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  هداءإ

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلّم... ةم البشريلى معلّإ

  وفاء ومحبة...  تركوا بصماتهم في ذاكرتي لى منإ

   ...هم جميعاًحبلى من أإ

  رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنّاته... أبي 

  أمد اهللا في عمرها... أمي 

   وسنداًأدامهم اهللا ذخراً... خوتي وأخواتي إ

  حفظهم اهللا دوماً... زوجتي وأبنائي 

  أصدقائي وزمالئي ... أساتذتي وطالبي 

  همأنار اهللا درب

  وصرحها األبي... سة لى أرضنا المقدإ

  جامعة القدس

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  رامي العبد
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  :إقرار
  
هـا نتيجـة أبحـاثي    وأنّ ،لنيل درجة الماجستير ؛ها قدمت لجامعة القدسسالة أنّالر هذه دمر أنا مقّقّأ

م لنيـل  جزء منها لم يقد هذه الرسالة أو أي نأوليه حيثما ورد، باستثناء ما تمت اإلشارة إ الخاصة،
ألي جامعة أو معهد عليا ة درجةأي.   

  
 

  :  وقيعالتّ
  .مد علي العبدرامي مح:  االسم
 .م16/8/2014 :اريخالتّ
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  نالشكر والعرفا
.والصالة والسالم على المعلّم األمين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلّمالحمد هللا رب العالمين،   

 العلوم كلية/  الى جامعة القدسراسة، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير،بعد أن من اهللا علي باتمام هذه الد
 وأخص بالذكر الدكتور محسن عدس ،داريين جميعهم من أكاديميين وإ العاملين فيهاالى ة والتربوي

ور محمد شعيبات، أساتذة عميد الكلية، والدكتور محمد عابدين، والدكتور محمود أبو سمرة، والدكت
.دارة التربويةبرنامج اإل  

شراف على هذه الرسالة الدكتور محمد بول اإلكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من تفضل بق
عداد هذه اد وتوجيه، في إرشير سند وعون، بما قدمه من نصح وإعوض شعيبات، الذي كان خ

 نائل عبد  والدكتورر محمود أبو سمرة توك من عضوي لجنة المناقشة الدالرسالة، وأشكر كالً
.لقيمةملحوظاتهم اعلى  على تفضلهما بمناقشة رسالتي، والرحمن  

  وأخص بالذكر كالً،لى كّل من ساندني في اتمام هذه الرسالة إكما يسعدني أن أقدم شكري البالغ
:من  

.األساتذة األفاضل أعضاء لجنة تحكيم االستبانة، لما قدموه من توصيات واقتراحات  

.نجليزيةلى تكرمها بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة اإلستاذة يارا عبيات، عاأل  

.ستاذ رائد حامد، على تفضله بتدقيق الرسالة لغويااأل  

. في العمل والدراسة والزمالء جميعاً األستاذ حاتم مصطفى، مدرسة ذكور رمون الثانويةمدير  

. خير الجزاء جميعاًياكم اهللا العلي العظيم أن يجزينا وإسألوأ  

 رامي العبد
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: لملخصا  

 نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة  مديري المدارسطبيق هدفت هذه الدراسة الى معرفة درجة ت
الجنس، : وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين، وبيان دور متغيرات الدراسة، االدارة باألهداف

  .في وجهات نظر أفراد عينة الدراسةالمسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 

ديرات ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية في ن مجتمع الدراسة من جميع مديري وموتكو
في حين ،  ومعلمةمعلماً) 2962( ومديرة ومديراً) 183(، والبالغ عددهم "رام اهللا والبيرة"محافظة 

ومعلمة، تم معلماً) 296( و ، ومديرةمديراً) 92(، منهم فرداً) 388(نت عينة الدراسة من تكو 
  .اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

قها ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي، وقام بتصميم استبانة تم التحقق من صد
حصائية للعلوم  اإلةبة، وتم استخدام برنامج الرزمحصائية المناسوثباتها بالطرق التربوية واإل

 .جابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتهالإل) SPSS(االجتماعية 

  :تيةآلالنتائج الى وقد توصلت الدراسة إ

 جاءت ،دارة باألهداف نظرية اإل" رام اهللا والبيرة"في محافظة مديري المدارس ن درجة تطبيق أ
وأن درجة ).0.570(وانحراف معياري ) 3.83(بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي للدرجة الكلية 

وانحراف ) 3.59(جاءت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي  ،رضا الوظيفي للمعلمينال
  ).0.671(معياري

 ) α ≥0.05(حصائية عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إكما أشارت النتائج الى عدم وجود 
رام اهللا "في محافظة مديري المدارس درجة تطبيق ل  بين تقديرات استجابات أفراد عينة الدراسة

  .لى متغيري الجنس وسنوات الخبرةتعزى إدارة باألهداف ،  نظرية اإل" والبيرة

المسمى الوظيفي وكانت الفروق لصالح المديرين، والمؤهل العلمي : في حين وجدت تعزى لمتغيري
  .  وكانت الفروق لصالح حملة الماجستير فأعلى

 ) α ≥0.05(حصائية عند مستوى الداللة إ فروق ذات داللة أيضا أشارت النتائج الى عدم وجود 
الى متغيري  تعزى ،درجة الرضا الوظيفي للمعلمين ل   استجابات أفراد عينة الدراسةبين تقديرات



 د 

لى متغير سنوات الخبرة وكانت الفروق ، تعزى إ، في حين وجدت فروق الجنس والمؤهل العلمي
  . سنوات5لصالح أقل من 

ين درجة تطبيق ب ) α ≥0.05(وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
ودرجة الرضا الوظيفي ، دارة باألهداف نظرية اإل"رام اهللا والبيرة"ة في محافظ مديري المدارس

  .وهي درجة ايجابية. ) 743( حيث كان معامل اإلرتباط للمعلمين

رفع درجة ، يسهم بشكل إيجابي في تحقيقها ووبالتالي فإن المشاركة الفعلية في وضع األهداف
  . وظيفيالرضا ال
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The degree of applying management by objectives theory from the 
principals in the province of “Ramallah and Al-Bireh” and its correlation 
to teachers’ job satisfaction. 

Researcher: Rami AL-abed. 

Supervisor: Dr. Mohammad Sho’ibat.  

Abstract: 
This study  investigates the degree to which management by objectives is applied by 
school principals in the province of “Ramallah  and Al-Bireh" and its correlation to 
teachers’ job satisfaction. And the role of the study variables: gender, job title, 
qualification, and years of experience, plays in applying MBO from the perspective of the 
members of the study sample. 

The study population consisted of all the principals and teachers of public schools in the 
province of “Ramallah and Al-Bireh " (183 ) principals  and ( 2962 ) teachers . The study 
sample consisted of (388) individuals, of whom 92 principals and 296 teachers, were 
selected in stratified random manner. 

To achieve the objectives of the study, the researcher followed the descriptive approach. A 
questionnaire was designed, the reliability and validity was checked through educational 
methods.  To answer the research questions and hypothesis, the researcher used statistical 
software packages (SPSS) to analyze data. 

The study found the following results: 

The degree of applying management by objectives theory by school principals in the 
province of “Ramallah and Al-Bireh “  got a high degree , a mean  of total score of ( 3.83 ) 
and standard deviation ( 0.570 ) . The degree of job satisfaction for teachers in the province 
of “Ramallah and Al-Bireh “from their perspectives got a medium degree,  a mean of ( 
3.59 ) and standard deviation  of ( 0.671 ) . 

There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the estimates of the responses of the study sample on the degree of applying 
management by objectives theory by school principals in the province of “Ramallah and 
Al-Bireh”  attributable to the variables of gender and years of experience.` 

There are statistically significant differences attributable to the variables of job title where 
the  differences were in favor of the principals , and the qualification where the differences 
were in favor of the holder of masters degree or higher . 

There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the estimates of the responses of the study sample on the degree of teachers’ job 
satisfaction attributed to the variables of gender and qualification. While there are 



 و 

statistically significant differences attributed to the variable of years of experience and the 
differences were in favor of less than 5 years. 

There is a statistically significant correlation  at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between The degree of applying management by objectives theory by school principals in 
the province of “Ramallah and Al-Bireh " and its correlation to teachers’ job satisfaction 
with standard deviation  of  (0.743).  

As a result, the actual participation in objectives development will positively be achieved 
and increase the degree of job satisfaction.   
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 الفصل األول

______________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  مقدمة الدراسة 1.1
 فقد تزايدت أهميتها بزيادة مجال ،ة في المجتمعات الحديثةهمم عملية اإلدارةأصبحت عملية 

 ،ر في أساليب اإلنتاجتجاهها نحو مزيد من التخصص والتطوا و،المنافسة البشرية واتساعها
لتغييرات العالمية  فا،ديث من سمات هذا العصر وأصبح التغيير والتح ،يم الخدماتدووسائل تق

 اإلدارة وال بد أن تكون ،جتماعية واقتصادية وفكرية من سياسية وا، جميعهااألصعدةواضحة في 
  مناحي الحياةستعداد والتكيف مع الجديد في على مستوى التغييرات بحيث تحمل بين طياتها اال

 موجهة نحو ، استخدامها للنظريات واألساليب الحديثة اليوم هواإلدارة ولعل أهم ما يميز ،جميعها
تحقيق الكفاءة والتميف الموضوعة، بما يضمن تحقيق األهداالةز والمشاركة الفع.  

 ، القادرة على تحليل واستقراء وتطوير األهداف واإلجراءاتاإلدارة هي :الة الفعاإلدارة ف؛ وعليه
 لتحقيق التقدم االقتصادي والحضاري ،ي تشاركي بأسلوب ديمقراط،وتحديد النتائج المتوقعة

  ).2006عبوي، (.المأمول

         نسان،ناء اإل ب من أهم العوامل المؤثرة في، المنظمات التربوية بمؤسساتها التعليمية المختلفةوتعد
ربوية  العملية التى كفاءة يؤثر عل، عنصراً بارزاً ومميزاً تعد، التربوية في هذه العمليةاإلدارةحيث 

 فإن تحقيق ، وبالتالي، وتحقيق األهداف التي تسعى لترجمتها،والتعليمية وتحسين مخرجاتها
 وفعالية األساليب اإلدارةالمؤسسات التربوية والتعليمية ألهدافها يتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة 

  ) .1993 ،الزيادي. (طتها ومهارات القوة العاملة فيهاالمستخدمة في أنش

جتماعية  أي أنها مؤسسة ا، المدرسة بناء أساسي من أبنية المجتمع أن)2006(ين يرى عابدو
 ،ه وتربيتهم تربية مقصودة، لتقوم بتنشئة أبنائأوجدها المجتمع بفعل غزارة التراث الثقافي وتراكمه

  .وصبغهم بصبغة مستندة إلى فلسفته ونظمه و مبادئه ومنسجمة معها 

، ال بد لها من  من األهمية البالغة لدور المدرسة في المجتمع انطالقاً:)1985(ويقول الشمخي 
 حيث يعتمد نجاحها على مدى توجيه النشاطات نحو األهداف ،ستخدام األساليب الحديثة في إدارتهاا
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وتحديدها في باألهدافهتمام  يجعل اال،اإلدارة األمر الذي يتطلب أسلوباً خاصاً في ،ةالمرجو 
  .باألهداف اإلدارةألسلوب موجود ويطلق عليه  وهذا ا،المركز األول

 ”MBO“   (Management by Objectives).التي سوف تكون محور هذه الدراسةو 

ألمريكي بيتر دراكر  على يد المفكر اباألهداف اإلدارة أول ظهور لنظرية أن) 2002(  كنعانوبين 
ن منشآت األعمال تحتاج إلى أسلوب  وكان يرى أ،وذلك في بداية النصف الثاني من القرن العشرين

 التوجيه  ذاته الوقتر لهم في  ويوفّ،ساس بالمسؤولية لدى األفراد والعاملين فيهاحينمي اإلإداري 
  . مة مع األهداف العامة للتنظيم  ويجعل أهدافهم الشخصية منسج، روح الفريق وينشئ،الكافي

املون داخل لية التي يقوم اإلداريون والع هي العمباألهداف اإلدارةأن ) 2007(ويرى العجمي 
  بحيث يكون كّل،وضع أهداف محددة وقابلة للقياس على أساس موضوعي ب،المنظمة التعليمية

 وتقييم أدائهم بناء على ، خالل فترة زمنية محددة عن إنجاز األهداف المحددة له،والًعامل مسؤ
 بين  نظرية تقوم على أساس المشاركةدافباأله اإلدارة وضح أن  كما ،االنتائج التي حققوه

مشتركة بناء على معايير  للوصول إلى أغراض ، أهدافهم وخططهمالرؤساء والمرؤوسين في تحديد
  العليا،اإلدارة دون اللجوء إلى تخاذ القراراتالق حرية المدير في ا تساعد في إطموضوعة، حيث
 ،ستجابة لألحداث أكثر من مجرد اال،والتأثير فيه بالمستقبل ركيز فيها هو  التنبؤكما أن محور الت

 ويعمل على التنمية اإلدارة ومنهج عضوي يجمع بين وظائف  فهي طريقة جديدة للتفكير،،التاليوب
  .  المتاحة ردالمستمرة للموا

 بدالً من التركيز ، أنها  نظام إداري يركّز على النتائج:باألهداف اإلدارة) 2002( العمايرة وضحوي
  .ما ماذا تريد أن تنجز من األعمال وإنلعبرة في كيفية القيام باألعمال فليست اى النشاطات،عل

 من الرئيس ومعاونيه طريقة يقوم بموجبها كّل :باألهداف اإلدارةأن ) 2004(ليمة  حوقد بين أبو
كل نتائج  المسؤولية في ش وتحديد مجاالت،معاً بتحديد االهداف العامة للمؤسسة التي يعملون بها

 ، بحيث يكون تحقيق األهداف هي المعايير الموجهة في تحريك الوحدات اإلدارية وتشغيلهامتوقعة،
  .بتكار يدفع العاملين إلى اإلبداع واال نظاماً متحركاًباألهداف اإلدارة نظام وعليه يعد

اليب العمل  أنها أسلوب من أس باألهداف اإلدارة  موضوع أكدت معظم الدراسات التي تناولتحيث
 وأن أهم ما يميزها أنها تختلف عن األسلوب التقليدي مثل نظاماً إدارياً في حد ذاتها، وال ت،اإلداري
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ع كل تركيزها واهتماماتها حول مطلب في أنها تض)  بالقوانين واللوائحاإلدارة (المتعارف عليه
  ).1999 ،العمايرة (.موضوعةوائح اللتزام بالقوانين واللتحقيق األهداف بغض النظر عن درجة اال

ب المتبعة لمدير المدرسة، لها ارتباط  الممارسات اإلدارية واألساليأنإلى ) 2007(ويشير العجمي 
 فكلما شعر المعلمون بأن القيادة المدرسية قادرة على فهم ،الرضا الوظيفي للمعلمينعلى  وتأثير

مون أكثر إنتاجاً ورضاً في  كلما كان المعلحترام المتبادل،عهم وفق مبدأ اال والعمل م،متطلباتهم
  .عملهم

 Job ( موضوع الرضا الوظيفيويعد satisfaction( الزمة  ال، أحد المواضيع اإلدارية المهمة
  .للنجاح في مختلف الميادين

 ،ة سارةجداني حالة و الرضا الوظيفي  أنJONES & SLOANE(  ,2006( سلون و ويرى جونز 
 مفهوماً  أساس ذلك فإن الرضا الوظيفي يعدلفرد أو خبراته المهنية، وعلىتنتج عن تقويم عمل ا

 ، واإلشراف،والزمالء ، ولعل أهم هذه المظاهر هي طبيعة الوظيفة،يشمل مظاهر خاصة أو محددة
  . والسياسات التنظيمية،تصاالت ونظام اال، ونظام الترقياتوالراتب،

 والرضا عن العمل في ،ضا لدى الفرد يزيد من اإلنتاجإلى أن الشعور بالر) 2008(  ويشير عبداهللا
ه  ينتج بين،، فإذا وجد شعور بالرضا لدى الفرد عن العملاألساسية بالنسبة للفرد والمجتمعاألمور 

 وقد ، ينعكس أثره إيجابياً على أداء الفردهدورب وهذا ،جتماعيوبين من في العمل توافق نفسي وا
  .ر العمل يمتد هذا الرضا إلى خارج إطا

 ويزداد إقباالً ،أن الفرد الذي يرتفع رضاه عن عمله يزداد حماسةً للعمل) 2006(ويوضح العمري 
  . ويزداد أيضاً انتماؤه لوظيفته والمؤسسة ،عليه

 ويتحسن أداؤه، وبالعكس فالفرد الذي ينخفض رضاه عن عمله تقّل ،فترتفع بذلك إنتاجية الفرد
 ،نتماء والوالء للوظيفة والمؤسسة وتقّل مشاعر االقباله عليه،، وكذلك يضعف إحماسته للعمل

  .وبالتالي تقل اإلنتاجية
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عمل له تأثير إيجابي خارج إلى أن ارتفاع مؤشر الرضا في ال) 2007(رير خليل وشويشير الشيخ 
 وقت فراغهم وخاصة د عن أكثر رضا فقد وجد أن األفراد األكثر رضا عن العمل يكونونالعمل،
  .  وكذلك رضا عن الحياة بصفة عامة،ئالتهممع عا

، وما لها من ارتباط  والسلوكيات التي يمارسها مديرو المدارسنماطقد الحظ الباحث العديد من األو
ضرورة إجراء م وتحقيق أهداف المؤسسة التربوية؛ لذا رأى كبير في  رضا المعلمين وتحسين أدائه

من وجهة نظرهم  باألهداف اإلدارةديرين نظرية للتعرف على درجة تطبيق الم ؛هذه الدراسة
  . عالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمينو" رام اهللا والبيرة" ووجهة نظر المعلمين في محافظة

  مشكلة الدراسة  2.1
 أهم المؤسسات البانية ، وهي من سؤولية التربية والتعليم يقوم بم،تعتبر المدرسة صرحاً علمياً

  إالّ،لخإ... ل اقتصادية وتربوية  ما تعانيه المجتمعات العربية من مشاكوالداعمة للمجتمع، ورغم
 النهوض  في عمليتي وبالتحديد المدارس دوراً ريادياً،أنها تتوقع من مؤسساتها التربوية والتعليمية

  .والرقي

ائباً طالعه على األعمال اإلدارية فيها بصفته ن وا الباحث معلماً في مدرسة حكوميةومن خالل عمل
حدد أهدافها مسبقاً بطرق ح األعمال التي تقيم بناء على النتائج والتي تا فقد لمس مدى نج،للمدير

  . وما تحققه من رضا لدى المعلمين، وديمقراطيةتشاركية 

 اإلدارة نظرية  المديرينتطبيق درجة  للتعرف الى،الدراسة وقد رأى الباحث ضرورة إجراء هذه 
 وعالقة ،ةهداف العامة للمؤسس على إشراك العاملين في تحديد األاري يقوم كمنهج إد،باألهداف

  .ينملالنظرية بالرضا الوظيفي لدى المعتطبيق هذه 

اآلتي  مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسدت وقد تحد:  

 من وجهة باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"مديري المدارس في محافظة ما درجة تطبيق 
   ؟ لمعلمينلوعالقتها بالرضا الوظيفي  ،هم ووجهة نظر المعلميننظر
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  أسئلة الدراسة  3.1
  :تتلخص أسئلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

هة  من وجباألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة" محافظة ما درجة تطبيق مديري المدارس في
  ظيفي للمعلمين؟وعالقتها بالرضا الو نظرهم ووجهة نظر المعلمين

  :تيةلسؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلوانبثق عن ا

 اإلدارةنظرية " رام اهللا والبيرة "في محافظة مديري المدارسما درجة تطبيق  :السؤال األول
  ؟علمينم ووجهة نظر الم من وجهة نظرهباألهداف

  ؟ "ام اهللا والبيرةر" في محافظة ما درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس  :السؤال الثاني

 نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة هل تختلف درجة تطبيق مديري المدارس  :السؤال الثالث
الجنس، :  من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين  باختالف متغيرات الدراسةباألهداف اإلدارة

  المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي؟

  "رام اهللا والبيرة" في محافظة درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارسختلف هل ت :السؤال الرابع
  الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟: باختالف متغيرات الدراسة

رام اهللا " في محافظة  ارتباطية بين درجة تطبيق مديري المدارسهل توجد عالقة :السؤال الخامس
  ؟ا الوظيفي للمعلمين ودرجة الرضباألهداف اإلدارةنظرية ، "والبيرة
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  فرضيات الدراسة 4.1 
  : فحص الفرضيات اآلتيةإلىسعت الدراسة 

بين  ).α ≥ 05(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ :الفرضية األولى
 "رام اهللا والبيرة" في محافظة ت تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق مديري المدارسمتوسطا

  . متغير الجنسإلى تعزى باألهداف اإلدارةظرية ن

 بين متوسطات .)α ≥ 05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية
نظرية " رام اهللا والبيرة" في محافظة تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق مديري المدارس

  .هل العلمي متغير المؤإلى تعزى باألهداف اإلدارة

 بين متوسطات .)α ≥ 05(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ :الفرضية الثالثة
 نظرية "رام اهللا والبيرة" في محافظة مديري المدارس درجة تطبيقتقديرات أفراد عينة الدراسة ل

  .سنوات الخبرة  متغيرإلى تعزى باألهداف اإلدارة

بين  .)α ≥ 05( عند مستوى الداللة إحصائيةد فروق ذات داللة توج ال :الفرضية الرابعة
 "رام اهللا والبيرة" في محافظة مديري المدارس درجة تطبيق تقديرات أفراد عينة الدراسة لمتوسطات

