراساة ميدانياة التجاهاات ومواقاف ماوظفي  (،1993)ناصر محماد  ،العديلي
"، رسااالة ماجسااتير غياار منشااور " ،ة الحكوميااة فااي الرياااض والمملكااة العربيااة السااعوديةاألجهااز 

 .، الواليات المتحد جامعة لاليفورنيا، معهد اادار  العامة

، التونيااعللنشاار و دار نهااران ، اإلدارة: أصااول وأسااس ومفاااهيم(، 1996عقيلااي، عماار وصاافي )
 عمان، األردن. 

 ،المانهج الحاديث فاي إدارة األفاراد ،إدارة الماوارد البشارية (،1993)مدني عأاد القاادر  ،عالقي
 .السعودية ،جد ، ملتبة نهران للنشر
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دار المسااير  للنشاار والتونيااع ، 1ال ،مبااادئ اإلدارة المدرسااية(  1999محمااد حساان )  ،العماااير 
 .األردن ، عمان،والطباعة

لمساااير  للنشااار والتونياااع ، دار ا2، المباااادئ اإلدارة المدرساااية( 2000العمااااير ، محماااد حسااان )
 والطباعة، عمان، االردن.

واقااع مشاااركة معلمااي المرحلااة الثانويااة بمدينااة الرياااض فااي  ،(2003ناااع  أحمااد ) ،العماارز 
لليااة  ،، قساا  اادار  التر ويااة" رسااالة ماجسااتير غياار منشااور  ،" عمليااة اتخاااذ القاارارات المدرسااي

 .السعودية ،الرياض ،جامعة الملك سعود، التر ية

 .لأنان ،أيروت، دار النهضة العر ية للطباعة ،الكفاءة اإلدارية (،1992) الرحمنعأد  ،عيسى

المناااخ التنظيمااي وأثااره علاا  الرضااا الااوظيفي، دراسااة  (،1996 )غنياال سااعد عأااد هللا، العيسااى
تطبيقيااة علاا  عينااة ماان اإلداريااات العااامالت فااي األجهاازة الحكوميااة فااي مدينااة الرياااض فااي 

 .،الرياض ، السعوديةجامعة الملك سعود "،سالة ماجستير غير منشور ر  ،"السعودية

، شااارلة الجاااالل للطباعاااة ،مااادخل بنااااء المهاااارات :السااالوك التنظيماااي (،2003أحماااد ) ،مااااهر
 .مصر ،ااسلندرية

جمهورياة  ، القااهر ،عاال  الكتاب، 3ال ،اإلدارة المدرساية الحديثاة ،(2002محمد منيار ) ،مرسي
 .مصر العر ية

األنماااال القياديااة للمااديرين وعالقتهااا بالرضااا  (1990) أاادر أاان سااليمان أاان عأااد هللا ،روةالماان 
الااوظيفي لاادى العاااملين: دراسااة تطبيقيااة مقارنااة بااين القطاااعين الحكااومي والخاااص بمدينااة 

الريااااض، ، ، أكاديمياااة ناااايف العر ياااة للعلاااو  األمنياااة" رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااور  ،"الريااااض
 السعودية.

مفااااهيم وأساااس سااالوك الفااارد والجماعاااة فاااي  ،السااالوك التنظيماااي (،2004)لامااال  ، ااايالمغر 
 االردن.  ،عمان ،دار الفلر للنشر والتونيع ،التنظيم
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 ،المهااااارات األساسااااية لماااادير اإلدارة المدرسااااية (،2002) المنيااااف م محمااااد صااااالح عأااااد هللا
 ، السعودية.الرياض

 ،دار الرقاااان للطباعاااة والنشااار والتونياااع ،رباااوي اإلدارة واإلشاااراف الت ،(1991يعقاااوب ) ،نشاااوان
 .األردن ،عمان

الرضااااا الااااوظيفي للموظااااف السااااعودي فااااي القطاااااعين العااااام ، ( 1993)سااااعود محمااااد ،النمر
 ،العااادد األول ،المجلاااد الخاااامس ،جامعاااة الملاااك ساااعود ،مجلاااة للياااة العلاااو  اادارياااة ،والخااااص
 .88ص-63، صالرياض

واقاع و أهمياة تطبياق ماديري المادارس فااي  ،(2011محماد )أان ساال  أان  ،عأاد العنيان ،الناوح
 ،الجمعياة الساعودية للعلاو  التر وياة والنفساية )جساتن( ،مدينة الرياض ألسلوب اإلدارة باألهداف

 .122ص-83ص ،(37الرياض، العدد )

مطبعاة الياانورز ، 1، الالقياادة وعالقتهاا بالرضاا الاوظيفي (،2010)عاادل عأاد الارانق  ،هاش 
 األردن. عمان، ،للنشر والتونيع العلمية

، الرضااا الااوظيفي لاادى المشاارفين التربااويين فااي مدينااة تعااز(:  2008الهياااج ، عأااد السااال  ) 
 اليمن. جامعة تعن، ،"رسالة ماجستير غير منشور "

االدارة المدرسااااية الفعالااااة، موضااااوعات اجرائيااااة (، 2008واصاااال، جمياااال حسااااين المااااومني )
 ، دار الحامد للنشر والتونيع، عمان، االردن.مدارسواساسية مختارة لمديري ال

 ،دار الخريجااااي للنشاااار والتونيااااع ،مبااااادئ اإلدارة العامااااة ،(1996محمااااد عأااااد الفتاااااح ) ،ياااااغي
 .السعودية ،الرياض

 الرياض ، ملتبة التر ية العر ي لادول الخلايج،عملية التخطيط التربوي (: 1991ليونسلو )ا
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 (: قائمة أسماء المحكمين1ملحق )

 الجامعة اسم المحكم الرقم

 الجامعة األردنية د. بسام فوزي بندر الربيع (1)

 الجامعة األردنية . شاكر عارف هزاع العالونيةد (2)

 وزارة التربية والتعليم/ األردن د. عبد اإلله عبد هللا الجغبير (3)

 وزارة التربية والتعليم/ األردن د. جهاد خليل المشايخ (4)

 جامعة النجاح الوطنية د. سهيل صالحة (5)

 جامعة النجاح الوطنية د. غسان الحلو (6)
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 بصورتها األولية (: أداة الدراسة2ملحق )

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 االستبانة

 جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 
 تحية طيبة وبعدم

درجاة تطبياق أسالوب اإلدارة باألهاداف وعالقتهاا بالرضاا الاوظيفي لادى تقو  الباحثة أدراسة حاول " 
  ."الضفة الغربية من وجهات نظرهم المعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال

درجة وقد قامت الباحثة أوضع استبانة تحتوز على عدد من الفقرات التي يعتقد بأنها سوف تكشف عن 
 .تطأيق أسلوب االدار  باالهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي

هاا ونعلملا  ان نرجو التكر  بااجابة عن فقرات ااستبانة حسب التعليمات الوارد  في لل جنء من اجنائ
جميع المعلومات التاي ساوف تعطوهاا ساتحاال بالسارية التاماة الكاملاة ولان تساتخد  اال ألغاراض البحاث 

 .العلمي، معأر  عن شلرز وتقديرز لحسن تعاونل 

 مع وافر االحترام
 الباحثة                                                        

 امية عبد هللا اشتية
 ( في المربع الذي ينطبق عليك: X  وضع إشارة ) أوال: يرج

 الجنس:           
 ذلر )   (                                 أنثى    )   (     

 المؤهل العلمي: 
 بلالوريوس فأقل )  (     ماجستير )  (     أعلى من ماجستير )  (            

 عدد سنوات الخبرة: 
 سنة  )   (   15سنة )   (   أكثر من  15 – 5من    سنوات  )   (   5اقل من 

 موقع المدرسة:
 مدينة )    (          قرية   )   (         

 مستوى المدرسة:
 مرحلة أساسية دنيا )   (             مرحلة أساسية عليا )   (               ثانوي )   (
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 اه مناسبا لقناعاتك الشخصية." في المستوى الذي تر  Xثانيا: يرج  وضع إشارة " 
أعاااارض  أعارض  محايد  أوافق أوافق جدًا  الفقر  الرق 

 جدا

 أوال: اإلدارة باألهداف

 المحور األول: تحديد األهداف

يت  وضع األهداف الشاملة لجميع  1
 جوانب تطوير العملية التعليمية.