  . متغير المسمى الوظيفيإلى تعزى باألهداف اإلدارةنظرية 

بين  .)α ≥ 05(وى الداللة  عند مستإحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :الفرضية الخامسة
  . الجنسر متغيإلىدرجة الرضا الوظيفي تعزى لمتوسطات تقديرات المعلمين 

بين  .)α ≥ 05( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :الفرضية السادسة
  . متغير المؤهل العلميإلىدرجة الرضا الوظيفي تعزى لمتوسطات تقديرات المعلمين 

بين . )α ≥ 05( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :لسابعةالفرضية ا
  . متغير سنوات الخبرةإلىدرجة الرضا الوظيفي تعزى لمتوسطات تقديرات المعلمين  

 بين.) α ≥ 05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة  :الفرضية الثامنة
 نظرية "رام اهللا والبيرة" في محافظة مديري المدارس درجة تطبيقالدراسة لتقديرات أفراد عينة 

  .درجة الرضا الوظيفي للمعلمينو  باألهداف اإلدارة
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  ف الدراسةأهدا  5.1
  :إلىهدفت الدراسة 

 اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة" في محافظة مديري المدارس  درجة تطبيقإلى التعرف -1
  .هم ووجهة نظر المعلمين  من وجهة نظرباألهداف

في  مديري المدارس  اختالف تقديرات أفراد عينة الدراسة حول  درجة تطبيقإلىالتعرف -2
 من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين باختالف باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة" محافظة
  . في العمل ومسماهم الوظيفي ومؤهالتهم العلمية وسنوات خبرتهمجنسهم

  ."رام اهللا والبيرة" درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة إلى التعرف -3

سهم ومؤهالتهم رضاهم الوظيفي باختالف جنلدرجة  اختالف تقديرات المعلمين إلىالتعرف -4
  . في العملالعلمية وسنوات خبرتهم

الدراسة حول درجة  هناك عالقة ارتباطية بين وجهات نظر أفراد عينة تذا كانإ التعرف فيما -5
 من وجهة نظرهم باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة" في محافظة مديري المدارستطبيق 

 . ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمين،ووجهة نظر المعلمين

  أهمية الدراسة  6.1
ألداء  التي أثبتت فعاليتها في تطوير اباألهداف اإلدارة من أهمية نظرية تكتسب الدراسة أهميتها

 لما له من ،موضوع الرضا الوظيفيب  وعالقتها،ااإلداري في مختلف المجاالت التي طُبقت فيه
  .عية للعملفاعلية في رفع مستوى األداء والداف

مه دبما ستق العالي؛ كما أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها متخذو القرار في وزارة التربية والتعليم
 والرضا الوظيفي للمعلمين ،باألهداف اإلدارةنظرية ق المديرين ت كمية عن درجة تطبيمن مؤشرا

  .في ظل تطبيق هذه النظرية

 والتي تبحث في درجة ، من أولى الدراسات في فلسطين –على حد علم الباحث–  هذه الدراسةوتعد
  .الرضا الوظيفي للمعلمينب  وعالقتها،باألهداف اإلدارةنظرية رين تطبيق المدي
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  لدراسةمحددات ا  7.1
  ."رام اهللا والبيرة"المدارس الحكومية في محافظة :  المكاني دحدمال

  ).2014-2013(الدراسي  العامالفصل الدراسي الثاني من : ي  الزماندحدمال

رام اهللا "معلمو ومعلمات المدارس الحكومية في محافظة مديرو ومديرات و: البشري  دحدمال
  ."والبيرة

  .ت هذه الدراسة بداللة مصطلحاتهاتحدد: المفاهيمي  دحدمال 

   مصطلحات الدراسة8.1
 طريقة يقوم بموجبها كل من الرئيس " أنها عبارة عن):201189( عرفها الشاويش:باألهداف اإلدارة

 وتحديد مجاالت المسؤولية في ،ومرؤوسيه معاً بتحديد االهداف العامة للمنظمة التي يعملون بها
موجهات في تحريك الوحدات ك) األهداف(تلك المقاييس أو المعايير  واستخدام ،شكل نتائج متوقعة

    ".د تلك الوحداتاإلدارية وتشغيلها وفي إسهام كل فرد من أفرا

لية بين مدير  تقوم على وضع خطة عم، خطة مشتركةبأنها:  إجرائياًباألهداف اإلدارةف وتعر
   .واجهة الدورية وتقييم اإلنجاز السنوي والم، من خالل تحديد األهداف العامةالمدرسة والمعلمين،

بية ولها وزارة الترم المدارس التي تشرف عليها وتها بأنّ: جرائياًإ تعرف المدارس الحكومية 
  .التربية والتعليم من خالل مديريات والتعليم العالي الفلسطينية،

ها، ويتحمل فيها سة، ويقف على رأس التنظيم فيهو اإلداري األول في المدر: "مدير المدرسة
  . )89ص:2001عابدين،(".والمجتمع) الرؤساء(ل الكاملة أمام السلطة التعليمية ، بالمسؤولية األولى

مجموعة من المشاعر الوجدانية التي يشعر بها " :بأنه) 89:2007( يعرفه المالكي: الرضا الوظيفي
يجابية، وهي تعبر عن مدى إأو الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا، وهذه المشاعر قد تكون سلبية 

 شباع الذي يتصور الفرد أنه يحققه من عمله، وكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له اشباعاًإلا
 عن عمله، ولكن كلّما يجابية، أي كلما كان راضياًه نحو هذا العمل إ كانت مشاعر لحاجاته كبيراً

ة، أي كلّما كان شاعره نحو هذا العمل سلبيشباع، كانت معمله يحرمه من هذا اإلأن تصور الفرد 
  ."غير راض عن عمله
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أنه الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في استجابته على أداة : جرائياًإويعرف الرضا الوظيفي 
  .قياس الرضا الوظيفي التي أعدها الباحث

لى الشمال من مدينة إحدى محافظات فلسطين، تقع في الضفة الغربية إهي  :محافظة رام اهللا والبيرة
كم عن آخر موقع في جنوب  25 كم عن أقصى نقطة في شمال فلسطين، و164القدس، حيث تبعد 

 كم عن البحر الميت، 52 عن شواطئ البحر األبيض المتوسط، و كم 67واليفلسطين، كما تبعد ح
ين،  شماالً حسب احداثيات فلسط197_144  شرقاً، ودائرة عرض171_ 168وتقع على خط طول 

  .وتضم مديرية واحدة للتربية والتعليم، تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

  ).2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(
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  الفصل الثاني 
______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري 

وماهيتها، وفلسفتها ومبادئها،   ونشأتها وتطورها،باألهداف اإلدارة  لمفهومتناول هذا الفصل عرضاً
وأهمية األهداف اإلدارية وأهمية تحديدها، وأهدافها   نجاحها،ومقومات ومزاياها، وخطوات تطبيقها،

المفهوم، واألهمية، وعوامل الرضا عن : كما تناول موضوع الرضا الوظيفي من حيث. كنظام
  .العمل، وأهم النظريات المفسرة له، وطرق قياسه

   تمهيد1.2
 

يث مدخل التجربة والخطأ  المدخل العلمي، حإلىتطور الفكر اإلداري من مدخل التجربة والخطأ 
 قراراته اعتماداً على رؤيته الشخصية وتقديره الذاتي، ثم يقوم بتطبيق إلىيتوصل فيه المدير 

 أن إلى وفي حالة الفشل يستمر المدير في التجربة دون تقدير دقيق الحتماالت النجاح،قراراته 
ة ساكنة دفاعية، تستجيب للموقف  في هذا المدخل بأنها إداراإلدارةوتميزت  قرار سليم، إلىيصل 

  ).1997، شريف(وتحاول أن تتكيف مع خصائصه، مع قناعتها بما أمكن تحقيقه 

 التحديد الدقيق لألهداف المطلوب تحقيقها، والتحليل إلىأما المدخل العلمي لإلدارة فيستند 
ب البديلة والتي ، والبحث الشامل عن األسالياإلدارةالموضوعي ألبعاد الموقف الذي تتعامل معه 

 المستقبلية، والقياس لالحتماالتتحقق األهداف بأقل جهد وتكلفة، وبأسرع وقت، والتقدير الدقيق 
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 تسعى  في هذا المدخل بأنها دينامية ومبادرةاإلدارةوتتميز . الدقيق لإلنجازات وتصحيح األخطاء
  ).1997؛ شريف، 1980مي، السل (اإلدارة تحريك الموقف، وإعادة تشكيله ليتالءم مع أهداف إلى

 للجانب اإلنساني كان إغفالها العلمية، إالّ أن اإلدارةوعلى الرغم من النجاحات التي حققتها نظرية 
  ). 1997النمر وآخرون، . (من أبرز االنتقادات الموجهة إليها

دخل إلداري، وترتب على هذا الموكان هذا دافعاً لظهور مدخل العالقات اإلنسانية في الفكر ا
عتراف بحقوق العمال في الرعاية الصحية، والتنشئة االجتماعية، وتخفيض ساعات العمل اال

اليومية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الرؤساء المشرفين على أصول العالقات اإلنسانية، والمعاملة 
  . الحسنة للعاملين حتى ترفع معدالت اإلنتاج

 المعرفة اإلدارية، إال أنها تعرضت إلىإلنسانية وعلى الرغم من إضافات مدرسة العالقات ا
لالنتقادات بتركيزها على المستويات التشغيلية أكثر من المستويات الوسطى أو العليا لإلدارة، 

 وأغفلت الصراعات الناشئة عن اختالفاتهم ، جماعات العمل باعتبارها عائلة سعيدةإلىونظرت 
  ).1983 فضل اهللا،. (الفردية وتفاعلهم االجتماعي

ومع االهتمام بالعنصر اإلنساني ظهرت المدرسة السلوكية، التي تأخذ من المدرسة الكالسيكية 
تأكيدها على الكفاية، ومن مدرسة العالقات اإلنسانية تركيزها على العامل والعالقات اإلنسانية في 

، إشباعهادتهم في محيط العمل، ولذلك يهتم المذهب السلوكي بالتعرف على حاجات العاملين ومساع
  ).1992النجار وراغب، . (وتحقيق التوازن بينها وبين أهداف المنظمة

وجاءت مدرسة النظم االجتماعية في الفكر اإلداري متأثرة بالمدرسة السلوكية وعلم النفس 
مشكالت البيئة  و كافةلضغوطنظاماً اجتماعياً معرضاً  ل  كونهااإلدارة إلىاالجتماعي، حيث نظرت 

:  توافر ثالثة عناصر من وجهة نظر بارنرد وهيإلى التنظيم نظاماً يستند ي يوجد فيها، وعدتالت
مهنا، (هدف مشترك لجميع أعضاء التنظيم، وإمكانية االتصال بين األعضاء، والرغبة في العمل 

1998.(  

لقرار، وكيفية التي تهتم بالعوامل السلوكية المؤثرة في اتخاذ ا" اتخاذ القرارات"وقد ظهرت مدرسة 
  .اتخاذ القرار الرشيد، وكيفية انتقال القرار عبر المستويات التنظيمية
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ت اثم اتسع نطاق النظرية ليشمل الموضوعات النفسية واالجتماعية والجو المحيط بالقرار
  ).1994المنيف، . (وصانعيها

المنظمة على أنها  إلىالذي ينظر " النظم"وفي منتصف الستينيات من القرن العشرين ظهر مدخل 
ي مدخل التقسيم اإلداري، أو على وحدة واحدة بدالً من التركيز على عناصرها ومقوماتها، كما ف

  . العلميةاإلدارةجراءات العمل كما في مدخل إ

أو على العاملين كما في مدخل العالقات اإلنسانية، أو على المنهاج التنظيمي الداخلي كما في 
  .ئف المديرين كما في مدخل اتخاذ القراراتالمدخل السلوكي، أو وظا

  ).1997الهواري، . (أو على التنظيم كما في المدخل االجتماعي

كأحد المدخالت المتكاملة والشاملة التي ". إدارة الوقت"وفي أواخر الستينيات بدأ التركيز على مدخل 
 اإلدارةوقد ارتبطت . داريال ترتبط بالزمان أو المكان، وإنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل اإل

بالوقت، من خالل وجود عمليات مستمرة من التخطيط والتحليل والتقويم المستمر لكل النشاطات 
 تحقيق فعالية مرتفعة في استغالل هذا الوقت إلىالتي يقوم بها الفرد خالل مدة زمنية محددة، تهدف 

يب إدارية عديدة يمكن االستفادة منها في  هناك أسالأن األهداف المنشودة، حيث إلىالمتاح للوصول 
 الذاتية، اإلدارة، وباألهداف اإلدارة بالتفويض، واإلدارة:  ومن أهم هذه األساليب،استغالل الوقت

  :  من حيثباألهداف اإلدارةوسيتم التركيز في هذا المقام على 

ا، خطوات التطبيق، مقومات البداية والتطور، الماهية، المفهوم، الفلسفة، المبادئ، المزاي النشأة،
 .باألهداف اإلدارة وأهمية تحديدها، وأهداف نظام اإلداريةالنجاح، معوقات التطبيق، أهمية األهداف 

  )1997النمر، وآخرون، (

  باألهداف اإلدارة نشأة 2.2
ممارسة " في كتابه باألهداف اإلدارة أول من أبرز مفهوم (peterDrucker)يعد بيتر دراكر 

 يركز على ضرورة العمل الجماعي وروح اإلدارة أسلوب في إلى ليشير ؛م1954 عام "اإلدارة
الفريق والمشاركة الفعالة واإليجابية بين الرئيس والمرؤوسين، وتنمية الرقابة الذاتية من أجل تحقيق 

  .األهداف
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تمام  نظام إدارة يتيح الفرصة ويعطي االهإلى أن المنظمات تحتاج إلىويلفت دراكر األنظار 
 ألهداف األفراد وطاقاتهم والمسؤوليات التي يمكن أن يمارسوها، وأهداف المنظمة _بشكل متوازن_

وصالحها العام، ويؤكد أن هذا األسلوب يعبر عن فلسفة إدارية ترتكز على الجانب اإلنساني، 
ستوياتهم  على اختالف وظائفهم ومارة، ويمكن أن يطبقها كل المديروندوتشمل الوظيفة الكلية لإل

  ).1997النمر وآخرون، (التنظيمية 

، اإلدارة تأثراً واضحاً بالنموذج الياباني في باألهداف اإلدارةفي عرض فكرته عن وقد تأثر دراكر 
الذي يوفر الوظيفة مدى الحياة، والتدريب األسبوعي المستمر، واحترام الرؤساء، ويرى أن أكثر ما 

  . المسؤولية بطريقة متميزة تجعله وكأنه المشرف أو المديريميز العامل الياباني هو أنه يتحمل

اء عليه يطالب دراكر  بتنظيم الوظيفة بطريقة تحقق للعامل أن يتحمل المسؤولية مع اعطائه وبن
عطائه بعض الصالحيات ألداء عمله،  لعمله، ومشاركته في المسؤولية بإالحرية للتخطيط والتنفيذ

  ).1994المنيف، . (حقيق طموحاته في التعليم المستمرمع منحه الثقة واالهتمام وت

  : البداية والتطور1.2.2

 األهداف ممكنة اإلنجاز والتحقيق، وعلى ذلك يمكن رصد إمكانية في باألهداف اإلدارةيكمن سر 
 المؤكدة والصحيحة والثابتة، ما هو إال انعكاس لهدف ممارسة باألهداف اإلدارةأن منهج : القول
  .اتها ذاإلدارة

حيث بدأت في أول األمر كأداة لتقويم األداء بهدف ضبط عملية التقويم، وجعلها أكثر دقة، وذلك 
 تقويم واقعي ألداء الفرد لضمان الحصول على الحقوق، وتحقيق إلى في الوصول اإلدارةلمساعدة 

  .تحسين األداء هدف هذه المرحلة هو ن إزيادة اإلنتاج من خالل معايير محددة لقياس األداء، حيث

ثم أصبحت أداة تخطيط ورقابة، حيث االهتمام بالمستقبل القريب، فيحدد كل من الرئيس والمرؤوس 
  : األهداف المطلوب تحقيقها، وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة تخطيطية مثل

  ه؟ ومتى؟ وما إجمالي التكلفة؟ما الذي يجب عمله؟ وكيفية أدائ

 للنتائج والتقدم الذي يتم تحقيقه، ونواحي العالج لتصحيح ارض رقابية تشمل مستوى الوأسئلة
  .األخطاء
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 من تخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة اإلدارة أنها عملية إدارية متكاملة، تجمع وظائف إلىوانتهت 
  شامالًاً من حيث كونها عملية إدارية وأسلوبباألهدافورقابة، وهذا هو المفهوم الشامل لإلدارة 

  ).2008توفيق، . (اإلدارةيقة جديدة للتفكير تجمع وظائف للتطوير، وطر

  

  :باألهداف اإلدارة ماهية 2.2.2

، يعتمد على اعتبار األهداف اإلدارة هذا النمط من األنماط الحديثة في أن  (2011)يرى البوهي
 عمل ؛ أي أن النتائج تحكماإلدارةالموضوعة للمؤسسة ومدى تحقيقها، هي المقياس المعتمد لنجاح 

 بأن يهتم بوضع األهداف وأن يسلك كل -حسب هذا النموذج-، ومن ثم فإن اإلداري مطالب اإلدارة
سبيل ممكن للتأكد من صحة األهداف الموضوعة، وأن يشرك العاملين معه في وضعها، ثم يراقب 

من حرية  تتيح أكبر قدر باألهداف اإلدارةوبهذا فإن . عمل المؤسسة، ومدى تحقيقها لهذه األهداف
حاسب على طريقة أدائه، ن العامل ال يال يناسبها األسلوب التسلطي، إذ إاختيار اسلوب العمل، إذ 

  .بل على نتائج أعماله

 بأهمية االعترافالتي من أهمها ،  على مجموعة من الدعائم والقيم،باألهداف اإلدارةوتستند فلسفة 
متنوع الدوافع وقادر على ممارسة غب فيه، وق إيجابي محب للعمل وراالعنصر اإلنساني، كمخلو

 بحيث تمارس وظائفها بمنطلق اإلدارةالتوجيه واالنضباط الذاتي، وأن تكون هناك ديناميكية في 
الوعي بالظروف المحيطة واإلمكانات، وأنسب طرق التكيف مع هذه الظروف، وكذلك يجب أن 

 المهنية للعاملين في المدرسة والنظام التعليمي  ال يتجزأ من التخطيط للتنميةاًتكون نظم التقويم جزء
وأن يكون تصميم نظم التقويم من خالل التفاوض وليس اإلجبار، وأن تتضمن نظم التقويم . ككل

حسان والعجمي، . ( التقويم، حيث يبدأ وينتهي التقويم بالتقويم الذاتيإجراءتحسين عملية التعليم بعد 
2006.(  

 هو مساعدة المؤسسة على تحقيق األهداف والنتائج التي تصنعها ،ألسلوبن الهدف الرئيس لهذا اإ
  . النتائج التي ترغب في تحقيقهاإلىلنفسها، معتمدة على األهداف كوسيلة للوصول 

التي كان الهدف منها تنمية المؤسسة  الحديثة والقديمة نسبياً، اإلدارة هناك الكثير من أساليب  
 بالرؤية اإلدارة" و"  بالحوافزاإلدارة"و"  باألساليباإلدارة" مثل ،وتحقيق أهدافها وطموحاتها



17 

 من هذه المسميات كأسلوب اًأي" باألهداف اإلدارة" وال يتعدى مسمى ،" بالرقابةاإلدارة"و" المشتركة
 التقليدية وغير التقليدية، إال أنه األسلوب  الذي استطاع االستمرار بقوة دفع ذاتية اإلدارةمن أساليب 

 ويتميز دائماً، حيث تميز بإمكانية التطبيق ، يخبو أحياناًاإلدارة في اً مميزاًأسلوب ،تطور ليصبحو
.    ما تخبو ليظهر غيرهاالعلمي والعملي وليس فقط على المبادئ والنظريات التي سرعان 

  ).2008توفيق،(

 فيه الرئيس والمرؤوس شارك ما هي إال أسلوب إداري يتباألهداف اإلدارةوعليه يرى الباحث أن 
في المنشأة، من حيث تحديد األهداف التي ينبغي لكل وحدة إدارية كافة  المستويات اإلدارية في

 تحديد مسؤولية كل موظف على شكل نتائج متوقعه مطلوب تحقيقها عن إلىتحقيقها، باإلضافة 
 ووضع لداخلية والخارجية،عل مع البيئة اطريق االتصال الفعال والربط بين أفراد التنظيم، والتفا

  .هذه األهداف والنتائج المتوقعه في خطة واحدة تفصيلية لتحقيق النتائج المرجوة

  

  :باألهداف اإلدارة مفهوم 3.2.2

 نظام ديناميكي يربط بين باألهداف اإلدارة أن ،)2010 ( كما أشار  الغويرين،)Humble(يرى 
ور المديرين في المشاركة واإلسهام لتحقيق تلك  ود، النمو وتحقيق األهدافإلىحاجة المؤسسة 

  .األهداف وتنمية طاقاتهم وقدراتهم

بأنها منهج يتطلب تحديد أهداف واضحة ودقيقة وبرامج واقعية "، )15:2010(ويذكر الغويرين
  ." نتائج تحقق األهداف المنشودةلتحقيق هذه األهداف، ثم يقيم األداء في ضوء ما توصل إليه من

 التي تتخذ األهداف منهجاً لها اإلدارة نوع من باألهداف اإلدارة أن ،)Drucker,1976 (بينما يرى
في العمل اإلداري، كما أنها في الوقت نفسه أداة تقوم على إنجاز األهداف، وااللتزام بالعمل، وأنها 