     

يااااات  مراعاااااا  ااملانياااااات المادياااااة و  2
 لتحقيق األهداف.البشرية الالنمة 

     

يت  النا  جميع العاملين في المنطقة  3
التعليمياااااااااااااااة أتحقياااااااااااااااق االهاااااااااااااااداف 

 المطلوبة.

     

ياااااات  تحديااااااد االهااااااداف ماااااان خااااااالل  4
المشاااااااااارلة ماااااااااع اطاااااااااراف العملياااااااااة 

 التعليمية.

     

      يت  وضع اهداف العمل باستمرار. 5

يااااات  تونياااااع االهاااااداف فاااااي مختلاااااف  6
 .المستويات االدارية

     

تاااتالئ  االهااااداف ماااع خطااااط العماااال  7
 الموضوعة.

     

      يت  تأيني اهداف محدد  وواضحة. 8

 المحور الثاني: وضع الخطة

يااااااات  تحدياااااااد النشااااااااطات المطلوباااااااة  9
 لتحقيق االهداف.

     

ياات  تحديااد الوسااائل الكفيلااة أتحقيااق  10
 االهداف.

     

ياااااات  تفااااااويض بعااااااض الصااااااالحيات  11
 لمدارس.لمديرز ا
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يت  الحرص على تنمية التعاون أين  12
 مديرز المدارس في المنطقة.

     

ياات  تحديااد المشاالالت التااي تعتاارض  13
تحقيااااااق االهااااااداف وليفيااااااة التغلااااااب 

 عليها.

     

      يت  مناقشة ليفية تحقيق االهداف. 14

ياات  مراعااا  تحوياال االفلااار النظريااة  15
ملاااااان الاااااى عملياااااة واقعياااااة قااااادر اال

 اثناء وضع الخطط.

     

 المحور الثالث: التخطيط

      يضمن التخطيط معايير وضوابط. 16

      يت  عرض الخطط بشلل واضح. 17

      يحدد للخطة جدول نمني. 18

      تقي  الخطط وفق معايير محدد . 19

يااااااااات  ر ااااااااااط الخطاااااااااة الموضااااااااااوعية  20
 بالحاجات الفعلية لالفراد والمجتمع.

     

يراعااااااااااى اثناااااااااااء التخطاااااااااايط جميااااااااااع  21
المتغيرات التي قاد تحادث فاي الأيئاة 

 المحيطة للعملية التر وية.

     

 المحور الرابع: المراجعة الدورية

      يت  تنسيق الجهود لتحقيق االهداف. 22

يااااااات  متابعاااااااة االعماااااااال والنشااااااااطات  23
 المتفق عليها.

     

ف يااات  تنويااادك/ز بالخباااارت والمعاااار  24
 التي تؤدز الى تحسين أدائك/ز.

     

      يت  متابعة تنفيذ الخطة بشلل جيد. 25

يااااات  مراجعاااااة خطاااااط العمااااال بصااااافة  26
منتظماااااة وتجااااارز عليهاااااا التعاااااديالت 

 الالنمة.
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 ثانيا: الرضا الوظيفي

 المحور األول: الرضا عن الوظيفة

هنااااااااااك فرصاااااااااة الأاااااااااران مهااااااااااراتي  27
 وقدراتي.

     

تااااي الحاليااااة تتاااايح لااااي فرصااااة وظيف 28
 للمبادأ  واالأتكار.

     

تااوفير نظااا  لالشااراف العااا ، ولاايس  29
ااشااااراف المباشاااار، ممااااا ينيااااد ماااان 

 خأرات المعلمين.

     

تتاااااااايح الوظيفااااااااة الحاليااااااااة الفرصااااااااة  30
 للملانة االجتماعية المناسبة.

     

احاااااب عملاااااي واشاااااعر اناااااه مصااااادر  31
 سعادتي.

     

 الرضا عن االجر المحور الثاني:

      يتناسب االجر مع العمل. 32

      يتناسب االجر مع تكلفة المعيشة. 33

اتبااااااااة سياساااااااة الملافااااااا،ت الحاااااااافن   34
 والمتكرر .

     

تفضاااااايل الحااااااوافن الجماعيااااااة علااااااى  35
 الحوافن الفردية.

     

      الراتب الذز احصل عليه مرٍض. 36

 ام الذات و عالقات العملالمحور الثالث: التقدير واحتر 

أشااعر أتقاادير نمالئااي فااي ااشااراف  37
 لجهودز المأذولة في مجال العمل.

     

أتعاماال مااع معلمااين ومااديرين أرغااب  38
 بالتعامل معه .

     

أجااد اهتماماااًا لافياااا ماان قأااال وساااائل  39
 ااعال  بأهمية عملي.
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تجد آرائي اهتمامًا من قأال مسائولي  40
 ذه للقرارات.عند اتخا

     

أشاااااعر باااااأن اادار  تراعاااااي ظروفاااااي  41
 الخاصة

     

العمااااال يتااااايح لاااااي الفااااارص لتكاااااوين  42
 الصداقات.
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 بصورتها النهائية (: أداة الدراسة3ملحق )

 االستبانة

 جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 
 تحية طيبة وبعدم

بياق أسالوب اإلدارة باألهاداف وعالقتهاا بالرضاا الاوظيفي لادى درجاة تطتقو  الباحثة أدراسة حاول " 
 ". المعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم

وقد قامت الباحثة أوضع استبانة تحتوز على عدد من الفقرات التي يعتقد بأنها سوف تكشف عن درجة 
 ها بالرضا الوظيفي.تطأيق أسلوب اادار  باألهداف وعالقت

نرجو التكر  بااجابة عن فقرات ااستبانة حسب التعليمات الوارد  في لل جنء من أجنائهاا ونعلملا  أن 
جميع المعلومات التاي ساوف تعطوهاا ساتحاال بالسارية التاماة الكاملاة ولان تساتخد  إال ألغاراض البحاث 

 .العلمي، معأر  عن شلرز وتقديرز لحسن تعاونل 

 حتراممع وافر اال
 الباحثة                                                        

 امية عبد هللا اشتية
 ( في المربع الذي ينطبق عليك: Xأوال: يرج  وضع إشارة ) 

 الجنس:           
 ذلر )   (                                 أنثى    )   (     

 المؤهل العلمي: 
 (     ماجستير فأعلى )  (      بلالوريوس فأقل ) 

 عدد سنوات الخبرة: 
 سنة  )   (   15سنة )   (   أكثر من  15 – 5سنوات  )   (     من  5اقل من 

 موقع المدرسة:
 مدينة )    (          قرية   )   (         

 مستوى المدرسة:
 ثانوي )   (             )   (   مرحلة أساسية عليا)   (              مرحلة أساسية دنيا
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 " في المستوى الذي تراه مناسبا لقناعاتك الشخصية. Xثانيا: يرج  وضع إشارة " 
أوافاااااااااااااق  الفقر  الرق 

 جدًا 

أعااااااااااااارض  أعارض  محايد  أوافق
 جدا

 أوال: اإلدارة باألهداف

 المحور األول: تحديد األهداف

تغطي األهداف جميع جوانب  1
 مية.تطوير العملية التعلي

     

تراعااااااااااي األهااااااااااداف ااملانيااااااااااات  2
المادياااااااااااااة و البشااااااااااااارية الالنماااااااااااااة 

 للتحقيق.

     

تلن  األهاداف جمياع العااملين فاي  3
 المنطقة التعليمية أتحقيقها .

     

تحاااااااااادد األهااااااااااداف ماااااااااان خااااااااااالل  4
المشااااااارلة مااااااع أطااااااراف العمليااااااة 

 التعليمية.

     

توضاااااااع األهاااااااداف بماااااااا يضااااااامن  5
 تمرار.انتظا  سير العمل باس

     

تاااااااااونة األهاااااااااداف فاااااااااي مختلاااااااااف  6
 المستويات اادارية.

     

تتالء  األهداف ماع خطاط العمال  7
 الموضوعة.

     

ُتصااااااغ األهاااااداف بشااااالل واضاااااح  8
 ومحدد.

     

 المحور الثاني: وضع الخطة

تحاادد الخطااة النشاااطات المطلوبااة  9
 لتحقيق األهداف.