أهداف العملية التي يتكامل فيها الناس داخل التنظيم فيما بينهم، فيوجهون أنفسهم نحو تحقيق 
  .المؤسسة وأغراضها

 للتخطيط والتنظيم، اً مرناًأن أهمية األهداف تبرز من كونها نظام) Reddin, 1991 (كما بين
والتوجيه، والرقابة، وتقويم أداء العمل في المؤسسات، وفي الوقت نفسه فهي أداة تقوم على إنجاز 
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ة جديدة للتفكير، ومنهج يجمع األهداف، وااللتزام بالعمل، وهي أسلوب شامل للتطوير، وطريق
  . من تخطيط وتنظيم، وتوجيه ورقابةاإلدارةوظائف 

 بتحديد ،ن معاً يقوم من خاللها الرئيس والمرؤوسوعلى أنها طريقة) Odiorn, 1981(ونظر إليها 
شكل نتائج متوقعة، واستخدام تلك النتائج ؤسسة، وتحديد مجاالت المسؤولية باألهداف العامة للم

  .نجازات العاملين في المؤسسةوجيه األداء اإلداري، وفي تقييم إ في تكمعايير

وهرها، فلسفة إدارية تعكس طريقة  في جباألهداف اإلدارة أن إلىفأشار ) Raia, 1974(أما 
 أكثر من أنها تعكس طريقة سلبية، أو رد فعل، وأنها تتمحور حول إحداث اإلدارةيجابية في إ

  .األفراد العاملين فيهاالتغيير، وتنمية المنظمة و

 ، على أنها إدارة تقوم على عناصر أساسيةباألهداف اإلدارةفقد وضح ) Sherwood, 1976(أما 
  .هي التخطيط والتعاون وحساب النتائج

 نظام شامل للتطوير والتفكير، ومنهج عضوي باألهداف اإلدارةأن ) 1984عبد الوهاب، (كما بين 
  .اإلدارةمتحرك، يجمع وظائف 

نظام إداري يتميز بتركيز الرئيس على األهداف " :بأنها) 156:1998،الخطيب واخرون(وعرفها 
  ."والغايات التي تسعى المؤسسة للوصول إليها

 نظام يعتمد بالدرجة األولى على الجوانب السلوكية، باألهداف اإلدارة أن ،)1998 (الشمخيوأكد 
ا المؤسسة، وأن السلوك اإلنساني داخل المؤسسة هو وتحقيق أكبر قدر من األهداف التي تسعى إليه
  .األساس في بناء األهداف لكل العملية اإلدارية

 فإنه يربط أهداف المؤسسة بالسلوك اإلنساني، ويمكن عرض األهداف داخل المؤسسة ،وبالتالي
  :على النحو اآلتي

 .وهي األهداف المرسومة التي وجدت المؤسسة لتحقيقها: أهداف المؤسسة -
وتظهر هذه األهداف عندما توجد تجمعات غير رسمية : أهداف مجموعة أعضاء المؤسسة -

 .من العاملين داخل المؤسسة
 .األهداف الشخصية للفرد -
 .األهداف الشخصية للمدير -
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تحديد مجاالت ووضع معايير :  هيباألهداف اإلدارة أن ،)2006 (حسان والعجميويرى 
 على نواحي محددة لتحسين واالتفاق من الرقابة الذاتية  قدٍر والمناصب اإلدارية، وتوفيرللفعالية

  .األداء في ضوء األهداف الموضوعة

مما يجعل هذا المدخل مفيداً من الناحية العملية حيث يركز على الفعالية والمجاالت التي يمكن 
يحقق  للتخطيط وتحصيل النتائج بالشكل الذي ستراتيجيةاأن تتحقق منها فعالية القائد، فهي 

أهداف المنظمة، واألهداف الشخصية للقيادات واألفراد، وأن محور التركيز في هذا المدخل هو 
التنبؤ بالمستقبل والتأثير فيه أكثر من مجرد االستجابة لألحداث، فهو طريقة جديدة للتفكير 

بة التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والقيادة، والرقا:  وهياإلدارةومنهج عضوي يجمع وظائف 
ويعمل على التنمية المستمرة للموارد المتاحة البشرية والمادية والفنية والمعنوية . الذاتية

 والتعاون بين الرؤساء والمرؤوسين على تحديد أهداف متطورة، وتحقيق النتائج المطلوبة بناء
  .على معايير موضوعة

كز على أهداف المؤسسة، أو  على أنها نظام يرباألهداف اإلدارة فيعرف ،)2006 (القريوتيأما 
جزء منها، كأساس لتحقيق كفاءة أكبر، ولتهيئة حوافز ودوافع المديرين، وتشخيص العوامل التي 
تعيق التنفيذ، وتحول دون تحقيق األهداف، وذلك بهدف التغلب عليها، ومراجعة النتائج دورياً، 

  .ووضع أهداف جديدة إن استدعت الضرورة

  : اتجاهات من عدة باألهداف اإلدارة إلى) 198 ( بينما نظر الهواري

  .ال لإلدارةسلوب فع أباألهداف اإلدارة: تجاه األولاال

، ويكون في وضع األهداف باألهدافحيث يكون التركيز فيه على وضع األهداف، ومقارنة النتائج 
  .خطة للتطوير اإلداري على مستوى المؤسسة ككل

  . اإلجراءات الالزمة لتقوية دوافع المديرينثم تقييم النتائج بشكل دوري، واتخاذ

  . أسلوب للتطوير التنظيميباألهداف اإلدارة: تجاه الثانياال

ن خالل  ويحدث هذا م،حيث يكون التركيز على المنظمة، والتطوير لها ككل وليس مجرد مدير
الرؤية  مما يقوي اإلحساس ب، لتدارس مجاالت النتائج واألهدافاجتماع الرئيس بالمرؤوسين؛

  .المشتركة
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  . فلسفة إدارةباألهداف اإلدارة: تجاه الثالثاال

، وأن الطريقة واالبتكار أن اإلنسان الذي يحب العمل قادر على اإلبداع باألهداف اإلدارةحيث تؤمن 
 تحقيق حاجاته الفسيولوجية إلىالفعالة في تحفيزه هي تحقيق ذاته، والتزامه بمثل عليا، باإلضافة 

  . ةواالجتماعي

 هو وضع األهداف المطلوبة، وتحديد باألهداف اإلدارة أن جوهر عملية ،)1980 (فيما اعتبر كنعان
  .مقاييس للنتائج، ثم تحديد أهداف المناصب اإلدارية

 باألهداف اإلدارةوبناء على التعريفات السابقة، وإن اختلفت في الصياغة، إال أنها تؤكد أهمية 
 المؤسسة وأهداف األفراد، وتفاعل الجميع ومشاركتهم في تحديدها  بين أهدافوضرورة التوافق 

  .والتعاون لتحقيقها بطريقة تضمن اإلنتاجية والتحسين والتطوير للمؤسسة

 تتمحور حول المشاركة الديمقراطية بين الرئيس باألهداف اإلدارة أن نظرية ،كما يرى الباحث
نجازها، وتقييم األداء في ضوء تحديد األهداف وإمشتركة بينهم في والمرؤوسين، وتقوية الرؤية ال

  .النتائج المحققة لألهداف المنشودة

  :باألهداف اإلدارة فلسفة 4.2.2

 نظام إداري يتالفى سلبيات كل من مدخل باألهداف اإلدارة أن إلى) 1984 (عبد الوهابيشير 
لمدخلين، حيث تستند فلسفة  العلمية، ومدخل العالقات اإلنسانية، ويستفيد من إيجابيات ااإلدارة
  : مجموعة من المسلّمات أهمهاإلى باألهداف اإلدارة

 . بهعرفة وفهم المتوقع منهم القيامأن العاملين في المؤسسات يحبون م -
شتراك في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصالحهم أن العاملين لديهم الرغبة في اال -

 .ومستقبلهم
 . وقوف على أدائهم في المؤسساتأن العاملين يرغبون في ال -

، فهو العنصر باألهداف اإلدارة هذه المسلّمات تدل على أهمية العنصر اإلنساني في نظرية نحيث إ
 في اإلنسان القادر باألهداف اإلدارة وتحريكها ووضع الخطط وتنفيذها، وتثق اإلدارةالقادر على 
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ذاتي، وتؤكد أن هذه الخصائص، يمكن اكتسابها على تحمل المسؤولية، وممارسة الرقابة والتوجيه ال
  .واالبتكار تنمية قدرات الفرد على التجديد إلىمن خالل برامج تدريبية، تؤدي 

 في جوهرها فلسفة إدارية، تتمحور حول إحداث باألهداف اإلدارةأن ) Raia, 1974(وكما ذكر 
  :بما يليالتطوير وتنمية المؤسسة والعاملين فيها، وتتمثل هذه الفلسفة 

 . من التركيز على النشاطالتركيز على اإلنتاج بدالً -
 .ربط التقويم، باألداء النهائي للعاملين -
 .مساعدة المدير في عملية التخطيط -
 .التحفيز واستثارة الدافعية للمديرين على العمل -
 .زيادة التفاعل بين المديرين والعاملين -
 .زيادة القدرات اإلدارية -
 .معرفة ماهية أعمالهممساعدة المديرين في  -
 . أهداف باقي الدوائر فيهاالربط بين أهداف المؤسسة و -

 زيادة فعالية إلى إداري يهدف أسلوب باألهداف اإلدارةوفي ضوء هذه المسلّمات، يتضح أن 
  .المؤسسات اإلدارية وذلك عن طريق التركيز على عدة مبادئ

  :باألهداف اإلدارة مبادئ 5.2.2

  )2008  (وتوفيق) 2004 (حسينو) 2003 ( نلخّص البستان وآخرو

  : باآلتيباألهداف اإلدارةمبادئ 

  :مبدأ تحديد األهداف

؛باألهداف اإلدارة األهداف العمود الفقري لنظرية تعداألهداف تحدد النتائج المراد تحقيقها،  ألن 
  :ن هذا المبدأ يشتمل على عدة مبادئ فرعية منهاإحيث 

 .ائل تحقيقهاالتمييز بين األهداف ووس -
 . تحقيقها بيسر وسهولةإلمكانية أهداف فرعية، إلىوضوح الهدف النهائي، بحيث يترجم  -
 . األهداف الكليةإلى االنطالقالتدرج في تحقيق األهداف ابتداء من األهداف الفرعية، ثم  -
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 قياسه  لجودة األداء، الذي يمكناً للتقدم ومعياراً مقياسبحيث تعد الصياغة الجيدة لألهداف، -
  .بواسطة المدير و الموظف، وذلك بافتراض أن هذه األهداف واقعية وقابلة للتحقيق

 .اختيار األساليب والوسائل المناسبة لتحقيق األهداف -

  :مبدأ المشاركة

يتم ذلك من خالل إتاحة الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن آرائهم، واإلدالء بمقترحاتهم فيما يتعلق 
ك في جو من الحرية والتسامح واالنفتاح والصراحة في مناقشة المشكالت بعملهم، حيث يتم ذل
  .التربوية في المؤسسة

ة، تعد من ب وجهات النظر، وتبادل المعلومات؛ مما يسهم في تحقيق نتائج مهموالعمل على تقري
  .االلتزام، وتحمل المسؤولية، ورفع الروح المعنوية: ، وهيباألهداف اإلدارةأبرز سمات 

  :أ الرقابة الذاتيةمبد

 ألن كل فرد في المؤسسة يكون رقيباً على ؛باألهدافحيث يمثل هذا المبدأ مرتكزاً تطبيقياً لإلدارة 
نفسه، أثناء عمله ومشاركته، وهذا يسهم في فاعلية اإلنجازات، من غير رقابة خارجية، ومن ثم 

  .اإلخالص والجدية واإلتقان في العمل

  :اإلنجازاتمبدأ المراجعة على أساس 

يضع هذا المبدأ نظاماً للرقابة المستمرة، لقياس التقدم في مجال العمل، ومدى تحقيق األهداف 
المحددة، وذلك من خالل المراجعة الدورية للنتائج واإلنجازات التي تمت في ضوء األهداف 

 .واللوائح الموجهة للعمل

 :مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

حيث يتم باألهداف اإلدارةة لنظرية سر الكوادر والقيادات الصالحة من المرتكزات الرئي اختيايعد ،
مكانيات لتحقيق النتائج  ومدى إمكانية تطويع هذه اإل، الشخصإمكانياتختيار على أساس معرفة اال

  .بأقل النفقات والمجهودءة  بدرجة عالية من الكفاالمرجوة،
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  :مبدأ تخفيض المخاطر

  :هي، و المبدأ على ثالثة مبادئ فرعيةيشتمل هذا

 . تصميم فعال لنظام المعلومات، وبالتالي تخفيض المخاطر في عملية التخطيطإلىالوصول  -
 .إيجاد حلول مثلى من خالل الموازنة بين البدائل ومن ثم اتخاذ القرارات بشأنها -
 .ستمرارية التنظيمية، والنمو التنظيميتحقيق اال -

 . من مزاياها، سوف نعرض بعضاًباألهداف اإلدارةبادئ  مإلىعرف توبعد ال

  :باألهداف اإلدارةمزايا  6.2.2

 عدد من المزايا التي إلى، تمكن الباحثون من التوصل باألهداف اإلدارةمن خالل فلسفة ومبادئ 
  . عن غيرها من النظريات واألساليب اإلداريةباألهداف اإلدارةتتميز بها نظرية 

  :، منهاباألهداف اإلدارة العديد من المزايا عند تبني إلى) 2004  (أشار حسين

 . الفعالاالتصالاإلسهام في تحقيق  .1
 .تحسين األداء وزيادة اإلنتاج .2
 معايير اإلنجاز إلى التدريب، للوصول إلىالمساعدة على تحديد األفراد الذين يحتاجون  .3

 .المطلوبة
 .إيجاد أسس موضوعية لتقييم األداء .4
 ؛، عن طريق تشجيع تفويض السلطة لبعض المهاماإلدارةلتفرغ لعمليات توفير الوقت ل .5

 .ألنها محددة
 على استيفاء البيانات المحددة لكل بناء المساهمة في الكشف عن األفراد الجديرين بالترقي، .6

 .موظف
 . للمؤسسة من قبل العامليناالنتماءالمساهمة في تعزيز  .7
، من خالل تحديدهم لنقاط القوة والضعف أنفسهمالعمل على تشجيع المرؤوسين على تطوير  .8

 .لديهم، ومن ثم معرفة ما يجب فعله
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  : تتمثل في،باألهداف اإلدارةأن ميزات نظرية ) 1999 (وقد بين الطويل

 يعمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة، ويعزز الرقابة الذاتية، باألهداف اإلدارةأن نظام  .1
 .وليةوااللتزام، والشعور بالمسؤ

 . هي األنسب لتفويض السلطة، وتوزيع العمل والمسؤولياتباألهداف اإلدارةن أ .2
 تعتمد على أهداف النشاط اإلداري والغايات المرغوب في تحقيقها، باألهداف اإلدارةن أ .3

 .اإلدارةأكثر من اعتمادها على الوظائف اإلدارية أو عناصر 

  : تتلخص باآلتي،باألهداف اإلدارةة بعضاً من مزايا نظري) 2008 (كما أورد  توفيق

 .تنمية القدرة التخطيطية لكل من الرؤساء والمرؤوسين .1
 .تسهيل مهمة اإلشراف والتوجيه .2
 .المساعدة على التعرف على المشكالت الفعلية للعمل .3
 .المساعدة على رفع درجة رضا العاملين وروحهم المعنوية .4
ة، وكذلك اكتشاف المقصرين لعدم تمكنهم المساعدة على اكتشاف المهارات الصالحة للترقي .5

 .من تحقيق األهداف الموكلة إليهم
 .نجاز أهداف المؤسسةللمدير في عمل ما يراه مناسباً إلالسماح بحرية التصرف  .6

  :باألهداف اإلدارة خطوات تطبيق 7.2.2

  : في المؤسسة حيث تكون كاآلتيباألهداف اإلدارةخطوات تطبيق ) John, 1985(أورد جون 

  . والمستشاريناإلدارةتحديد األهداف العامة، وصياغتها بالتعاون مع مجلس : الخطوة األولى

توزيع السلطات والمسؤوليات بين الرؤساء في اإلدارات العليا، بحيث يتعرف كل : الخطوة الثانية
  . الجزء الذي يخصه من الهدف الكليإلىمنهم 

إعداد األهداف التي سيعملون على تحقيقها، في ضوء  التنفيذي باإلدارةتكليف خط : الخطوة الثالثة
  . العليا التي يتبعون لهااإلدارةأهداف 

تحديد أهداف الخط اإلداري المباشر في ضوء أهداف الوحدة التنفيذية التي يتبع : الخطوة الرابعة
  .لها
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ة، وذلك تحديد هدف كل موظف مرؤوس، وعامل بناء على أهداف الوحدة التنفيذي: الخطوة الخامسة
  .بالتعاون مع وحدته ورئيسه

وضع خطة عمل كل مسؤول في المؤسسة متفق عليها مع الرئيس، ويلتزم الجميع : الخطوة السادسة
  .بالتنفيذ

  .المراجعة الدورية النجاز األهداف التي حققها المرؤوسون: الخطوة السابعة

  .فق عليهاتقويم اإلنجاز في نهاية الفترة المحددة المت: الخطوة الثامنة

  : يمكن توضيحها كاآلتيباألهداف اإلدارةعدة خطوات لتطبيق ) 1999 (وكما ذكر العمايرة

 .وضع األهداف واالستراتيجيات العامة .1
دراسة وتقويم الوضع المادي والبشري للمؤسسة، وهذه الخطوة تضمن تشارك وتعاون  .2

اخلي والخارجي للمؤسسة، المدير مع العاملين، لعملية مسح شاملة والتعرف على الوضع الد
 .لالستفادة منها في عملية تحقيق األهداف ورسم الخطط

 . أهداف فرعية محددة، ومصوغة بوضوح ودقةإلىتجزئة األهداف العامة  .3
 .توزيع المهمات والصالحيات على العاملين في المؤسسة .4
دوار وضع برنامج العمل موضع التنفيذ بحيث يقوم كل عامل في المؤسسة بالمهام واأل .5

 .المسندة إليه
 .التقويم والتغذية الراجعة .6

 فإن ذلك يستوجب وجود ، تتميز بالتركيز على تحقيق األهداف بفاعليةباألهداف اإلدارةوبما أن 
 وبهذه الخطوة يستطيع العاملون معرفة ما يفعلون، وكيف يفعلون، وعن ،وسيلة لقياس اإلنجاز

ج وتقويمها، من أجل إعادة النظر في الوسائل واألساليب طريق التغذية الراجعة يمكن تحليل النتائ
  .واألهداف

 .القيام بالمكافآت والعقوبات حيث تتناسب مع اإلنجاز .7
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  :باألهداف اإلدارة مقومات نجاح 8.2.2

 القرعان  وقد حددها، هناك مجموعة من العوامل التي يجب توافرهاباألهداف اإلدارةلنجاح 
  :باآلتي) 2004( والحرامشة

 للموظف على اإلدارة الجماعية، وهذا المبدأ قائم على تشجيع اإلدارةالرقابة الذاتية، و .1
 . عن الرقابة واإلشرافمراقبة سلوكه وأدائه بشكل ذاتي بعيداً

في مختلف الموظفين جميعهم توفير التكامل بين األهداف التنظيمية، وذلك يعني إشراك  .2
 .المستويات في تحقيق أهداف المؤسسة

دعم الكامل من المديرين، بحيث يوفر المدير المناخ المالئم، الذي يسمح للعاملين في ال .3
 .المؤسسة بالمشاركة في كل خطوات العمل

 . من أهم عوامل النجاح الجيد، حيث يعداالتصال .4
 .التطوير والتغيير الالزم للمنظمة .5
 .أن تكون حدود المنظمة محددة بوضوح .6

  : من بينها،باألهداف اإلدارة من المقومات اإلدارية لنجاح عدداً) 1995 (كنعان بينما ذكر

 .المهارة في وضع األهداف، بحيث تنسجم مع المواقع الوظيفية .1
 . بين الرئيس والمرؤوسين في وضع األهدافاالشتراك .2
 .القدرة على التمييز بين األهداف المهمة، واألقل أهمية .3
نظام تقييم األداء، ونظام : دارية األخرى مثل، والنظم اإلباألهداف اإلدارةوجود التكامل بين  .4

 .الرواتب، والحوافز، والمكافآت

 أسلوب إداري مميز، ولكن هناك بعض األمور التي إلى نتوصل ،تباع األمور السابقة الذكروعند ا
 . أمام تطبيق هذه النظريةتقف عائقاً

  :باألهداف اإلدارة معوقات تطبيق 9.2.2

الة في إدارة المنظمات، إال أن تطبيقها يواجه بعض  باألهداف اإلدارة تعدمن اإلدارات الفع
  :ومنها) 2004( كما جاءت في حسين لمعوقات، التي تحول دون تطبيقها،ا

 .صعوبة التنسيق بين األهداف الفرعية -
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 . وضع أهداف واضحة، وهذا الشرط يصعب تحقيقهباألهداف اإلدارةتتطلب  -
،  كافة نظراً الشتراك المستويات التنظيمية وجهد كبيرين؛ وقتإلىيحتاج تحديد األهداف  -

 .واالتصاالتفي وضع األهداف، وكثرة اإلجراءات 
 .عدم رغبة بعض العاملين في المشاركة بوضع األهداف -
 .باألهداف اإلدارةمقاومة بعض الرؤساء نظام  -
  . إهمال العالقات اإلنسانية، واالهتمام بزيادة اإلنتاج -