     

 تحاااااادد الخطااااااة الوسااااااائل الكفيلاااااااة 10
 أتحقيق األهداف.
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تفوض الخطة بعض الصالحيات  11
 لمديرز المدارس.

     

تنماااي الخطاااة آفااااق التعااااون أاااين  12
 مديرز المدارس في المنطقة.

     

تحاادد الخطااة المشاالالت التااي قااد  13
تعتااارض تحقياااق األهاااداف وليفياااة 

 التغلب عليها.

     

تناااااااااقش الخطااااااااة ليفيااااااااة تحقيااااااااق  14
 األهداف.

     

تراعااااااااي الخطااااااااة ليفيااااااااة تحوياااااااال  15
األفلار النظرية إلى عملية واقعية 
 قدر ااملان أثناء وضع الخطط.

     

 
 المحور الثالث: التخطيط

يتضااااااااااااامن التخطااااااااااااايط معاااااااااااااايير  16
 وضوابط يتعين االلتنا  أها.

     

      ُتعرض الخطط بشلل واضح. 17

يحاادد للخطااة جاادول نمنااي محاادد  18
 للتنفيذ.

     

تاااااااااااااارتبط الخطااااااااااااااة الموضااااااااااااااوعة  19
بالحاجااااااااااااااات الفعليااااااااااااااة لألفااااااااااااااراد 

 والمجتمع.

     

 المحور الرابع: المراجعة الدورية

يااااااااات  تنسااااااااايق الجهاااااااااود لتحقياااااااااق  20
 األهداف.

     

ياااات  تقيااااي  الخطااااط وفااااق معااااايير  21
 محدد .

     

يااات  متابعاااة األعماااال والنشااااطات  22
 المتفق عليها.
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 يااااااااااااااات  تنويااااااااااااااادك/ز باااااااااااااااالخأرات 23
والمعارف التي تؤدز إلى تحساين 

 أدائك/ز.

     

ياااات  متابعااااة تنفيااااذ الخطااااة بشاااالل  24
 جيد.

     

يااات  مراجعاااة خطاااط العمااال بصااافة  25
منتظمااة وتجاارز عليهااا التعااديالت 

 الالنمة.

     

 ثانيا: الرضا الوظيفي

 المحور األول: العالقات االجتماعية

تتمين صلتي بأولياء أماور الطلباة  26
 ة وااليجاأية.بالثق

     

أتعامال مااع نمالئااي المعلمااين أااود  27
 وتعاون.

     

تمتد ارتباطاتي أنمالئي المعلماين  28
 خارج حدود العمل.

     

تتساا  عالقتااي بااالطالب باااالحترا   29
 والتقدير.

     

تر طنااااااااااااي بالمشاااااااااااارف التر ااااااااااااوز  30
 عالقات صداقة.

 

     

 المحور الثاني: المهام الوظيفية

املااااااك حريااااااة لافيااااااة فااااااي تحديااااااد  31
 محتوى المقرر الدراسي.

     

يتالء  حج  مقرراتي الدراسية ماع  32
 الوقت المتاح لها.

     

اشااااااااعر بفخاااااااار واعتاااااااانان لكااااااااوني  33
 معلما.

 

     



 125 

يملننااااااااااي التعاماااااااااال مااااااااااع إعااااااااااداد  34
 الطالب بطريقة مناسبة.

     

أؤدز مساااااااااااااااااؤولياتي الوظيفياااااااااااااااااة  35
 بحماسة ورغبة.

     

يتوفر لدز وقت مناسب لتحضير  36
 دروسي.

     

اساااتطيع تحمااال أعباااائي الوظيفياااة  37
 بشلل مناسب.

     

 الدعم اإلداري  المحور الثالث:

يتيح لي المشرف التر اوز مناقشاة  38
 األنظمة واللوائح.

     

تاااااااااانظ  إدار  المدرسااااااااااة الجاااااااااادول  39
 الدراسي بصور  منطقية.

     

مساااااؤولياتي  تاااااتفه  إدار  المدرساااااة 40
 الوظيفية.

     

تتخااذ إدار  المدرساااة معااي مواقاااف  41
 داعمة ومشجعة.

     

تطلعنااااااااااي إدار  المدرسااااااااااة علااااااااااى  42
 األنظمة واللوائح.

     

تتقأل إدار  المدرسة آرائي لتطوير  43
 الخطط واألنشطة.

     

 المحور الرابع: الرواتب والمكافآت

يتناسب راتأي الشهرز مع جهادز  44
 وظيفي.ال

     

      أتلقى عائدا مناسبا عند تقاعدز. 45

اساااتفيد مااان خاااالل عملاااي الرعاياااة  46
 الصحية.

     

احصاااال ماااان خااااالل عملااااي علااااى  47
 ملاف،ت مجنية.
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 المحور الخامس: التطوير المهني

يتااااااااااح لاااااااااي حضاااااااااور معاااااااااارض  48
 الحاسب اآللي الدولية.

     

تتوافاااق أنشاااطة التطاااوير الاااوظيفي  49
 مع أهدافي وطموحاتي.

     

أرتقااااااااي وظيفيااااااااا بصااااااااور  عادلااااااااة  50
 ومقأولة.

     

تتااااوفر لااااي فاااارص تدريأيااااة جيااااد   51
 لتطويرز وظيفيا.
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of applying the method of 

management by objectives and its relationship to job satisfaction among 

teachers in public schools in the provinces of the northern west bank from 

their point of view. Specifically, the study tried to answer the main 

question: what is the degree of applying the method of management by 

objectives and its relationship to job satisfaction among teachers in public 

schools in the provinces of the northern west bank from their point of 

view? 

The study population consisted of all public school teachers in the northern 

West Bank, their number is (26 710), according to Ministry of Education 

statistics for the year 2014/2015, and the study sample reached (230) 

teachers, where the questionnaire was used as a tool for the study, which 

consisted of two domains and they are the management by the objectives 

and it has the flowing axes ( setting goals, the plan, planning and periodic 

review) and job satisfaction which consisted of the following axes ( social 

relationships, functional tasks, administrative support, incomes and rewards 



 c 

and the professional development)  it consisted of (51) items, also the 

descriptive method was employed in this study. 

The study found the following results: 

· There were no statistically significant differences on the level of 

significance (= 0.05 α) between the means of teachers’ point of views in the 

field of management by objectives in the public schools, due to the sex 

variable in the axes of setting goals and developing the plan, planning, 

periodic review, and the total score for the field of management by 

objectives. 

• There were no statistically significant differences on the level of 

significance (= 0.05 α) between the means of the teachers’ point of view in 

the area of job satisfaction due to the sex variable in the axe of social 

relations and administrative support, and incomes and rewards and the total 

score for the field of job satisfaction, while no statistically significant 

differences between the means differences their views in the areas of job 

tasks and professional development, and in favor of the female teachers. 

• There were no statistically significant differences on the level of 

significance (= 0.05 α) between the means of teachers’ point of views in the 

field of management by objectives in the public schools, attributed to the 

educational qualification variable, in the axes of setting goals and 

developing the plan and periodic review and the total score for the field of 

management by objectives, while there are statistically significant 

differences between the averages of their views in the field of planning, and 

in favor of Master and higher degrees. 
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• There were no statistically significant differences on the level of 

significance (= 0.05 α) between the means of the teachers’ point of view in 

the area of job satisfaction due to the qualification variable in the axes of 

social relations and functional tasks and administrative support, and 

incomes and rewards and professional development and the total score for 

the areas of job satisfaction. 

· The existence of statistically positive significant at (α=0.05) between 

management by objectives and job satisfaction in the public schools in the 

northern West Bank from the school teachers’ points of views 

· The degree of job satisfaction in the governmental schools in the northern 

West Bank from the school teachers’ points of views, has come an average 

of (3.60) on the total score of the areas, and this indicates a high degree of 

job satisfaction. 

In light of these results, the researcher submitted several recommendations 

including: 

1. An immediate action to identify the professional needs of teachers and 

the work to develop and improve it because of its impact on job 

satisfaction. 

2. The work on improving the financial benefits and incentives for teachers, 

in order to satisfy the needs of life and achieve job satisfaction. 

3. The need for the development of planning and follow-up skills and 

building plans in accordance with the goals, which supports the adoption of 

management by objectives. 

 