 يمكن باألهداف اإلدارةأن معظم المشكالت الناشئة عن تطبيق أسلوب ) 1998 (ويرى الخطيب
 بشيء من التأني والحذر، باألهداف اإلدارةالتغلب عليها، والتخفيف من حدتها، إذا طبق أسلوب 

وإذا سبق مرحلة التطبيق الفعلي، مرحلة من التوجيه والتدريب واإلرشاد، بحيث يتم فيها عقد 
 للموظفين، واإلجابة عن استشاراتهم، فإنه يكون باألهداف اإلدارةضيح مفاهيم دورات تدريبية لتو

من السهل الطلب من موظف تطبيق نظام، تمكن من فهمه بشكل جيد، وال شك في أن تطبيق نظام 
 على نطاق ضيق أو في إدارات متطورة، يتسم قادتها والعاملون فيها بالرغبة في باألهداف اإلدارة

 ايجابية كبيرة على مدى تقبل الموظفين في إدارات أخرى لهذا طوير، ستكون لها آثارلتعاون والتا
 وإبداء العناية واالهتمام في المراحل األولى لتطبيق ،األسلوب، لذا يجب االلتزام بالحيطة والحذر

  .، ليتم التغلب على المشكالت التي قد تنشأ عند تطبيقهباألهداف اإلدارةنظام 

  :األهداف اإلدارية وأهمية تحديدها أهمية 10.2.2

 النقاط اإلستراتيجية األساسية، والتي تمثل الغايات إلى) Objectives(يشير مفهوم األهداف 
 تحقيقها، بحيث تشكل منهج العمل الذي تجنّد له الطاقات إلىالمستهدفة التي تسعى المؤسسة 

 المحفزة للعاملين أو الموجه الحقيقي لمتخذي  األهداف القوةالمادية والتقنية، وبالتالي تعدوالموارد 
 على أساس أن ،)Goals(و) Objectives( ويمكن التفريق بين مفهومي ،القرارات في المؤسسة

)Goals ( األهداف التي تتميز بالغايات النهائية الواجب تحقيقها حيث نأخذ صفة العمومية إلىتشير 
  . تحقيقه على المدى البعيدىإلكما أنها تمثل ما ترمي المؤسسة . والشمول

 تلك األهداف الوسطى المطلوبة لترجمة مهام المؤسسة، ورسالتها إلىتشير ) Objectives(بينما 
 بتحديدها اإلدارة محددة، وهي تمثل أهدافاً على المدى التخطيطي والتشغيلي، وتهتم  نواٍحإلى

  ).2006المغربي، . (لتوضيح أكثر تفصيالً لألهداف العامة
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أن األهداف هي المخرجات المتوقعة، ) 2006 ( المشار إليه في حريم)Berrow( عرف وقد
والمحددة التي تضعها المؤسسة وتسعى لتحقيقها، وهذه األهداف تمثل بيانات لما يجب أن تفعله 

  .المؤسسة

  العمل، وتساعد علىإلىأن األهداف تعد أدوات توجه وتدفع ) 1999 (مرعي في حين يرى
  : منها عدة،وظائفيوب، كما أنها تحقق تصحيح الع

 . البحث عن الجديد والمفيدإلىالتجديد، حيث الهدف يقودنا  .1
 .تفيد األهداف بتحديد إذا ما كان العمل مطابقاً للمتوقع: الحكم على الضمان .2
عندما تتشكل األهداف على األسس اإلستراتيجية تساعد على : جعل اإلستراتيجية متماسكة .3

 .اون في العملالتكامل والتع
 وبالتالي المساعدة في تطبيق نظام ،تساعد األهداف على قياس األداء المتوقع: الرقابة .4

 .الرقابة

  :أن أهمية األهداف ترتبط بما يلي) 2003  (ويرى حريم

 . المؤسسات، فهي تحدد رسالتها وهويتهاتمثل األهداف ما ترغب فيه .1
 األفراد بالمخرجات التي عليهم الطموح توفر األهداف أساساً لتوجيه المؤسسة، وتزويد .2

 .إليها
 .تزود األهداف المؤسسات بمعايير لقياس األداء .3
 .تعمل األهداف على تنسيق الجهود وانسجامها وتكاملها وتوجيهها نحو الغاية .4
 . عملية تعليمية لإلدارة والعاملينمؤسسة على التعلم والتكيف، وتعدتساعد األهداف ال .5
6. الطريق األفضل لبلوغهاإلىبة المرشد  األهداف بمثاتعد . 
7. األهداف قوة دافعة ومحفزة لألفراد العاملين في المؤسسةتعد . 

نها تعكس فلسفة المؤسسات، وتعد تمثل بأأن أهمية تحديد األهداف ت) 2004  (كما يؤكد درويش
اإلمكانات المتاحة ستفادة من بة والتقويم والتقييم، وتوصي باالنقطة انطالق العمل، ومقياساً للرقا

  .وتضمن قدراً مناسباً من التحدي لقدرات العاملين على تحقيقها
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 توافقها مع المعايير والقيم السائدة إلىتجاه العام للمجهودات الجماعية المشتركة، باإلضافة وتحدد اال
  .في المجتمع

عدويقصد بتحديد الهدف، . تحديد األهداف من أهم الوظائف اإلدارية التي تقوم بها المؤسسةحيث ي 
وضع خطة تفصيلية متضمنة لجميع المراحل التي ينبغي اتباعها، والوسائل الواجب استخدامها وفق 

  :أسس علمية منها

 .وضوح األهداف وترتيبها حسب األولوية .1
 . للقياسمكانات والموارد المتاحة، وقابليتهاواقعية األهداف، وارتباطها بحجم اإل .2
 .يتها للتعديل والتغييرمرونة األهداف وقابل .3
 .حتياطية الالزمةأن تشتمل األهداف على البدائل واإلجراءات اال .4
 .وجود النظرة المستقبلية عند وضع األهداف .5
 .أن تكون ذات دافعية، بحيث تستثير دافعية المعنيين نحو تحقيقها .6

  
  :باألهداف اإلدارة أهداف نظام 11.2.2

 مبدأ إداري متكامل، يهتم بالمشاركة الفاعلة، إلىبحاجة يستخلص الباحث أن المؤسسات اإلدارية 
وبالعنصر البشري، ويؤكد على النتائج، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لتوظيف كامل طاقات 

  .األفراد في المؤسسة

 اإلدارة تقديم توجيه مشترك للجهد والرؤية والرسالة للمؤسسة، وبالتالي فإن نظام  ذاتهالوقتوب
  :إلى يهدف باألهداف

 .تحقيق الترابط والتكامل بين األهداف السنوية والمتوسطة والمستقبلية .1
 .الربط بين أهداف الفرد وأهداف المؤسسة .2
 .تحقيق التنسيق والرقابة الفعالة .3
 .رفع مستوى الكفاءة من خالل المشاركة وااللتزام .4
 .ربط األداء اليومي بأهداف قابلة للقياس خالل فترة زمنية محددة .5
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ود العاملين في المؤسسة على مختلف المستويات اإلدارية للتأهب والحركة تعبئة جه .6
 .اإليجابية

 .مساعدة المؤسسة على تغطية الفجوة بين مستوى أدائها ومستوى أداء بقية المؤسسات .7
 .وضع مجموعة من المعايير لمتابعة أداء العاملين وتقييمها .8

 زيادة فعالية األداء، لألفراد إلىي يهدف ، نظام إدارباألهداف اإلدارةوفي ضوء ذلك يتضح أن 
  . جميعهم العاملينلية التشاركية التعاونية بينوالمؤسسات، عن طريق التركيز على العم

وكذلك من أهم مخرجاتها، وبالتالي فان من ، العنصر البشري من أهم مدخالت العملية التربويةيعد 
 لما لها من أثر واضح على هذا العنصر  تلفة؛ وعملياتها المخاإلدارةالضروري االهتمام بنوعية 

مر  األوأدائه، حيث من الضروري االهتمام بتحسين أوضاع العاملين من أجل نيل رضاهم الوظيفي،
  .نجاز األهداف التعليمية المحددةن طاقاتهم ودافعيتهم نحو تحقيق وإالذي يزيد م

  )(Job Satisfaction   الرضا الوظيفي3.2
م بالتعليم، سواء المتقدمة منها أو النامية وجعلته في سلم أولوياتها، انطالقاً من أن اهتمت معظم األم

حيث يعود بمردود اقتصادي . رأس المال البشري هو االستثمار الحقيقي للتنمية في جميع مجاالتها
في كبير يمتد على طول الزمن، ومن هذا المنطلق اهتم الباحثون بموضوع الرضا الوظيفي للعاملين 

بأن الشخص الراضي عن عمله، أكثر إنتاجية من زميله : فتراض القائل، من االأي قطاع تنظيمي
غير الراضي عن عمله، وال يزال هذا االفتراض قائماً رغم تضارب نتائج الدراسات في هذا 

 وجود عالقة إلى توصلت ،)2000 ( كما أشار الكساسبة والعوالمة،الصدد، فبعض الدراسات
  .بين الرضا عن العمل من جهة واإلنتاجية من جهة أخرىيجابية إ

ألول مرة في مجال الصناعة، وتعددت ) الرضا الوظيفي(وقد ظهر موضوع الرضا عن العمل 
 مجال التعليم، فإذا كان الرضا الوظيفي مطلباً إلى أن انتهت إلىالدراسات في مختلف الميادين، 

 عاملين في قطاع التربية والتعليم؛ضرورة لدى الضروريا لدى أي موظف في أي عمل، فإنه أشد 
 اليحيى. لما للعملية التربوية والتعليمية من األثر الكبير واألكيد في تقدم المجتمعات ونهضتها

)2002.(  
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   مفهوم الرضا الوظيفي 1.3.2

الف  وذلك الخت؛اختلفت مفاهيم الرضا الوظيفي، بحيث جعلت االتفاق على مفهوم واحد أمراً صعباً
تجاه ة، والقيم والمعتقدات، وطبيعة االالنظرة للرضا عن العمل، والتي تعود الختالف الظروف والبيئ

  .الذي يركز أحياناً على الطبيعة الشخصية للموظف، وأحياناً على الموقف البيئي للعمل

 مدى تفضيل األفراد لعملهم أو عدم إلىأن الرضا الوظيفي قد يشير ) 1990  (يرى عواملة
تفضيلهم له، ويعبر عن مدى التوافق بين توقعات الفرد من عمله وما يحصل عليه من جوائز 

  .ومكافآت من جهة أخرى، وقد يقصد بالرضا الوظيفي، رضا الفرد أو رضا المجموعة

أن عبارة الرضا ) 1981(كما بين  العديلي) Trumbo(وترامبو ) Landy(وقد أشار كل من الندي 
  . داللة على مشاعر العاملين تجاه العملالوظيفي تستخدم لل

 أن مسألة الرضا الوظيفي عبارة عن مجموعة من إلى) Hoppock,1935(ويشير هوبوك 
نني راض في إ: ل بصدقمرء على القواالهتمامات بالظروف النفسية والمادية والبيئية، التي تحمل ال

  .وظيفتي

كس مستوى االتزان في المشاعر اإليجابية بأنه يع"الرضا الوظيفي ) 172:2002 (ويعرف األغبري
والسلبية نحو العمل بمختلف أبعاده كالراتب، وظروف العمل، والعالقة مع الرؤساء والزمالء، 

  ".ترقي الوظيفي والنمو المهنيوفرص ال

أن درجة الرضا تمثل الفرق بين : عدة مفاهيم للرضا الوظيفي منها) 2005 ( بينما أورد الصيرفي
  . تحقيقهإلىلمرء فعالً وما يطمح ما يحققه ا

أن الرضا الوظيفي هو المواقف العاطفية من قبل األفراد نحو الوظائف، ويتوقف ذلك على و
  .المالءمة واالنسجام بين المكافآت التي تقدمها بيئة العمل، للفرد وأولويات الفرد لهذه الوظائف

 الفرق بين كمية التعويضات التي  هو، ببساطة،ن الرضا عن العملإ: )2003 (وتقول العطية
يستلمها العاملون، والكمية التي يعتقد أنه يجب استالمها، فالرضا عن العمل يمثل اتجاهاً وليس 

  .سلوكاً، ومصطلح الرضا عن العمل يتعلق باتجاه الفرد نحو عمله
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 يجابية نحوه، بينما الشخص غيرعر برضا عن العمل، يحمل اتجاهات إحيث الشخص الذي يش
  . فإنه يحمل اتجاهات سلبية نحو العمل،الراضي عن عمله

الرضا الوظيفي مجموعة من المشاعر االيجابية والسلبية التي يقوم بها ، معظم الباحثينويعد أن 
العاملون، تجاه عملهم، وأنه يرتبط بعدد من المتغيرات يصف بعضها بعضاً ويصف اآلخر ببيئة 

  ).1992العمري،  (.العمل

باحث أن الرضا الوظيفي هو الحالة النفسية المريحة التي يشعر بها الموظف ويصل إليها، ويرى ال
 شعور الفرد بالسعادة والرغبة في العمل، إلىعند درجة معينة في عمله، وبالتالي يؤدي الرضا 

  . نقص الرغبة في العملإلىبينما يؤدي عدم الرضا 

  :أهمية الرضا الوظيفي 2.3.2

همال هذا العنصر في بعض صر المؤثرة في اإلنتاج، وقد أدى إشري من أهم العنا العنصر الب يعد
 لما ، دراسة الرضا الوظيفيإلىما يدعو  تخلف ونقص انتاجها؛ وهذا إلىالمجتمعات والمؤسسات 

  .له من أهمية تطبيقية وعملية

بغي أن تبقى  أن الرضا الوظيفي أو المهني من الموضوعات التي ينإلى) 2006 (ويشير البديوي
موضعاً للدراسة والبحث بين فترة وأخرى عند القادة ومشرفي اإلدارات والمهتمين بالتطوير 

 قد ال يرضيه مستقبالً، وأيضاً اإلداري في العمل، وذلك ألسباب متعددة فما يرضى عنه الفرد حالياً
  .يكون مرضياً في المستقبل قد لتأثر رضا الفرد بالتغير في مراحل حياته، فما ال يعد مرضياً حالياً

الرضا الوظيفي أحد العناصر المهمة في تحقيق األمن واالستقرار النفسي والفكري والوظيفي ويعد 
وهو في نهاية .  زيادة اإلنتاجإلىلألفراد العاملين بمختلف المستويات اإلدارية، حيث يدفعهم طوعاً 

  ).2002األغبري،  (المطاف ما تنشده المنظمة بغض النظر عن طبيعة نشاطها

 توضيح أهمية الرضا الوظيفي، حيث حددت عدداً من األسباب إلى) 2000الحنيطي، (وقد تطرقت 
  : االهتمام بالرضا الوظيفي، وهي كاآلتيإلىالتي تدعو 

 ارتفاع درجة الطموح لدى العاملين في إلىإن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي  -
 .المؤسسات المختلفة

 . انخفاض نسبة غياب العاملين في المؤسساتإلىجة الرضا الوظيفي يؤدي إن ارتفاع در -
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 وخاصة مع ، درجة الرضا الوظيفي المرتفعة، يكون أكثر رضاً عن وقت فراغهإن الفرد ذا -
 .عائلته، وكذلك أكثر رضاً عن الحياة بصفة عامة

 .أن العاملين األكثر رضاً عن عملهم، يكونون أقل عرضة لحوادث العمل -
 بين الرضا عن العمل واإلنتاجية، فكلما زادت درجة الرضا الوظيفي زادت ك عالقة هنا -

 .اإلنتاجية

  :الوظيفي عوامل الرضا 3.3.2

أثبتت الدراسات واألبحاث التي تناولت الرضا الوظيفي أنه يوجد مستوى عام للرضا، ينعكس فيما 
جة رضا األفراد عن عامل من يقرره األفراد من رضا عن العوامل المختلفة للعمل، أو أن در

إلى أهم ) 1993 ( وقد أشار النمر،عوامل العمل تؤثر على درجة الرضا عن العوامل األخرى
  :العوامل التي تؤدي إلى الرضا عن العمل، وهي

الراتب، والترقية، واألمن، واإلحترام والتقدير، وجماعات العمل، ونمط اإلشراف، والحرية المتاحة 
  .وات والمكافآتفي العمل، والعال

  :عوامل الرضا إلى عدة عوامل، وهي) 1993  (بينما قسم عبد الوهاب وخطاب

  .عوامل داخلية أو خاصة بالفرد: أوالً

 :حاجات الفرد -

شباعها من خالل العمل، ولكل شخص درجة إشباع تختلف عن غيره، حيث للفرد حاجات يتم إ
كلما كان هناك توفر لهذه الحاجات وإشباع وتبعاً لنوع الحاجة التي تتوفر من خالل العمل، ف
  .مناسب للفرد، ارتفعت لديه نسبة الرضا عن العمل

 :اتفاق العمل مع قيم الفرد -

بتكار واإلبداع، ، ومنها االهناك الكثير من القيم التي يرغب الفرد في تحقيقها عن طريق العمل
للفرد تحقيقها، ارتفع الرضا الوظيفي والقيادة وإتقان العمل، فإذا كانت هذه القيم متوفرة، وأمكن 

  .لديه

 :الشعور باحترام الذات -

إن توفر احترام الذات للفرد من خالل عمله سواء كان بسبب المركز الذي يشغله أو طبيعة 
  .وظيفته، ومعرفة أفراد المجتمع لهذه المكانة، يؤدي إلى رضاه عن العمل
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 :خصائص شخصية الفرد وظروفه -

التفاؤل والمرونة، والقدرة على : لمتسمة بالتفاعل اإليجابي مع بيئة العمل ومنهاإن الصفات الفردية ا
 النفسي والعاطفي، والظروف المعيشية الجيدة، كلها تنعكس على واالستقرارالتفاعل مع اآلخرين، 

  .الرضا عن العمل والقدرة على التكيف مع ظروفه

  :محتوى الوظيفة: ثانياً

من العوامل التي تعلب دوراً مهماً في تحديد الرضا الوظيفي، وذلك إن محتوى الوظيفة وظروفها 
 الوظيفة للفرد من إمكانية إظهار قدراته هام العمل ونمطه، وكذلك بما تتيحهمن حيث نوع م
  .، باإلضافة إلى وجود فرص للنمو والتقدمما يؤدي إلى تحقيق رضا عاٍل اته،وخبراته وإبداع

  :عوامل خاصة باألداء: ثالثاً

  : وهما،يتحقق الرضا عن العمل نتيجة إدراك الفرد للعاملين اآلتيين بالنسبة لألداء

ارتباط األداء بمكافآت العمل وحوافز العمل، وشعور الفرد بأن قدراته تساعده على تحقيق  -
 .األداء المطلوب بما يتناسب مع األهداف المحددة

مة بالنسبة له، وإدراكه بالعدالة في إدراك الفرد بأن حوافز ومكافآت العمل ذات أهمية وقي -
 .التوزيع بالنسبة للعوائد ومكافآت العمل، أي أنه يتناسب مع ما يقدمه من عمل للمنظمة

  : مستوى اإلنجاز الذي يحققه الفرد:رابعاً

كون لديه رغبة في إنجاز أعمال تتفق مع أهداف د ال يكتفي بأداء العمل ولكن قد تإن بعض األفرا
  . كانت درجة الطموح مساوية أو قريبة من األهداف التي تم تحقيقها كان الرضا أكبرمعينة، فكلما

  

  :العوامل التنظيمية: خامساً

 من حيث نظام األجور والترقية والنقل واإلجراءات الخاصة باألمن ،يقصد بها سياسة المنظمة
  .رقابةالوظيفي وأساليب االتصاالت واتخاذ القرارات ونوع القيادة واإلشراف وال
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  :الوظيفي أنواع الرضا 4.3.2

 :الرضا الكلي -

رضا الموظف عن جميع جوانب ومكونات العمل، بحيث يكون الموظف قد وصل ألقصى يعد 
 ألن ذلك يتوقف على ؛درجة من الرضا عن عمله؛ وليس من الضروري توافر كل عوامل الرضا

همة، وبالتالي الموظف وحده من  جميع تلك العوامل مة الموظف نفسه، فهو ربما ال يعدطبيع
  ).Bauer, 2004. (يستطيع أن يحدد تلك العوامل التي تتوافق معه

  

 :الرضا الجزئي -

يمثل شعور الفرد الوجداني عن بعض أجزاء ومكونات العمل، وهنا يكون الموظف قد وصل إلى 
 ، موجوداًستياءاال وبالتالي اكتفى بها أو ربما ما زال ،درجة رضا كافية عن بعض جوانب العمل

 ).Skibba, 2002. (لكنه ما زال يؤدي أعماله

  : النظريات المفسرة للرضا الوظيفي5.3.2

هناك العديد من النظريات المفسرة التي حاولت تفسير موضوع الرضا الوظيفي، وعوامله ومسمياته 
  :ومنها

  

 : العلميةاإلدارةنظرية  -

وقد اهتمت بالحوافز ) Fayol(وفايول ) Feber(وفيبر ) Taylor(وضعت على يد روادها تايلر 
المادية، باعتبارها الحافز الوحيد الذي يعمل على تحقيق الرضا عن العمل، وقد حاولت هذه النظرية 
توفير كافة السبل المادية والتي من شأنها الرفع من كفاية العامل، لتجعله يقوم بعمله بجودة عالية 

 الوصول إلى الرضا المطلوب، حيث يؤخذ اإلدارةع وأقصى سرعة ممكنة، ورغم ذلك لم تستط
  )Jones & Sloane, 2009. ( للجانب اإلنسانيإغفالهاعلى هذه النظرية 

 ):Harzberg(نظرية العاملين لهيزبيرغ  -
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 وقد تضمنت هذه النظرية بأنه من المحتمل أن يشعر العاملون بالرضا وعدم الرضا في الوقت
بالحماية من عدم الرضا، ) Hygiene Factors( به عوامل وقائية ، وأنه في الوقت الذي تقومنفسه

تقود ) Motivational Factors(فهي ال تقود بالضرورة إلى الرضا الوظيفي، بينما عوامل الدافعية 
   (Motivition Hygiene Theory) بنظرية الدافعية الوقائيةاليه، وتعرف نظرية العاملين أيضاً

ؤه من الوصول الى نظرية العوامل الدافعية من خالل دراسة الرضا عن وقد تمكّن هيزبيرغ وزمال
  : النتائج اآلتيةإلى لما تبين من المحاسبين والمهندسين حيث توصل ؛الوظيفة

 والتي ينتج عن عدم توافرها وجود حالة من عدم ،أن هناك بعض العوامل الخاصة بالوظيفة -
 الفني واإلشراف اإلدارة، سياسة المؤسسة والرضا لدى الموظف، وتضم العوامل الوقائية

  .والعالقات المتبادلة، والراتب، وظروف العمل، والحياة الشخصية للفرد، والحالة االجتماعية
د دافع قوي لدى الموظف لبذل  وجوإلى توافرت تؤدي إذا ، ظروف أو عوامل أخرىكهنا -

 على هذه الظروف العوامل  عن تحقيق الرضا عن الوظيفة، ويطلق من الجهود، فضالًمزيد
 Motivational)الدافعية  Factors) واإلنجاز والتقدم والعمل نفسه، االعتراف: وتضم 

  ).1990شهيب، (واحتماالت النمو في الوظيفة 

 وقد ركزت هذه النظرية على دور العمل وظروفه في حياة األفراد العاملين، وقد بين هيزبرغ أن 
 ألنها دوافع ذاتية توفر شعوراً إيجابياً لدى دي إلى تحسين اإلنتاج؛تؤ_ إن وجدت_عوامل الدافعية 

القريوتي، . (ما يدفعهم لمزيد من العمل وتحسين اإلنتاج. ، وتمنحهم فرصاً للتطور الشخصياألفراد
1997(.  

 :نظرية المقارنة االجتماعية -

ساسي لدافعية الفرد في وترى نظرية المقارنة االجتماعية أو نظرية عدالة التوزيع أن المصدر األ
ي قدمها للمؤسسة، وما العمل، تقوم على أساس مدى إدراكه لمقدار العدالة بين المساهمات الت

 من تعويضات، وقد أوضحت تلك النظرية أن عملية إدراك مقدار العدالة أو يحصل نتيجتها
  اإلنصاف تتأثر 

  :بعدة عوامل أهمها

كوناته الشخصية، ومقارنة ما يتقاضاه مع ما يتقاضاه المستوى العلمي والثقافي لدى الفرد، وم
  . نفسهانظراؤه في العمل الذين قدموا للمؤسسة المساهمات
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كما أوضحت هذه النظرية أن الدافعية اإليجابية، التي تتشكل نتيجة الشعور بالعدالة، تأخذ شكل 
  .اتجاهات مؤيدة للمؤسسة، وحب العمل فيها، والحرص على سمعتها

افعية السلبية التي يشكّلها الشعور بعدم العدالة والمساواة فتأخذ شكل اتجاهات غير مؤيدة  أما الد
  ).1996عقيلي، (كتعطيل العمل والغياب ونحو ذلك 

  : طرق قياس الرضا الوظيفي6.3.2

قياس الرضا الوظيفي مهماًيعد من القرارات اإلدارية تدرس وفقاً  للمديرين وعلماء النفس، فكثير 
يرها في الرضا الوظيفي، وعليه فقد كان تطوير قياس الرضا الوظيفي هدفاً أساسياً لكثير من لتأث

 مؤشراً للكفاءة التنظيمية، يرون يهتمون بقياس الرضا الوظيفي؛ ألنهم يعدونهالبحوث السلوكية، فالمد
نتائج  وتستعمل ،حيث يوجد بعض المؤسسات التي تقوم بمسوحات دورية لقياس الروح المعنوية

ن أكثر الطرق استخداماً لقياس الرضا راراتها اإلدارية وتطويرها، حيث اهذه المسوحات في بناء ق
الوظيفي بطريقة غير مباشرة هي المالحظة، والمقابلة، وقائمة االستقصاء، ونظراً ألن طريقتي 

ماالً لقياس الرضا ستبانات هي أكثر الطرق استعة تستغرقان وقتاً طويالً، فإن االالمالحظة والمقابل
، إال أن البعض اآلخر طور واهتم بتصميمه، الوظيفي، وبالرغم أن بعض اإلستبانات ال يعتمد عليها

  ).2010أبو شمالة، ( كمقياس مالئم للرضا الوظيفي بحيث يمكن االعتماد عليه

ا  ومن أهمها وأكثره،العديد من الطرق لقياس الرضا الوظيفي) 2006 (وقد أورد البدراني
  :استخداماً

وتعتمد على تقصي آراء األفراد بمجموعة من األسئلة، بحيث تحتوي : طريقة االستقصاءات -
طبيعة العمل ونوعه ومحتواه، وساعات العمل وظروفه، : األسئلة على عوامل عديدة مثل

ستبيان بطريقة حيث تصمم عناصر اال. اإلدارةوزمالئه، واألجر واإلشراف، واتجاهات 
هم عن ويات األفراد المنوي استطالع آرائ الباحثين، وكذلك تتالءم مع مستتخدم أهداف

 .الرضا الوظيفي
 :طريقة تحليل البيانات الثانوية -

وتعتمد هذه الطريقة على تحليل البيانات المتاحة والتي يمكن من خاللها استنتاج درجة الرضا 
لشكاوي، ومعدل الدوران معدالت الغياب، وحجم ا: الوظيفي في المؤسسة، ومن أمثلة ذلك

  .للعاملين، وعدد الحوادث، وغيرها

 :طريقة المالحظة -
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حيث يمكن من خالل هذه الطريقة مالحظة سلوك العاملين على أرض الواقع، وجمع المعلومات 
  .التي لها عالقة بموضوع الرضا الوظيفي

 :طريقة المقابالت -

أكثر المقاييس فعالية لمعرفة الرضا بحيث تكون هذه المقابالت رسمية أو غير رسمية، وهي من 
  .خاصة عندما يكون حجم المؤسسة متوسطاًبالوظيفي للعاملين، 

 إال أنها في النهاية تعبر عن الحالة الوظيفية ،وعلى اختالف الطرق التي يقاس بها الرضا الوظيفي
ن طريقة التي يعيشها الموظف، وإن اختلف عمق القياس والنتائج التي يمكن الحصول عليها بي

  .وأخرى

  
  :  والرضا الوظيفيباألهداف اإلدارةالعالقة بين 7.3.2 

 النفسيةته تركيب في اإلنسان العنصر اإلنساني من أهم العناصر في العملية التعليمية، وديع
 التعاون على منه اإلدارة تحصل حتى معه واعياً تعامالً يتطلب  المختلفة،والجسمية واالجتماعية
بل تتعدى  ،فقط المادية والمكافآت األجور حول تنحصر ال العمل دوافع، فالعمل اءأد في المطلوب

، واألخذ بآرائهم والتعاون معهم في اتخاذ اآلخرين واحترام الذات وتأكيد النفس احترام إلى
  .إنتاجيتهم على النهاية في ينعكسالقرارات، وهذا 

 المناخ لهم يحقق المعلمين، بشكل معاملة في اًديمقراطي منحى باألهداف اإلدارةلهذا تأخذ نظرية 
 العوامل لدى المعلمين، وهذه الذات تحقيقحيث تلعب هذه النظرية دوراً فعاالً في  للعمل، المالئم
 المزيد بذل إلى العاملين وتدفع الوظيفي الرضا وتسبباإلنتاجي،  للسلوك دفع قوة صنع إلى تؤدي
  . وكيانه العمل محتوى في توجد التيو ،المطلوبة األهداف لتحقيق الجهد من

، اآلخرين وعمل عمله عن الفرد مسؤوليات، والعمل وأداء اإلنجاز  في يتمثل الوظيفة وتصميم
ئه على أكمل أدا والعمل في والنمو التقدم فرص، وزيادة واحترامهم اآلخرين تقدير على الحصولو

  . وجه

 من خالل تطبيق مبادئ التربية والتعليم، ويشعر أنه  فعاالًاًفعندما يشعر المعلم أن له قيمة ووجود
 من المسؤولية اإلدارية والتعليمية، بوجود إشباع نفسي ومهني، يتكون لديه رضا اًيتحمل جزء

وظيفي مبني على أساس العطاء وبذل الجهد، وليس مجرد لعب دور واحد، ينحصر في مهمة 
 مع هعالقات، ويحسن المادية العمل ظروف يوازي واحدة، ألن الرضا الذي اكتسبه في هذه الحالة
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المديرين والمشرفين، ويشعر بالمساواة فيما بينه وبين المديرين من الناحية المهنية، فيكون عمله ذا 
   .)2004نبيل، . (المؤسسة في وأهمية قيمة

  

   الدراسات السابقة4.2
أجروا العديد من الدراسات حول هذا  ف، الباحثينالعديد من باهتمام باألهداف اإلدارةحظي موضوع 

الموضوع، وكذلك موضوع الرضا الوظيفي حظي باهتمام الكثير من الباحثين وأجري فيه الكثير 
  .من الدراسات

  :وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إلى قسمين، وهما

  . باللغتين العربية واإلنجليزيةباألهداف اإلدارةالدراسات ذات الصلة بموضوع : أوالً

  .الدراسات ذات الصلة بموضوع الرضا الوظيفي باللغتين العربية واإلنجليزية: ثانياً

  باألهداف اإلدارةت الصلة بموضوع الدراسات ذا: أوال 4.2
 

  : الدراسات العربية1.4.2

 واألسس التي تقوم عليها، باألهداف اإلدارةهدفت إلى تحديد مفهوم  دراسة )1981( درة أجرى
، وإبراز المعيقات لتطبيقها، وتقديم نموذج مقترح يتكون من خمس خطوات لهذا وتوضيح فوائدها

المفهوم، في جامعة اليرموك بالمملكة األردنية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتوضيح أهم 
 األسس والفلسفة لها، وقد توصلت الدراسة إلى  من حيثباألهداف اإلدارةاألمور المتعلقة بموضوع 

 تكون فيه األهداف المحددة بمثابة الموجه األساسي لألنشطة والفعاليات باألهداف إلدارةاأن أنموذج 
  .اإلدارية في المؤسسات التعليمية

، وفوائده باألهداف اإلدارةهدفت التعرف إلى حقيقة مفهوم نظام  فقد) 1983( أبو نبعة أما دراسة
  .يوعوائق تطبيقه، وإمكانية تطبيقه في إدارة التعليم العال

ت عينة تبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونوتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االس
 يتحقق اإلدارةإدارياً وأكاديمياً من الجامعات، وأظهرت النتائج أن تحسن أداء ) 112(الدراسة من 

  .باألهداف اإلدارةباستخدام نظام 
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 الجامعات العربية لم تلب حاجات أفرادها وكما أظهرت النتائج أن األنظمة التي تطبق في
  .ومجتمعاتها بالشكل األمثل

، وتحليل ومقارنة باألهداف اإلدارةهدفت التعرف إلى نموذج  دراسة )1995(ضحاوي ال وأجرى
 مديري إلعدادالتجربتين األمريكية والمصرية كتطبيق لهذا النموذج، والوصول إلى تصور مقترح 

  .باألهداف اإلدارةمان في ضوء نموذج المدارس في مصر وسلطنة ع

 وتم استخدام أسلوب التحليل والمقارنة بين التجربتين األمريكية والمصرية في تطبيق النموذج، 
 في تشكيل باألهداف اإلدارة من نموذج لالستفادةوأظهرت النتائج أن هناك إمكانية واضحة  

  . مديري المدارس في مصر وسلطنة عمانادوإعدالتصور المقترح من جانب الدراسة لكيفية اختيار 

  .اإلدارة طريقة جديدة في التفكير ومنهج متكامل لجميع وظائف باألهداف اإلدارة أنكما 

 في باألهداف اإلدارةهدفت إلى الكشف عن إمكانية تطبيق نموذج  دراسة )1995(ول  الشبوأجرى
) 406(مديراً ومديرة، و) 140(على المدارس الثانوية في محافظة إربد، واشتملت عينة الدراسة 

  .معلماً ومعلمة من المدارس الثانوية في محافظة إربد

، من باألهداف اإلدارة تطبيق المديرين نموذج إلمكانيةوقد أظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة 
 بين متوسط تصورات المديرين، وجهة نظرهم ونظر المعلمين، وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً

  .متغير المؤهل العلمي والخبرة اإلداريةات المعلمين إلمكانية التطبيق تعزى إلى روتصو

 في باألهداف اإلدارة درجة تطبيق نموذج هدفت إلى التعرف إلى دراسة )2001(يالت ق عوأجرى
اإلشراف التربوي من وجهة نظر المشرفين التربويين في محافظات الشمال للعام الدراسي 

، واستخدمت  هذه ات ومشرفمشرفين) 209(ر عينة عشوائية بلغت ختيام، وتم ا2001/2002
تحديد األهداف، وضع خطة :  وهي،محاور) 4(فقرة موزعة على ) 48(الدراسة استبانة مكونة من 

تقويم اإلنجاز السنوي، وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق نموذج والمراجعة الدورية، وعملية، 
شراف التربوي كانت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود فروق  في أداء اإلباألهداف اإلدارة

 في اإلشراف التربوي تعزى لمتغير سنوات باألهداف اإلدارةدالة إحصائياً في درجة تطبيق نموذج 
  .سنة فأكثر) 11(الخبرة اإلشرافية، وكانت الفروق لصالح المشرفين ذوي الخبرة الطويلة 
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 باألهداف اإلدارة التعرف إلى مدى إمكانية تطبيق نموذج دفتهف )2002(الرواحي  أما دراسة
ونت عينة وتك. يينمن وجهة نظر األكاديميين واإلداروتعرف المعوقات التي تحول دون تطبيقه 

 بالكليات التقنية الخمس بسلطنة عمان، وتم استخدام أكاديمي) 113(إداري و) 102(الدراسة من 
األهداف، وخطة العمل، والتنظيم : زعة على خمسة محاور، وهيفقرة مو) 61(استبانة مكونة من 

  .اإلداري، والرقابة والمتابعة، وتقويم األداء

  .  أسلوب المقابلة للتعرف إلى المعوقاتتكما استخدم

وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة على المحاور الخمسة لمدى إمكانية تطبيق خطوات نموذج 
  .لكليات التقنية في سلطنة عمان، تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة باباألهداف اإلدارة

ولم تكن هناك فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على جميع المحاور 
متغيرات الجنس والجنسية والوظيفة والمؤهل العلمي والخبرة، أما فيما يخص ة تعزى إلى الخمس

 اإلدارة لخطوات تطبيق نموذج ةتائج وجود معوقات تتعلق بالمحاور الخمسالمعوقات فقد أظهرت الن
  . ولكن بتقديرات متفاوتةباألهداف

 التعليمية خالل اإلدارةهدفت إلى توضيح التطور الذي طرأ على  دراسة )2003( شريف وأجرى
  .العقود الثالثة الماضية، نتيجة إضفاء الصبغة العلمية عليها

 اعتمد ، في تطوير الكفاية اإلدارية والمهنية لمدير المدرسةباألهدافة دارللتعرف إلى دور اإلو
أحدهما يتعلق بالمحتوى واآلخر بالطريقة التي : الباحث النماذج والنظريات عبر بعدين أساسيين

يتبعها المديرون في إدارتهم لمؤسساتهم، ويربط هذا بالجانب المسلكي واألدائي وجانب التفاعل 
  .العالقات اإلنسانيةاالجتماعي و

 في أي مرحلة من مراحل التعليم العام من شأنه أن باألهداف اإلدارةأظهرت النتائج أن تطبيق نظام 
ة يؤدي إلى تطوير أداء مدير المدرسة، وتطوير عالقاته مع المعلمين، إذ يوفر هذا النظام بيئ

التدريس وفق األسلوب الذي يرونه رتباط الوثيق بالمهنة، ومن ثم مدرسية تعزز الثقة بالنفس، واال
  .مناسباً إلمكاناتهم وقدرات تالميذهم
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 في باألهداف اإلدارةدفت إلى معرفة معوقات تطبيق نموذج هف )2005( الجهضمي أما دراسة
مدارس المنطقة الشرقية بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين التربويين، وتم استخدام استبانة 

كونت عينة الدراسة من جميع اإلداريين التربويين بالمنطقة الشرقية، شمال كأداة لجمع البيانات وت
إدارياً وإدارية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك معوقات ) 112(سلطنة عمان والبالغ عددهم 

، وكما أظهرت عدم وجود فروق دالة باألهداف اإلدارةلكل مجال من مجاالت تطبيق نموذج 
 تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، باألهداف اإلدارةت تطبيق نموذج إحصائياً تتعلق بمعوقا

والخبرة، وقد أوصى الباحث إلى اشراك المعلمين والمعلمات في التخطيط باستخدام النماذج اإلدارية 
  . بشكل خاصباألهداف اإلدارةالحديثة بشكل عام، ونموذج 

ات مديري ومعلمي المدارس الثانوية هدفت التعرف إلى تصور )2006( العدوان بينما دراسة
 في محافظة البلقاء، وتم استخدام المنهج باألهداف اإلدارةالعامة في األردن إلمكانية تطبيق نموذج 

الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري 
مديراً ومديره، وكذلك ) 87(اء والبالغ عددهم ومديرات المدارس الثانوية العامة في محافظة البلق

معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج إلى ان تصورات ) 2429(المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 
 في المدارس الثانوية مرتفعة، في حين أن باألهداف اإلدارةمديري المدارس إلمكانية تطبيق نموذج 

 أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تصورات معلمي المدارس جاءت متوسطة، وكذلك
لتصورات المديرين والمعلمين تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي في إمكانية تطبيق نموذج 

حصائياً لمتغير الخبرة التعليمية انوية، في حين كانت الفروق دالة إ في المدارس الثباألهداف اإلدارة
، وعمل باألهداف اإلدارةرامج تدريبية حول ولصالح المديرين، وقد اوصت الدراسة بتصميم ب

  . في المدارسباألهداف اإلدارةدراسات إرشادية لتطبيق نموذج 

 في الجامعات األردنية باألهداف اإلدارةهدفت تعرف درجة تطبيق  )2008( األسطل أما دراسة
) 197(الخاصة في عمان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتكونت عينة الدراسة من 

عضو هيئة تدريس، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن درجة 
 في الجامعات األردنية الخاصة في عمان من وجهة نظر أعضاء الهيئة باألهداف اإلدارةتطبيق 

  .التدريسية كانت متوسطة بشكل عام
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 اإلدارةن المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بي
:  في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغيراتباألهداف

  .الجنس، والخبرة، والرتبة األكاديمية

 في إدارة الجامعات األردنية باألهداف اإلدارةكما أوصى الباحث بالعمل على تطبيق أسلوب 
جراء دراسات مماثلة على مؤسسات تربوية أخرى واستخدام وسائل أخرى لجمع الخاصة وإ

  .البيانات

تحادات  في االباألهداف اإلدارةهدفت التعرف إلى نموذج  دراسة) 2010 ( الغويرينوأجرى
الرياضية األردنية، وإمكانية تطبيقه، كما هدفت التعرف إلى الفروق في إمكانية تطبيق نموذج 

الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، (تحادات الرياضية األردنية تبعاً لمتغيرات  في االدافباأله اإلدارة
  ).نوع اللّعبة

 حيث ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك استخدم الباحث االستبانة كوسيلة لجمع البيانات
، وتقييم األداء، تحديد األهداف، والتخطيط، والرقابة اإلدارية: اشتملت على خمسة محاور وهي

  . العليااإلدارةودعم 

عضواً من رؤساء أعضاء مجالس االتحادات الرياضية األردنية ) 84(وتكونت عينة الدراسة من 
 باألهداف اإلدارةوأظهرت النتائج أن االتحادات الرياضية األردنية لديها إمكانية تطبيق نموذج 

ت النتائج أن متغير الجنس ونوع االتحاد بدرجة متوسطة، على جميع محاور الدراسة، كما أظهر
 في االتحادات الرياضية األردنية، بينما أظهرت باألهداف اإلدارةليس لهما أثر على إمكانية تطبيق 

ولصالح ) المؤهل العلمي(النتائج فروق دالة احصائياً على محاور الدراسة، تبعاً لمتغيرات 
 10 سنوات وأكثر من 10-5(لح ذوي الخبرة البكالوريوس والماجستير، ومتغير الخبرة ولصا

 في االتحادات الرياضية األردنية، وقد أوصى باألهداف اإلدارةإلمكانية تطبيق نموذج ) سنوات
 في االتحادات الرياضية األردنية واجراء دراسات باألهداف اإلدارةالباحث بتبني تطبيق نموذج 

  .مماثلة على نظاق أوسع ومن جوانب أخرى

  

  :لدراسات األجنبيةا 2.4.2
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 اإلدارةهدفت التعرف إلى مدى فعالية تطبيق نظام  دراسة )Waltter, 1979( وولتر أجرى
 في تحسين اإلنتاجية والشمولية بالرضا لدى المعلمين عن قيادة المديرين، وتم استخدام باألهداف

والتحكم، واتخاذ االتصال، : االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث اشتملت على خمسة محاور هي
مدارس من بلدة تشموند ) 10( والتداخل، والثقة بالنفس، والقيادة، وتكونت عينة الدراسة من القرار

وتم اختيار هذه البلدة لخبرة الباحث ) 7-1(بوالية جورجيا األمريكية تحتوي على الصفوف من 
  .فيها كمدير وتوقعاته بمشاركة المديرين اإليجابية

 وخطة باألهدافجود تحسن في عالقة المعلمين بالمدير في الفقرات المتعلقة وأظهرت النتائج و
  .العمل المحددة للواجبات والمسؤوليات المطورة والمطبقة

فهي تعمل  بفعالية في اإلدارات التنظيمية، باألهداف اإلدارةكما أظهرت النتائج إمكانية تطبيق 
  .ديرين في المؤسسات التربويةتصال بين المعلمين والمكتقنية فعالة لتحسين اال

 بدراسة هدفت التعرف إلى مدى استخدام المناطق التعليمية بوالية )Bell, 1981(بيل  وقام
، والمعوقات التي تواجه تطبيقها، واستخدم الباحث باألهداف اإلدارةمتشيجان األمريكية لنموذج 

 مديراً من مديري المدارس العامة، )20(اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 
  .منطقة تعليمية تم اختيارهم بطريقة عشوائية) 20(مديراً من مديري برامج تعليم الكبار في ) 20(و

من قبل مديري % 100 بنسبة باألهداف اإلدارةوأظهرت نتائج الدراسة استخدام المديرين لنموذج 
وظائف التخطيط واإلشراف والتنظيم والموازنة المدارس العامة، ومديري برامج تعليم الكبار، في 

تصال والتغذية الراجعة، وزيادة عمل الفرق  بسبب المزايا التي توفرها في االوالتقييم، وذلك
الجماعية وكما أظهرت النتائج وجود بعض المعوقات التي واجهت مديري المدارس العامة ومديري 

 معالجتها من خالل التخطيط ت، تمباألهداف إلدارةابرامج تعليم الكبار في بداية استخدام نموذج 
  .باألهداف اإلدارةالمناسب وورش العمل واالستعانة باستشاريين متخصصين في 

 باألهداف اإلدارة دراسة هدفت التعرف إلى مكونات نظام )Fuller, 1981 ( فولركما أجرى
تطبيق خطواته بشكل مفصل، وتم وتطبيقات المديرين التربويين له، والحاجة إلى استخدامه وأهمية 

مديراً تربوياً، وأظهرت ) 20(استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 
النتائج أنه ال بد من وضع دليل لتحديد األهداف، ولكيفية إمكانية تحقيقها وتنفيذها وبيان معايير 
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ويات لها، كما توصلت الدراسة إلى وضع برنامج النجاح، وتحديد فترة زمنية لتحقيقها، ووضع األول
 في التطوير التنظيمي وصنع اإلدارةللتطوير والتدريب اإلداري، اشتمل على مواضيع مثل دور 

  .القرار والحوار واإلبداع والترقيات وحل المشكالت

 والتي هدفت التعرف إلى إدراك مديرات المدارس الحكومية )Cobbin, 1985( كوبنفي دراسة 
 كطريقة إدارية فعالة، والفرق بين مدى استخدامهن للنموذج، اعتماداً على حجم باألهدافلإلدارة 

المنطقة التعليمية والمؤهل العلمي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة 
التخطيط والرقابة :  هي وظائف إداريةي في ثمانباألهداف اإلدارةللتقييم الذاتي لقياس مدى استخدام 

  .والتنسيق والدافعية والتقييم والتوظيف، والتدريب والتطوير

كاليفورنيا، ونيويورك، (مديرة يمثلن خمس واليات أمريكية ) 298(وتكونت عينة الدراسة من 
  ).ونيوجرسي، وايلتيويس، وبنسلفانيا

 باألهداف اإلدارةيرات لنموذج وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مدى إدراك المد
 يعزى لحجم المنطقة ،في وظائف التخطيط والتنسيق والتقييم والتوظيف والتدريب والتطوير

التعليمية بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في مدى إدراك المديرات لوظيفتي الرقابة 
اً تعزى لمتغير المؤهل العلمي في والدافعية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائي

  .وظيفتي الرقابة والدافعية

 بدراسة هدفت التعرف إلى اتجاهات المديرين نحو أساسيات )Brady, 1985 ( براديوقام
، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من باألهداف اإلدارةومبادئ نظام 

ي والعاملين في جامعات وكليات منطقة سانت لويس األمريكية، والمديرين اإلداريين في التعليم العال
، تم اختيارهم بشكل عشوائي، وأظهرت النتائج اتفاق  نفسهافي األعمال والصناعة في المنطقة
 ودوره في مشاركة العاملين في وضع األهداف، باألهداف اإلدارةالعينتين حول أهمية استخدام نظام 

 وقدرتها على تحقيق اإلدارة يؤكد كفاءة وتميز باألهداف اإلدارةج أن نظام كما أظهرت النتائ
 اإلدارةتصال المتبع، حيث يكون الحكم على أداء إطار السياسات المرسومة ونظام االاألهداف في 

  .على أساس ما تحققه من تلك األهداف
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 اإلدارةة لنموذج يس هدفت التعرف إلى المراحل الرئ والتي)Andrze,1988 ( آندرزوفي دراسة
 المستخدم في وضع وتطوير الخطط والبرامج واألنشطة التربوية من وجهة نظر المديرين باألهداف

والكشف عن معوقات تطبيق النموذج، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة 
األقسام في خمس مدارس لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من المديرين ومساعديهم ورؤساء 

 باألهداف اإلدارةمن والية ديلور األمريكية، وأظهرت النتائج أن المراحل الرئيسية لتطبيق نموذج 
هي تقييم الحاجات ووضع األولويات، وتحديد األهداف قصيرة المدى، وتطوير خطة عمل 

الخطط العملية لتطوير  في وضع باألهداف اإلدارةومتابعتها، كما أظهرت النتائج أن تطبيق نموذج 
البرامج واألنشطة التربوية يساعد المديرين في تطوير مدارسهم بما يتناسب مع احتياجاتها، كما 
أظهرت النتائج أن أهم المعوقات تمثلت بالتخطيط المدرسي ووضع األهداف المناسبة لحاجات 

  .المدارس وارتباط هذه األهداف بأنشطة المدارس والمجتمع المحلي

فقد هدفت إلى بيان فاعلية اإلشراف التربوي حسب ) Johnson، 1997(  جونسون دراسةأما 
، ومدى فائدة هذا النموذج للمعلم والعملية التعليمية ككل، وتكونت عينة باألهداف اإلدارةنموذج 

، ثم دراسة باألهدافالدراسة من مجموعة  مدارس في والية مسيسبي األمريكية المطبقة لإلدارة 
  .باألهداف الوظيفي للمشرفين، ومقارنتهم بمجموعة من المشرفين غير المطبقين لإلدارة الرضا

 أعلى من باألهداف اإلدارةوأظهرت النتائج أن الرضا الوظيفي للمجموعة األولى المطبقة لنظام 
  .باألهداف اإلدارةالمجموعة الثانية غير المطبقة لنظام 

 عند ممارستهم باألهداف اإلدارةين التربويين لنموذج كما أوصت الدراسة بضرورة اتباع المشرف
  .لعملية اإلشراف التربوي

 في جامعة باألهداف اإلدارةإلى تطبيق نظام ) Perlman, 2000( بيرلمان في حين هدفت دراسة
 اإلدارةروزفلت، وقد حددت هذه الدراسة جميع المعيقات التي كانت تحول دون تطبيق نظام 

 من باألهداف اإلدارةيات اإلدارية في الجامعة وفي بدايتها تحويل  ضمن العملباألهداف
)Administration by objectives) (ABO ( إلى)Management by Objectives) (MBO(  

 لكن ، من قبل إدارة الجامعة في السبعينيات من القرن الماضيباألهداف اإلدارةوقد تم تبني نظام 
 بجميع خطواتها بدءاً من صياغة باألهداف اإلدارةم تطبيق نظام دون تفعيل لهذه الممارسة، كما ت
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 وصوالً إلى تقييم ، ومروراً بتحديد المسؤوليات واألولويات في تنفيذ العمل،األهداف وتحديدها
 يحقق تنمية التفاهم واالستقرار بين باألهداف اإلدارةاإلنجاز، وقد أظهرت النتائج أن تطبيق نظام 

ما ؛  العليا وبين المستويات اإلدارية الدنيا، من خالل تنسيق عملية اإلتصال بينهمالقيادات اإلدارية
 .يحسن مستوى األداء

مدى   إلى التعرف إلى هدفت دراسة) Linberg and Wilson،2011(رغ وولسون يبدلينوأجرى 
اء الطالب و ذا كان العتمادها أثر على أد، وما إباألهداف اإلدارة المدارس السويدية تقنية اعتماد

حيث أجريا دراستهما وهي دراسة مقارنة على المدارس الثانوية العليا في السويد، حيث  الموظفين،
تم توزيع االستبانة من خالل البريد االلكتروني، من أجل تحديد مدى تنفيذ هذه التقنية، وقد تم بعد 

  .عشر سنوات تكرار الدراسة من أجل القيام بالمقارنة

يؤثر على أداء الطلبة مطلقا،االّ أنه ادى الى لم  باألهداف اإلدارةتائج أن تطبيق وقد أظهرت الن
  .تحسين كفاءة أداء الموظفين

  :الرضا الوظيفي الدراسات ذات الصلة بموضوع :  ثانيا5.2
 

  :الدراسات العربية 1.5.2 

ارس الثانوية  والتي هدفت التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المد)1999(تيم  دراسة
الحكومية في محافظات الشمال في فلسطين من وجهة نظر المديرين أنفسهم، وذلك من خالل سبعة 

العالقة مع إدارة التعليم، والعالقة مع المعلمين، وأعباء العمل، وفرص التدريب، : مجاالت هي
من المؤهل  أثر كل إلشراف التربوي، ومن ثم التعرف الىواالستقرار الوظيفي، والراتب، وا

مديراً ) 214(العلمي، وسنوات الخبرة والجنس على الرضا الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة من 
ومديرة، وقد أظهرت النتائج أن درجة رضا مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظات 

فرص : طاً في ثالثة مجاالت وهيسوطين متوسطة بشكل عام، حيث كان متالشمال في فلس
:  هما،ب، واالستقرار الوظيفي، والعالقة مع إدارة التعليم، وكان الرضا متدنياً في مجالينالتدري

إعباء العمل والراتب، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الرضا الوظيفي 
: اليةوعدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة في المجاالت الت. تعزى للمؤهل العلمي

العالقة مع إدارة التعليم، واالستقرار الوظيفي، واإلشراف التربوي، والراتب، وذلك لصالح المديرين 
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، وبالنسبة لمتغير الجنس، لم تظهر فروق دالة إحصائياً ) سنة فما فوق11(من ذوي الخبرة الطويلة 
جاءت الفروق لصالح االستقرار الوظيفي والراتب، و: على جميع مجاالت الدراسة، ما عدا مجالي

  .المديرين الذكور

 دراسة هدفت التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لمديري ومديرات )2001(  العنزيوأجرى
 ما علىالمدارس الثانوية بمنطقة الحدود الشمالية التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتعرف 

الجنس، والمؤهل العلمي، (ف باختالف إذا كانت درجة الرضا الوظيفي لدى مجتمع الدراسة تختل
 العالقة بين األداء الوظيفي والرضا الوظيفي، وتكونت عينة إلى، والتعرف )والخبرة اإلدارية

مديراً ومديرة، من قطاعات عرعر وظريف، ورفحاء والعويقلة، وأظهرت ) 42(الدراسة من 
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً النتائج أن المستوى العام للرضا الوظيفي كان بدرجة متوسطة، و

، وفي جميع أبعاد المقاييس )الجنس، والمؤهل العلمي(في درجة الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير 
  .المتبعة، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس

وجد فروق دالة إحصائياً في درجة الرضا الوظيفي تعزى إلى الخبرة كما أظهرت النتائج أنه ال ت
عتراف والتقدير، العالقة المسؤولية، اال(الف البعد الثالث  في جميع أبعاد المقياس بخاإلدارية، وذلك

  ).الطرق المتبعة في اإلشراف(وأيضاً البعد الرابع ). مع الزمالء والمرؤوسين

 سواء أكان ،وأنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين األداء الوظيفي والرضا الوظيفي
أكمله، أو للمديرين فقط أو للمديرات فقط، وذلك ألبعاد القياس المتبعة للدرجة لمجتمع الدراسة ب

  .الكلية المقاسة

 مدارس رجة الرضا الوظيفي لمعلميهدفت التعرف إلى د دراسة) 2003( ديفاتالش وأجرى
رة، الجنس، والمؤهل العلمي، والخب( في األردن، وعالقة ذلك بالمتغيرات  ومعلماتهاالبادية الشمالية

، معلماً ومعلمة من مدارس البادية الشمالية) 333(، وتكونت عينة الدراسة من )والمرحلة التعليمية
  .م اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم استخدام مقياس للرضا الوظيفي على المعلمين والمعلماتت

مؤهل الجنس، وال(وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للمتغيرات األربعة 
  .، في درجة الرضا الوظيفي)العلمي، والخبرة، والمرحلة التعليمية
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هدفت التعرف إلى العالقة بين الرضا  والتي) 2004( العاجز ونشوان بينما أظهرت دراسة
وتم استخدام االستبانة ، الوظيفي وتطوير فعالية أداء المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

معلماً ومعلمة، ) 302( مكونة من خمسة مجاالت، واشتملت عينة الدراسة كأداة لجمع البيانات
وأكدت النتائج إلى أن أكثر عوامل الرضا الوظيفي التي تسهم في تطوير فعالية أداء المعلمين كانت 
سالسة النظام واالنضباط المدرسي، ومراعاة احتياجات المعلمين المهنية في الجدول المدرسي، 

ألمان والحرية والديمقراطية للمعلمين، واستخدام أساليب حديثة ومتنوعة في وتوفير األمن وا
اإلشراف التربوي، وكما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين عوامل الرضا الوظيفي 
وتطوير فعالية أداء المعلمين المدرسي لصالح الذكور وتبعاً للمرحلة التعليمية لصالح المرحلة 

 وتبعاً للمؤهل العلمي لصالح حملة الشهادات العليا، كما ال توجد فروق دالة إحصائياً اإلعدادية،
  .بالنسبة لسنوات الخبرة

هدفت التعرف إلى العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي دراسة ) 2003(  عريقاتتوأجر
ها، وتكونت عينة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة القدس من وجهة نظر العاملين في

معلماً ومعلمة واختيرت العينة بطريقة ) 311(مديراً ومديرة، و) 31(فرداً منهم ) 342(الدراسة من 
  .العينة الطبقية العشوائية

وأظهرت النتائج أن درجة المناخ التنظيمي السائد في مدارس القدس الثانوية متوسطة من وجهة 
دم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات نظر العاملين فيها، كما أظهرت النتائج ع

المديرين والمعلمين لدرجة المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم تعزى إلى متغير الجهة المشرفة 
على المدرسة، بينما توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات المديرين والمعلمين لدرجة 

  :هم تعزى إلى المتغيراتالمناخ التنظيمي السائد في مدارس

جنس المدرسة ولصالح العاملين في مدارس الذكور، والوظيفة ولصالح المديرين، والجنس ولصالح 
الذكور، والمؤهل العلمي ولصالح العاملين من حملة الماجستير، والخبرة العملية ولصالح ذوي 

  . سنوات10الخبرة األكثر من 

طبيعة : حديد مستويات الرضا الوظيفي في مجاالتهدفت إلى ت  بدراسة)2007( بيع الزوقام
العمل، ومعرفة درجة تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية في رضا المعلم عن مهنته، واإلرشاد 

 المباشرة اإلدارةوالتوجيه، والمكانة االجتماعية والتقدير للمعلم، والعالقات مع الزمالء، والراتب، و
طالب، والقوانين واألنظمة والحوافز، والكتب والمقررات الدراسية في المدرسة، والعالقات مع ال

والتجهيزات المكتبية، ودرجة تأثير العوامل االقتصادية التي تؤدي إلى تحسين مستوى الرضا 
  .الوظيفي للعاملين
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معلماً ومعلمة من مختلف االختصاصات، وتم اختيار العينة ) 270(وتكونت عينة الدراسة من 
  بطريقة 

  

  :ي العشوائية، وأظهرت النتائج ما يأتعينة الطبقيةال

المكانة االجتماعية والتقدير للمعلم، والراتب، : وجود فروق دالة إحصائياً في مجاالت -
والكتب والمقررات الدراسية والتجهيزات المكتبية، باختالف متغير الجنس ولصالح الذكور 

 .لماتوكان مستوى الرضا لدى المعلمين أعلى منه لدى المع
وجود فروق دالة إحصائياً في مجاالت الرضا الوظيفي باختالف متغير عدد سنوات العمر  -

 .اإلرشاد والتوجيه، والعالقات مع الزمالء، ولصالح الذكور: في مجاالت
ال توجد فروق دالة إحصائياً في مجاالت الرضا الوظيفي باختالف متغيري عدد سنوات  -

 .الخبرة والمؤهل العلمي
 اإلدارةوق دالة إحصائياً في مجاالت الرضا الوظيفي في مجالي الراتب ووجود فر -

 .المدرسية ولصالح الذكور
وجود عالقة دالة إحصائياً في مجاالت الرضا الوظيفي باختالف متغير الحالة االجتماعية  -

 .في مجال الكتب والمقررات الدراسية والتجهيزات المكتبية ولصالح الذكور
 حيث ،توى الرضا الوظيفي في مجال الراتب تبعاً لمتغير جهة العملوجود اختالف في مس -

كانت رواتب المعلمين في المدارس الحكومية أعلى من رواتب المعلمين في المدارس 
 .الخاصة

وأخيراً كانت أبعاد الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة 
 اإلدارةالعالقات مع الزمالء، واإلرشاد والتوجيه، و: مرتفعة في مجاالتفي مجاالت العمل المختلفة 

  .المدرسية في المدرسة

  .المكانة االجتماعية والتقدير للمعلم، وطبيعة العمل، والعالقات مع الطالب: ومتوسطة في مجاالت

  .القوانين واألنظمة، والحوافز، والرواتب: ومنخفضة في مجاالت

هدفت التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي  دراسة) 2008( ل الزيودي والزغووأجرى
التربية الخاصة، وتحديد ما إذا كانت تختلف باختالف متغيرات الجنس، والقطاع، والمؤهل 
األكاديمي في المدارس الخاصة والحكومية في محافظة العاصمة باألردن، وتكونت عينة الدراسة 

  .ناء استبانة كأداة لجمع البيانات واشتملت على خمسة أبعادمعلماً ومعلمة، وتم ب) 167(من 
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وأظهرت النتائج أن درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة كانت متوسطة، وأشارت النتائج أيضاً 
إلى وجود فروق دالة إحصائياً في درجة الرضا تعزى لمتغير القطاع ولصالح القطاع الخاص، 

جة الرضا تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، ووجود فروق ووجود فروق دالة إحصائياً في در
دالة إحصائياً في درجة الرضا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة درجة الماجستير، في 
حين لم تظهر النتائج أية فروقات في درجة الرضا الوظيفي تعزى لتفاعل متغيرات الجنس، 

  .والقطاع، والمؤهل األكاديمي

هدفت التعرف إلى العالقة بين كل من الضغوط  دراسة) 2011(مصطفى واألشقر  أبو وأجرى
المهنية، والرضا الوظيفي، لدى المعلم الفلسطيني، وكذلك التعرف إلى الفروق المعنوية في مقياس 

الجنس، ونوع المدرسة، والمؤهل : كل من الضغوط المهنية، والرضا الوظيفي، تبعاً لمتغيرات
معلماً ومعلمة، وقد استخدم مقياس ) 330(الخدمة، وتكونت عينة الدراسة من العلمي، وسنوات 

الضغوط المهنية للمعلم الفلسطيني ومقياس الرضا الوظيفي للمعلم الفلسطيني، وقد أظهرت النتائج 
الجنس، ونوع : أنه ال توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المهنية، تبعاً لمتغيري

، كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المهنية المدرسة
المؤهل العلمي وسنوات الخدمة، ولصالح حملة درجة الدبلوم، وسنوات الخدمة من : تبعاً لمتغيري

، وكذلك توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي تعباً ) سنوات1-5(
  :لمتغيرات

الجنس، ونوع المدرسة، والمؤهل العلمي، ولصالح الذكور ومعلمي المدارس الحكومية ومعلماتها، 
وحملة درجة الدبلوم، في حين أنه ال توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي، 

  .تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

  
  

  :الدراسات األجنبية 2.5.2

يفية لدى المدرسين في دراسة تناولت نوعية الحياة الوظ) Sturman, 2002(أجرى ستورمان 
مدرسة ) 50(معلماً في ) 286(العينة من ، وتكونت بتدائية والثانوية في بريطانياالمدارس اال

بتدائية وثانوية، وأظهرت النتائج أن المعلمين لهم رضا وظيفي أكثر من الموظفين اآلخرين، وأن ا
 اإلدارةتصال في المدرسة والعالقات الوظيفية مع لدخل، أما عملية االظيفي يتعلق باعدم الرضا الو

  .آلخرين فهي تتمتع بمستوى رضا عاٍلوالزمالء ا
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  )Schmiesing, Safrit & Gliem, 2003(شمينج وسافرت وجليم ت سوهدفت دراسة

التنظيمية التعرف إلى العوامل المؤثرة في إدراكات العاملين بجامعة أوهايو األمريكية للعدالة 
رتباط تائج وجود اعضواً، وأظهرت الن) 246(والرضا عن العمل، وتكونت عينة الدراسة من 

إيجابي ضعيف بين العالقة التوزيعية والرضا الوظيفي، كما أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي 
  .قوي بين كل من العدالة التفاعلية والعدالة اإلجرائية والرضا عن العمل

  )Zembylas & Papanastasiouk, 2000(يمبالس وبابانا ستاسيوك  زوهدفت دراسة

إلى تعرف مستوى الرضا الوظيفي بين المعلمين في قبرص، واستخدمت الدراسة أداة تم تطويرها 
وتطبيقها في عدد من الدول األوروبية، ترجمت األداة إلى اللغة القبرصية، وتكونت عينة الدراسة 

 وأظهرت النتائج أن هناك عالقة بين الرضا الوظيفي ،لة الثانويةمعلماً من المرح) 416(من 
  .ومقدار الراتب وعدد ساعات العمل والعطل الخاصة بمهنة التدريس

  ) Chapman & Jenkinsion, 2005( تشايمان وجنكسون وأجريت دراسة

كونت  مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الخاصة والحكومية في جامايكا، وت إلىتعرفلل
معلم في المدارس الخاصة، وقد ) 100(معلماً في المدارس الحكومية و) 190(عينة الدراسة من 

حاولت الدراسة البحث عن العوامل اإلدارية المحتمل تأثيرها على الرضا الوظيفي، وقد أظهرت 
 على ا أثرم والمعلمين لهاإلدارةالنتائج أن جودة ظروف العمل في المدرسة ونوع العالقات بين 
  .الرضا الوظيفي للمعلمين في كل من المدارس الحكومية والخاصة

هدفت إلى تشخيص  دراسة) Crosiman and Harris, 2006 ( وهارس كروسمانكما أجرى
الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية والذين ينتمون ألنواع مختلفة من المدارس الثانوية في 

ناك فروقاً دالة إحصائياً في الرضا الوظيفي العام وفقاً لنوع بريطانيا، وأظهرت النتائج أن ه
  . المدرسة

ففي المدارس المستقلة والخاصة أظهرت الدراسة أن المعلمين يتمتعون بمستوى عال من الرضا 
  .الوظيفي، وفي المدارس األخرى أظهر المعلمون أن رضاهم الوظيفي احتل المستوى األدنى

 فيما يتعلق بالعمر والجنس وفترة ؛ ال توجد فروق في الرضا الوظيفيفي حين أظهرت النتائج أنه
  .الخدمة

  .وأن الرضا الوظيفي المنخفض يعد سبباً محتمالً ألزمة التعليم الحالية في المملكة المتحدة
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ء التنظيمي لدى معلمي المرحلة هدفت إلى معرفة الوالدراسة ) Yilmaz, 2009( يلماز وأجرى
  .الرضا الوظيفي واإلبداعية التنظيمية المدرسية لدى المعلمينب يا وعالقته االبتدائية في ترك

بتدائية، وتم استخدام ثالثة مقاييس معلماً، من معلمي المرحلة اال) 315(وتكونت عينة الدراسة من 
تدريج في عملية جمع البيانات من أجل مستوى الوالء التنظيمي، واستخدمت الدراسة مقياس الوالء 

وكذلك استخدمت الدراسة مقياس الرضا ) Balay, 2000(مي المطور من قبل باالي التنظي
  ).Hackman, Oldham, 1980(الوظيفي المطور من قبل هاكمان وأولوهام 

وأظهرت النتائج أن الرضا الوظيفي واإلبداعية التنظيمية المدرسية كانت قادرة على تنبؤ 
خضوع للقوانين، وهي مقاييس فرعية من الوالء من التباين في مقياس االلتزام وال%) 31.2(

أن االلتزام والخضوع للقوانين هو الخطوة األولى في الوالء إلى التنظيمي، وأشارت النتائج 
التنظيمي في المدرسة، وأن هناك عالقة ارتباطية بين ضبط اإلبداعية التنظيمية لدى المعلمين وبين 

  .الوالء التنظيمي لديهم

أيضاً أنه كلما زاد مستوى اإلبداعية التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي لدى وأوضحت النتائج 
  .المعلمين ارتفع مستوى الوالء التنظيمي لدى المعلمين

  :التعقيب على الدراسات السابقة 2.5.3

ة،  عربيدراسة) 11(ـ منهاباألهداف اإلدارةدراسة سابقة حول ) 19(لى رجع الباحث في دراسته إ
دراسات أجنبية، أجريت  )9( منها، و2010 حتى 1981 الزمني فقد كانت منوحسب تسلسلها 
  . 2011حتى  1979خالل السنوات 

 8(دراسة سابقة، منها ) 14(الى أما الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي، فقد رجع الباحث 
دراسات أجنبية، أجريت ) 6(، و 2011 حتى 1999دراسات عربية، أجريت خالل السنوات )

، وهذا يدل على التنوع في الدراسات السابقة، التي استفاد منها 2009 – 2002ل السنوات خال
 وعالقتها باألهداف اإلدارةتطبيق نظرية الباحث في تكوين اإلطار المفاهيمي والنظري حول درجة 

  .بالرضا الوظيفي
  .ا مختلفة وموضوع الرضا الوظيفي من زوايباألهداف اإلدارةموضوع وقد تناولت الدراسات 

، عملت دراسات على توضيح وتحديد هذا المفهوم، كما جاء في دراسات باألهداف اإلدارةففي شأن 
 ومنها ما عمل على دراسة تطبيق ،)1995(، وضحاوي )1983(، وأبو نبعة )1981(كل من درة 

، )1995(الشبول  في المؤسسات التعليمية، كما جاء في دراسة كل من باألهداف اإلدارةنظرية 
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وبيل ) Waltter, 1979(، ووولتر )2008(، واألسطل )2002(، والرواحي )2002(وعقيالت 
)Bell, 1981 .(  

ودراسات أخرى عملت على دراسة وجهات نظر المديرين والمعلمين واتجاهاتهم حول تطبيق 
، )Cobbin, 1985(وبن  وك)2006(العدوان ، كما جاء في دراسة كل من باألهداف اإلدارةنظرية 

  .)Brady, 1986(برادي و
 الجهضمي ، مثل دراسةباألهداف اإلدارة معوقات تطبيق مفهوم وبعض من الدراسات تناول

  ). Bell, 1981(، وبيل )2005(
درجة مرتفعة إلمكانية تطبيق ، أبرزها أنه توجد لنتائج الدراسات إلى العديد من اوقد توصلت تلك

وجهة نظر المديرين   وجود فروق دالة إحصائياً منعدمو، باألهداف اإلدارة نظريةالمديرين 
  .باألهداف اإلدارة لنظرية

، فقد تناولت الدراسات السابقة هذا الموضوع من وجهة نظر المديرين كما الرضا الوظيفيأما بشأن 
، ومنها ما تناولها من وجهة نظر المعلمين )2001العنزي، (و) 1999تيم، (في دراسة كل من 

 وعريقات، ،)2004، والعاجز ونشوان، )2003الشديفات، ( في دراسة كل من والمعلمات، كما
، و تشايمان وجنكسون )Sturman, 2002(دراسة، و) 2008(والزيودي والزغول، ) 2003(
)Chapman & Jenkinsion, 2005( وكروسمان ،)Crosiman, 2006( ويلماز ،)Yilmaz, 

2009.( 

تطبيق نظرية اإلدارة باألهداف يسهم في رفع الكفاءة أن وقد توصلت معظم هذه الدراسات إلى 
العملية للعاملين ،حيث تعتبر من اإلدارات الهامة في تفعيل المؤسسات، وقد تميزت دراستي بأنها 

  .درست درجة تطبيق نظرية اإلدارة باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين
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  الفصل الثالث 
____________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
 ألداة الدراسة وصدقها اسة، ومجتمعها، وعينتها، ووصفاً لمنهج الدرتضمن هذا الفصل وصفاً

وثباتها، وكذلك إجراءات الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمها الباحث، في استخالص 
  .النتائج وتحليلها

  منهج الدراسة1.3

 راسةسلوب الد على أ، معتمداًام المنهج الوصفي في هذه الدراسة، لمناسبته طبيعتهاتم استخد
بار صحة فرضياتها وتفسير ، ليفي بأغراضها ويحقق اهدافها واختالميدانية في جمع المعلومات

  . نتائجها
   مجتمع الدراسة2.3
مديرات ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية في محافظة ن مجتمع الدراسة من جميع مديري وتكو

   مديراً) 183( والبالغ عددهم 2013/2014في الفصل الدراسي الثاني من العام " البيرةرام اهللا و"
التعليم في محافظة ، و ذلك حسب إحصائيات مديرية التربية و و معلمةًمعلماً) 2962( و ومديرةً

توزيع أفراد مجتمع الدراسة ) 1.3( ويبين الجدول 2013/2014في العام الدراسي " رام اهللا والبيرة"
  . حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس 

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس :  )1.3(جدول 

 المجوع  نثىأ  ذكر  المسمى الوظيفي

183  93  90   مدير 

2962  1750  1212   معلم

3145  1873  1272   المجموع

   عينة الدراسة 3.3
رام اهللا " محافظة  ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية فيمعلماً) 296(تكونت عينة الدراسة من 

من مجتمع % ) 10(و تمثل القيمة ما نسبته بطريقة العينة الطبقية العشوائية ، تم اختيارهم " والبيرة
تم " رام اهللا والبيرة"مديرة من مديري المدارس الحكومية في محافظة  ومديراً) 92(و .دراسةال

  .من مجتمع الدراسة%) 50( نسبته ما وتمثل القيمة ،اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية
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صلح منها   مان أن و بعد جمع االستبانات تبياستبانة على أفراد العينة،) 388 ( وقام الباحث بتوزيع
والجدول . من العينة الكلية%) 87.6(، حيث شكلت العينة النهائية للدراسة ما نسبته ) 340(للتحليل 

  . ب متغيراتها المستقلة يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حس) 2.3(
  .المستقلةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها ): 2.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس 45.6 155  ذكر

 54.4 185  أنثى

  المسمى الوظيفي 21.8 74  ة/مدير

 78.2 266  ة/معلم

 15.3 52  دبلوم

 72.1 245  بكالوريوس

  المؤهل العلمي

 12.6 43  ماجستير فأعلى

 13.5 46   سنوات5أقل من 

 33.2 113   سنوات10-5من

  سنوات الخبرة

 53.2 181   سنوات10أكثر من 

  

   أداة الدراسة4.3
  : البناء1.4.3

  :دراسته حيث تكونت من ثالثة أقسامقام الباحث بإعداد استبانة كأداة ل
  . ن المستجيب الذي قام بتعبئة االستبانةويشتمل على المعلومات األولية ع: القسم األول
  :هي حيث شمل أربعة محاور وباألهداف اإلدارةويشتمل على مجال نظرية : القسم الثاني

  ). 9-1(  وتمثله الفقرات ،محور تحديد األهداف
  ) .18-10(  الفقرات ،محور وضع خطة عملية وتمثله
    ).27 -19(  الفقرات ،محور المراجعة الدورية وتمثله
  ). 36- 28(  وتمثله الفقرات ،محور تقييم االنجاز السنوي

  :  وهي ، حيث شمل خمسة محاور،ويشتمل على مجال الرضا الوظيفي: القسم الثالث
  ). 7-1( وتمثله الفقرات ،محور الرضا عن الوظيفة
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  ). 14-8( وتمثله الفقرات ،محور الرضا عن العالقة مع الزمالء
  ).22-15( وتمثله الفقرات ،محور الرضا عن بيئة العمل
  ).28-23( وتمثله الفقرات ،محور الرضا عن التحفيز

  ).38-29( وتمثله الفقرات ،محور الرضا عن ادارة المدرسة
،  ويبدأ بالدرجة الكبيرة جداً،تم االستجابة على هذه الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسي وت

، ثم درجات) 3( وتعطى ، ثم المتوسطة،درجات) 4(، وتعطى ، ثم الكبيرةدرجات) 5(وتعطى 
  .  وتعطى درجة واحدة  جداًةن ثم تنتهي بالقليل، وتعطى درجتيالقليلة

ات العالقة الدراسات السابقة ذ بعد الرجوع إلى األدب التربوي وقد قام الباحث ببناء هذه األداةو
  : بموضوع الدراسة ومنها

( ودراسة الغويرين ) 2008( دراسة األسطل و) 2002(و دراسة عقيالت ) 1995(دراسة الشبول 
هذا فيما يتعلق في المجال األول ، أما المجال الثاني فقد استفاد الباحث من دراسة شقير ) 2010

  ).2012(ودراسة محمد ) 2011(
  

  : الصدق2.4.3

تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من الخبراء وذوي 
 كما يبين ملحق رقم ،محكماً) 13( التربوية، والبالغ عددهم اإلدارةة ويتصاص في مجال الترباالخ

إلبداء رأيهم في صالحيتها و مالءمتها لهذه الدراسة ، وتم حذف بعض الفقرات التي لم يتم ) 1(
عيدت ، وأ" يؤكد المدير على ضرورة التعاون بين المعلم القديم والجديد : " االتفاق عليها مثل 

، حيث " يفرق المدير المعلمين بفلسفة التربية والتعليم : " الصياغة اللغوية لبعض الفقرات مثل 
وأصبحت األداة بصورتها . " . يوضح المدير فلسفة التربية والتعليم للمعلمين " أصبحت بعد التعديل 

  ). 2(النهائية ملحق رقم 
لفقرات  بحساب معامل االرتباط بيرسون ، تم التحقق من صدق األداة أيضاً،ومن ناحية أخرى

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة، ويدل االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، 
  : يبينان ذلك) 4.3(و ) 3.3(ن  والجدوال . بين الفقراتاًداخلياتساقا على أن هناك 
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لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة ) Pearson Correlation(بيرسوننتائج معامل ارتباط ): 3.3(جدول 

  .باألهداف اإلدارةدرجة تطبيق المديرين نظرية 

 الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم 
1  0.649**0.000 13 0.721**0.000 25 0.630**0.000 
2  0.647**0.000 14 0.782**0.000 26 0.709**0.000 
3  0.648**0.000 15 0.650**0.000 27 0.647**0.000 
4  0.545**0.000 16 0.627**0.000 28 0.776**0.000 
5  0.690**0.000 17 0.673**0.000 29 0.738**0.000 
6  0.661**0.000 18 0.766**0.000 30 0.696**0.000 
7  0.649**0.000 19 0.739**0.000 31 0.719**0.000 
8  0.701**0.000 20 0.572**0.000 32 0.670**0.000 
9  0.656**0.000 21 0.656**0.000 33 0.735**0.000 

10  0.706**0.000 22 0.810**0.000 34 0.734**0.000 
11  0.660**0.000 23 0.782**0.000 35 0.660**0.000 
12  0.629**0.000 24 0.710**0.000 36 0.642**0.000 
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لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة )  Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 4.3(جدول 

  .درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين

 الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم 
1  0.715**0.000 14 0.503**0.000 27 0.688**0.000 
2  0.668**0.000 15 0.705**0.000 28 0.785**0.000 
3  0.633**0.000 16 0.677**0.000 29 0.726**0.000 
4  0.703**0.000 17 0.748**0.000 30 0.798**0.000 
5  0.572**0.000 18 0.726**0.000 31 0.797**0.000 
6  0.646**0.000 19 0.748**0.000 32 0.688**0.000 
7  0.701**0.000 20 0.708**0.000 33 0.798**0.000 
8  0.392**0.000 21 0.691**0.000 34 0.747**0.000 
9  0.143* 0.020 22 0.717**0.000 35 0.796**0.000 

10  0.619**0.000 23 0.640**0.000 36 0.711**0.000 
11  0.267**0.000 25 0.699**0.000 37 0.740**0.000 
12  0.579**0.000 24 0.694**0.000 38 0.793**0.000 
13  0.481**0.000 26 0.598**0.000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

   : الثبات3.4.3

  لمجاالت ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،من التحقق ب قام الباحث 
ن  تطبيق المديريتبانة درجةالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية الس

  درجة الرضا الوظيفي للمعلمينبانةالست والدرجة الكلية ). 0.967 (باألهداف اإلدارةنظرية 
  . بثبات يفي بأغراض الدراسةاألداة تمتع هذه إلى وهذه النتيجة تشير   )0.966(

  
   إجراءات الدراسة 5.3

   :اآلتيةتم تنفيذ الدراسة باتباع اإلجراءات 
 . واختيار العينة بطريقة الطبقية العشوائية،تم حصر مجتمع الدراسة .1
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ات المستخدمة في مثل هذه الع الباحث على مجموعة من األدو، بعد اطبناء أداة الدراسة .2
 .الدراسة، وإخراجها بصورتها النهائية

 ) .4(، )3(هات المختصة ، ملحق تم الحصول على كتب تسهيل مهمة الباحث من الج .3

 .اتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة بتم التأكد من صدق أداة الدراسة وث .4
أداة الدراسة على العينة ، في الفصل الثاني من العام الدراسي قام الباحث بتوزيع  .5

2013/2014.  
 . قام الباحث باسترجاع أداة الدراسة بعدما أجاب عليها المفحوصون  .6

ت الواردة تم فحص االستبانات و التحقق من صالحيتها للتحليل اإلحصائي، وتم تفريغ البيانا .7
 بهدف ، تمهيداً إلدخالها إلى جهاز الحاسوب؛)ها أرقاماً معينةإعطاؤ(منها و ترميزها 

 . إجراء التحليل اإلحصائي المناسب لفقرات االستبانة و استخراج النتائج

  
   متغيرات الدراسة6.3

  :تية تضمنت الدراسة المتغيرات اآل
  : المتغيرات المستقلة 

 ).أنثى، ذكر: (الجنس  .1

  .)، معلممدير: (المسمى الوظيفي .2
 . ) بكالوريوس، ماجستير فأعلى،لومدب: (المؤهل العلمي .3

 ).  سنوات10، أكثر من  سنوات10 إلى 5من ,  سنوات5أقل من : (سنوات الخبرة .4

  : المتغيرات التابعة 

درجة تطبيق ل" رام اهللا والبيرة"تقديرات مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة  .1
 . باألهداف اإلدارةالمديرين نظرية 

 . رجة الرضا الوظيفي لديهمدلين علممتقديرات ال .2
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  المعالجة اإلحصائية 7.3
 

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها ، قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية 
حيث استخدم الباحث في معالجة البيانات  ،رية لكل فقرة من فقرات االستبانةواالنحرافات المعيا

، وتم فحص فرضيات الدراسة عند مستوى )(SPSS  اإلحصائية  ةالخاصة بالدراسة برنامج الرزم
لفحص الفرضيات المتعلقة ) t‐test) ( ت( عن طريق استخدام اختبار  ) α ≥ 0.05(الداللة 

 one way( واستخدام تحليل التباين األحادي . بالمسمى الوظيفي والجنس ANOVA ( لفحص
في حين تم  .ومعامل االرتباط بيرسون. العلمي الفرضيات المتعلقة بعدد سنوات الخبرة و المؤهل

وذلك ) Cronbach‐ Alfa(حساب معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معامل الثبات كرونباخ ألفا 
 ).SPSS( االحصائية ةباستخدام الرزم
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

   تمهيد 1.4
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  الفصل الرابع
___________________________________________________  

  نتائج الدراسة 
    تمهيد1  .4
       موضوع الدراسة وهول الباحث لنتائج الدراسة، التي توصل إليها تضمن هذا الفصل عرضاًي
وعالقتها بالرضا  باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"محافظة مديري مدارس درجة تطبيق "

نة على أداة الدراسة،  كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العيدوربيان و " الوظيفي للمعلمين
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد . وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

  :تيةآللدراسة تم اعتماد الدرجات اعينة ا

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل33.2  منخفضة

  3.67-2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية

  

  اسةأسئلة الدر  نتائج 2 . 4
  :   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

وجهة  من باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"مديري المدارس في محافظة درجة تطبيق ما 

  ؟ نظرهم ووجهة نظر المعلمين

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات       الباحث قام ، عن هذا السؤال   لإلجابة
مديري المدارس في محافظة     درجة تطبيق  عن التي تعبر    ، االستبانة  فقرات عينة الدراسة على  أفراد  

  .ن وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين مباألهداف اإلدارة نظرية  "رام اهللا والبيرة"
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مديري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق ): أ-1.4(جدول 

  . من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين باألهداف اإلدارةنظرية  " والبيرةرام اهللا"في محافظة  المدارس 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.84 4.26 .يتابع المدير انتظام المعلمين في الدوام  36

 عالية 0.73 4.16 .ه بشكل دوري وفق الخطةيتابع المدير سير عمل المدرسة وتقدم 19

 عالية 0.65 4.14 .يحدد المدير أهداف المدرسة تحديداً واضحاً 1

 عالية 0.70 4.13 .يتابع المدير تنفيذ المعلمين ألعمالهم وفق الخطة المرسومة 20

 عالية 0.64 4.10 . يوضح المدير للمعلمين مهامهم ضمن أهداف الخطة 2

مجلس : ر على الفعاليات واالنجازات التي تدعم عملية التعلم مثليؤكد المدي 27
 .والمعلمين, اآلباء

 عالية 0.76 4.03

 عالية 0.72 4.01 .يوضح المدير أهداف إدارته للعاملين معه في المدرسة 3

يحدد المدير مع المعلمين األهداف المتوقع إنجازها على مدار الفصل  4
 .الدراسي

 عالية 0.67 4.00

 عالية 0.81 3.98 .يتابع المدير التحصيل الدراسي للطلبة بالتعاون مع المعلمين 25

 عالية 0.87 3.95 يتابع المدير تخطيط المعلمين اليومي ، بحيث يكون ضمن الخطة العامة  31

 عالية 0.72 3.89 .  يتبنى المدير والمعلمون األهداف القابلة للتنفيذ 7

 عالية 0.87 3.88 . الستثمار الوقت بشكل أفضل، أثناء تنفيذ الخطةيوجه المدير المعلمين  22

 عالية 0.81 3.88 . يقوم المدير بمراجعة خطط العمل من وقت آلخر  24

 عالية 0.76 3.88 .يعمل المدير مع المعلمين على تقييم نتائج األهداف المخطط لها 28

 عالية 0.86 3.87 .يةيساعد المدير المعلمين على تنمية الرقابة الذات 26

يوفر المدير اإلمكانات الالزمة إلنجاز العمل المطلوب وفق الخطة،  18
 .للوصول إلى النتائج المتوقعة

 عالية 0.81 3.86

 عالية 0.75 3.84 .يتم تقييم األداء في ضوء تحقق النتائج المتوقعة المخطط لها 30

 عالية 0.83 3.84 .سلوكهميالحظ المدير ممارسات المعلمين ويحاول تعديل  35

 عالية 0.81 3.80 .يتم وضع األهداف على شكل نتائج مرغوب في تحقيقها 8

 عالية 0.77 3.80 .يحدد المدير والمعلمون النشاطات التي تحقق األهداف 11

يقارن المدير النتائج المحصلة، بتلك التي تم االتفاق عليها ضمن خطة  17
 .العمل

 عالية 0.82 3.79
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق ): ب-1.4(جدول 

 نظرية اإلدارة باألهداف من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين"  والبيرةرام اهللا" في محافظة مديري المدارس 

 عالية 0.91 3.78 .يعطي المدير فرصاً أكبر للمعلمين عند تخطيطهم ألعمالهم 23

يقوم المدير بمشاركة المعلمين في وضع الخطط العالجية ، لمشكالت  15
 .الطلبة التحصيلية

 عالية 0.91 3.77

 عالية 0.73 3.77 .يضع المدير معايير محددة لتقييم األداء حسب الخطة 29

يعمل المدير على مكافأة المعلمين بالمديح عند تحقيقهم لألهداف المحددة  21
 .  الخطةحسب

 عالية 0.90 3.76

 عالية 0.71 3.74 .يحدد مدير المدرسة النتائج المتوقعة ، ضمن جدول زمني محدد 5

 عالية 0.89 3.73 .يشترك المدير والمعلمون في وضع خطة عمل واضحة  10

الفنية : يدرس المدير مع المعلمين نواحي التطوير المحتملة من الناحيتين  34
 .واإلنسانية

 عالية 0.91 3.69

 متوسطة 0.98 3.67 .يوضح المدير فلسفة التربية والتعليم للمعلمين 9

يضع المدير بالتعاون مع المعلمين معايير أداء قابلة للقياس ، لكل هدف  14
 .من أهداف الخطة

 متوسطة 1.00 3.66

 طةمتوس 0.97 3.65 .يحدد المدير والمعلمون المستلزمات المادية والبشرية للخطة 12

يقوم المدير بالتعاون مع المعلمين بتجزئة األهداف العامة إلى أهداف  6
 .فرعية

 متوسطة 1.00 3.62

ينسق المدير مع المسؤولين في مديرية التربية والتعليم ،لتنفيذ خطط  16
 . التدريب والتأهيل للمعلمين

 متوسطة 0.84 3.58

معلمين ، من الناحيتين يجري المدير األبحاث اإلجرائية لتطوير أداء ال 32
 .اإلنسانية والفنية

 متوسطة 0.89 3.57

 متوسطة 0.91 3.57 .يضع المدير خطة عمل جديدة، لعام دراسي قادم بمشاركة المعلمين  33

 متوسطة 1.12 3.34 .يتعاون المدير مع المعلمين في إعداد الميزانية حسب خطة المدرسة 13

 عالية 0.57 3.83 الدرجة الكلية

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          ،الحظ من الجدول السابق   ي
 من وجهة نظرهم ووجهـة      باألهداف اإلدارةدرجة تطبيق المديرين نظرية     أفراد عينة الدراسة على     

انحـراف  و) 3.83( للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    أن" رام اهللا والبيرة  "نظر المعلمين في محافظة     
 مـن وجهـة     باألهداف اإلدارةدرجة تطبيق المديرين نظرية     أن  وهذا يدل على    ) 0.570(معياري  

  .عاليةجاءت بدرجة " رام اهللا والبيرة"نظرهم ووجهة نظر المعلمين في محافظة 
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فقرات جـاءت   ) 8(فقرة جاءت بدرجة عالية، و    ) 28(أن  ) 1.4(تشير النتائج في الجدول رقم      كما  
علـى أعلـى متوسـط     " يتابع المدير انتظام المعلمين في الدوام "وحصلت الفقرة  . ةبدرجة متوسط 

  "يتابع المدير سير عمل المدرسة وتقدمه بشكل دوري وفـق الخطـة   " ، يليها فقرة    )4.26(حسابي  
 الميزانية حـسب    إعداديتعاون المدير مع المعلمين في       "وحصلت الفقرة   ). 4.16(بمتوسط حسابي   

يضع المدير خطة عمـل جديـدة،       " ليها الفقرة   ت،  )3.34(على أقل متوسط حسابي     "  خطة المدرسة 
 أداء لتطـوير    اإلجرائيـة  األبحـاث يجري المدير   " والفقرة    "لعام دراسي قادم بمشاركة المعلمين    

 ).3.57(بمتوسط حسابي "  والفنية اإلنسانيةالمعلمين ، من الناحيتين 

بية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة         وقام الباحث بحساب المتوسطات الحسا    
 "رام اهللا والبيـرة   "في محافظة    مديري المدارس درجة تطبيق     االستبانة التي تعبر عن    حاورعلى م 
  .  من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمينباألهداف اإلدارةنظرية 

 استمارة محاورتجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس): 2.4(جدول 

ن وجهة نظرهم ووجهة  مباألهداف اإلدارة نظرية " والبيرةرام اهللا" في محافظة درجة تطبيق مديري المدارس 

  ".نظر المعلمين

 الرقم
المتوسط   المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.56 3.88 تحديد األهداف 1

 عالية 0.68 3.69 عملية    وضع خطة  2

 عالية 0.62 3.94 المراجعة الدورية 3

 متوسطة 0.57 3.39 تقييم اإلنجازات السنوية 4

 عالية 0.57 3.83 الدرجة الكلية

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          ،يالحظ من الجدول السابق   
 من وجهة نظرهم ووجهة نظر      باألهداف اإلدارة المديرين نظرية    درجة تطبيق لأفراد عينة الدراسة    

وانحـراف  ) 3.83(  أن المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة       "رام اهللا والبيرة  "المعلمين في محافظة    
 مـن وجهـة     باألهداف اإلدارةدرجة تطبيق المديرين نظرية     وهذا يدل على أن     ) 0.570(معياري  

محور ولقد حصل   .  جاءت بدرجة عالية   "رام اهللا والبيرة  "فظة  نظرهم ووجهة نظر المعلمين في محا     
وضع خطة   ويليه محور    تحديد األهداف  ويليه محور    ، على أعلى متوسط حسابي    المراجعة الدورية 

   .تقييم االنجازات السنوية، ومن ثم محور عملية
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  : الثاني  النتائج المتعلقة بالسؤال 2.2.4

  ؟ "رام اهللا والبيرة" في محافظة دارس لمعلمي المما درجة الرضا الوظيفي 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات            
درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة       أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن        

  )3.4(رقم كما يبينها الجدول . "رام اهللا والبيرة"
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة الرضا ): أ-3.4(جدول 

  ".رام اهللا والبيرة"الوظيفي للمعلمين في محافظة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.67 4.53 .الحترام المتبادلتربطني بزمالئي عالقات الود وا 8

 عالية 0.60 4.33 .أجد سهولة في التكيف مع الزمالء في العمل 9

 عالية 0.67 4.17 .أعمل مع زمالئي بروح الفريق الواحد 11

 عالية 0.77 4.10 .يقدر الزمالء مشاركتي لهم 14

 عالية 0.84 4.03 .يشجع المدير المعلمين على بناء العالقات الشخصية والمهنية 10

 عالية 0.78 4.03 .يتعاون المعلمون فيما بينهم في حل المشكالت التي تواجههم 13

 عالية 0.96 3.90 .تتوفر فرص اتصال مباشرة بين المعلمين واإلدارة 35

 عالية 0.84 3.89 .تتاح لي فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات 12

 عالية 1.02 3.80 .يث العمل الجماعييوفر المدير المثال النموذجي، من ح 33

 عالية 0.89 3.78 .يتم توكيلي بأعمال تتناسب ومؤهالتي العلمية 5

توجه إدارة المدرسة العالقة بين الهيئة اإلدارية والتدريسية، توجيهاً قائماً على مبدأ  38
 .التكامل

 عالية 0.97 3.69

 عالية 0.93 3.68 .ء أعمالهمتعطي اإلدارة المعلمين الصالحيات الكاملة ألدا 30

 عالية 1.03 3.68 .أشعر أن المدير ذو كفاءة وقدرة على القيادة واإلدارة 32

 متوسطة 1.00 3.64 .تقوم اإلدارة بإشراك المعلمين في اتخاذ القرارات التي تخصهم 31

 ةمتوسط 0.93 3.64 .يدرك المدير المشاكل التي قد تواجهني أثناء تأديتي لمهامي 34

 متوسطة 1.16 3.62 .تهتم اإلدارة بإطالع المعلمين على جميع التطورات الجديدة 29

 متوسطة 0.93 3.62 .تتعامل اإلدارة بصورة إيجابية مع مشكالت المعلمين 37

 متوسطة 1.01 3.61 .أشعر باالستقاللية أثناء العمل 4

 سطةمتو 1.09 3.60 .تتميز المرافق في المدرسة بجودة التهوي 17

 متوسطة 1.02 3.57 .أنظمة العمل متوفرة بشكل كامل، لمساعدتي على إنجاز عملي 1

 متوسطة 1.11 3.56 .تجهيزات الغرف من إضاءة وتكييف مناسبة 15

 متوسطة 1.02 3.56 .يسهل علي استعمال مرافق المدرسة 22

 متوسطة 0.98 3.55 .يقف المدير بجانبي الستيفاء حقوقي الوظيفية 3

 متوسطة 0.99 3.54 .دور اللجان المدرسية مفعل بشكل مناسب 36

 متوسطة 0.94 3.48 .تتوفر لي األدوات والمعدات التي أتمكّن من خاللها من تحقيق أعلى مستوى لألداء 16

 متوسطة 0.99 3.48 .تتميز بيئة المدرسة بالسالمة واألمان 18
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ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة الرضا المتوسطات الحسابية واالنحراف): ب-3.4(جدول 

  ."رام اهللا والبيرة"الوظيفي للمعلمين في محافظة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.10 3.47 .يوجد أماكن مخصصة الستراحة المعلمين 19

 طةمتوس 1.12 3.47 .جازة السنوية مناسبة اإل 27

 متوسطة 1.02 3.43 .أشعر باألمن الوظيفي في عملي 2

 متوسطة 1.15 3.37 .أتلقى الثناء والشكر عند قيامي بعمل متميز 28

 متوسطة 1.08 3.32 .نجاز والتميز في العمل يقدر المجتمع المحلي اإل 7

 متوسطة 1.20 3.32 .وجد في المدرسة مرافق واسعة تتناسب مع أعداد الطلبة ت 21

 متوسطة 1.00 3.25 .تتوفر لي فرص التعلّم والتطور المهني  25

 متوسطة 1.02 3.22 العمل في اراتيأحظى بالفرص التدريبية التي تساعدني في تحسين مه 24

 متوسطة 1.34 3.18 .كن هادئة، بعيدة عن ضوضاء الطلبةتوجد مكاتب للمعلمين في أما 20

 متوسطة 1.11 3.11 .أدائي المتميزولون في الوزارة عملي وؤيقدر المس 6

 متوسطة 1.36 2.72 . يتناسب مع وضعي ومتطلبات معيشتيالراتب الذي أتقاضاه 23

 متوسطة 1.22 2.52 . مع الموظفين في الوزارات األخرىراتبي مناسب، مقارنة 26

 متوسطة 0.67 3.59 الدرجة الكلية

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات       الذي يعبر عن المتوسطا    ،يالحظ من الجدول السابق   
 مـن وجهـة   "رام اهللا والبيرة "أفراد عينة الدراسة على درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة           

 وهذا يدل على أن     ،)0.671(وانحراف معياري   ) 3.59(نظرهم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية     
 من وجهة نظـرهم جـاءت بدرجـة         "ام اهللا والبيرة  ر"درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة       

  .متوسطة
 ةفقـر ) 25(فقرة جاءت بدرجـة عاليـة، و      ) 13( أن    إلى )3.4(تشير النتائج في الجدول رقم      كما  

على " تربطني بزمالئي عالقات الود واالحترام المتبادل       " وحصلت الفقرة   . جاءت بدرجة متوسطة  
بمتوسـط  " ة في التكيف مع الزمالء في العمل      أجد سهول "ليها فقرة   ت،  )4.53(أعلى متوسط حسابي    

" راتبي مناسب، مقارنة مع الموظفين في الـوزارات األخـرى            "وحصلت الفقرة   ). 4.33(حسابي  
 الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع وضعي ومتطلبات        "ليها الفقرة   ت،  )2.52(على أقل متوسط حسابي     

  ).2.72(بمتوسط حسابي " معيشتي 
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حث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة            وقام البا 
درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة رام اهللا والبيرة من            االستبانة التي تعبر عن    حاورعلى م 

  . وجهة نظرهم

 استمارة محاور الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة): 4.4(جدول 

 ".رام اهللا والبيرة"درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة 

 الرقم
المتوسط  المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.80 3.48 الرضا عن الوظيفة 1

 عالية 0.55 4.15 الرضا عن العالقة مع الزمالء 2

 متوسطة 0.89 3.46 الرضا عن بيئة العمل 3

 متوسطة 0.93 3.09 الرضا عن التحفيز 4

 متوسطة 0.84 3.68 الرضا عن ادارة المدرسة 5

 متوسطة 0.67 3.59 الدرجة الكلية

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          ،يالحظ من الجدول السابق   
 أن المتوسـط    "رام اهللا والبيـرة   "ن في محافظة    درجة الرضا الوظيفي للمعلمي   لأفراد عينة الدراسة      

 وهذا يدل علـى أن درجـة الرضـا          ،)0.671(وانحراف معياري   ) 3.59(الحسابي للدرجة الكلية  
الرضـا  ولقد حصل محور    . متوسطة جاءت بدرجة    "رام اهللا والبيرة  "الوظيفي للمعلمين في محافظة     

 ويليـه  ،الرضا عن ادارة المدرسـة حور  على أعلى متوسط حسابي ويليه م    عن العالقة مع الزمالء   
الرضـا عـن     محـور     ثم ، ومن الرضا عن الوظيفة، ومن ثم محور الرضا عن بيئة العمل         محور  
  . التحفيز

 

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.2.4

 باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة  مديري المدارسهل تختلف درجة تطبيق 

الجنس، المسمى الوظيفي، :  باختالف متغيرات الدراسة، نظرهم ووجهة نظر المعلمينمن وجهة

  المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟
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   :المنبثقة عنه الفرضيات  فحصسؤال تم ولإلجابة عن هذا ال

  : نتائج الفرضية األولى

ت تقـديرات    بين متوسـطا   )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل     "

 اإلدارة نظريـة    "رام اهللا والبيرة  "في محافظة   مديري المدارس   تطبيق   أفراد عينة الدراسة لدرجة   

  ."متغير الجنسالى عزى ت باألهداف

  ) 5.4(، كما يبين ذلك الجدول رقم " ت"تم فحص الفرضية الصفرية األولى بحساب نتائج اختبار 
في مديري المدارس تطبيق ستقلة الستجابة أفراد العينة في للعينات الم" ت"نتائج اختبار ): 5.4(جدول 

متغير  حسب من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين باألهداف اإلدارة نظرية  "رام اهللا والبيرة"محافظة 

  .الجنس

المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 تحديد األهداف 0.59 3.92 155 ذكر

 0.54 3.86 185 أنثى

0.99 0.32 

 وضع خطة عملية 0.74 3.68 155 ذكر

 0.63 3.69 185 أنثى

0.23 0.82 

 المراجعة الدورية 0.67 3.97 155 ذكر

 0.57 3.92 185 أنثى

0.80 0.42 

 نجازات السنويةتقييم اإل 0.65 3.40 155 ذكر

 0.50 3.39 185 أنثى

0.14 0.89 

 ة الكليةالدرج 0.63 3.85 155 ذكر

 0.52 3.82 185 أنثى

0.40 0.69 

، )0.692(، ومستوى الداللة )0.396(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
 اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة  مديري المدارستطبيق توجد فروق في ال أي أنه 
 ،ورامحجميع الوكذلك ل. متغير الجنسإلى عزى ت ووجهة نظر المعلمين  من وجهة نظرهمباألهداف
  .   الفرضية األولىقبولوبذلك تم 
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  : نتائج الفرضية الثانية

 بين متوسـطات تقـديرات      )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل     "

 نظريـة اإلدارة    "رام اهللا والبيرة  "ظة  في محاف مديري المدارس   تطبيق   أفراد عينة الدراسة لدرجة   

   "متغير المسمى الوظيفيالى عزى ت باألهداف 

  )6.4(، كما يبين ذلك الجدول رقم " ت" بحساب نتائج اختبار ،تم فحص الفرضية الصفرية الثانية
مديري تطبيق للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في " ت"نتائج اختبار ): 6.4(جدول 

 من وجهة نظرهم ووجهة نظر باألهداف اإلدارةنظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة  المدارس 

  .متغير المسمى الوظيفي حسبالمعلمين 

المتوسط  العدد المسمى الوظيفي المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 تحديد األهداف 0.23 4.12 74 ة/مدير

 0.61 3.82 266 ة/معلم

4.16 0.00 

 وضع خطة عملية 0.36 4.04 74 ة/مدير

 0.72 3.59 266 ة/معلم

5.27 0.00 

 المراجعة الدورية 0.34 4.26 74 ة/مدير

 0.65 3.85 266 ة/معلم

5.18 0.00 

 نجازات السنويةتقييم اإل 0.29 3.67 74 ة/مدير

 0.60 3.31 266 ة/معلم

4.94 0.00 

 الدرجة الكلية 0.28 4.14 74 ة/مدير

 0.60 3.75 266 ة/معلم

5.53 0.00 

، )0.000(، ومستوى الداللة )5.529(للدرجة الكلية " ت" أن قيمة ،يتبين من خالل الجدول السابق
 اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة  مديري المدارستطبيق أي أنه توجد فروق في 

وكذلك . متغير المسمى الوظيفي إلىعزى تمين  من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلباألهداف
  . وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. وكانت الفروق لصالح المديرين. للمحاور
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  : نتائج الفرضية الثالثة

 بين متوسـطات تقـديرات      )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    "

 نظريـة اإلدارة    "رام اهللا والبيرة  "في محافظة   المدارس  مديري  تطبيق   أفراد عينة الدراسة لدرجة   

  "متغير المؤهل العلميالى عزى ت  باألهداف 

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة           ،ةلثولفحص الفرضية الصفرية الثا   
 وجهـة    مـن  باألهـداف  اإلدارة نظرية   "رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس على تطبيق   

  )7.4( كما يبينها الجدول رقم .متغير المؤهل العلمي إلىعزى تنظرهم ووجهة نظر المعلمين 
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):7.4(جدول 

 من باألهداف دارةاإلنظرية  "رام اهللا والبيرة"في محافظة  مديري المدارسمتوسطات تطبيق 

  .متغير المؤهل العلمي حسبوجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

 0.63 3.83 52 دبلوم

 0.57 3.87 245 بكالوريوس
  تحديد األهداف

 

 0.38 4.04 43 علىاماجستير ف

 0.70 3.54 52 دبلوم

 0.67 3.67 245 بكالوريوس
 وضع خطة عملية

 0.65 3.98 43 علىأماجستير ف

 0.75 3.82 52 دبلوم

 0.59 3.92 245 بكالوريوس
 المراجعة الدورية

 0.54 4.18 43 علىأماجستير ف

 0.60 3.24 52 دبلوم

 0.56 3.38 245 بكالوريوس
 نجازات السنويةتقييم اإل

 0.53 3.63 43 علىأماجستير ف

 0.62 3.71 52 دبلوم

 0.56 3.82 245 بكالوريوس
 لكليةالدرجة ا

 0.51 4.08 43 عليفأماجستير 

  
 من  باألهداف اإلدارةتطبيق المديرين نظرية     وجود فروق ظاهره في      )7.4(يالحظ من الجدول رقم     

 ،متغير المؤهل العلمي  الى  عزى  ت "رام اهللا والبيرة  "وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين في محافظة        
 كما يظهر فـي  ،)one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  . )8.4( رقم الجدول
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مديري في تطبيق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )8.4(جدول

ة نظرهم ووجهة نظر  من وجهباألهداف اإلدارة نظرية  "رام اهللا والبيرة"في محافظة المدارس 

  .متغير المؤهل العلميحسب المعلمين 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.62 2 1.25 بين المجموعات

 337 106.22 داخل المجموعات
 تحديد األهداف

 339 107.46 المجموع

0.32 

1.98 0.14 

 2.50 2 4.99 بين المجموعات

 337 152.37 داخل المجموعات
 وضع خطة عملية

 339 157.36 المجموع

0.45 

5.52 0.00 

 1.67 2 3.35 بين المجموعات

 337 126.51 داخل المجموعات
 المراجعة الدورية

 339 129.86 المجموع

0.38 

4.46 0.01 

 1.82 2 3.65 مجموعاتبين ال

ــل  داخــــ
 المجموعات

106.56 337 
نجازات تقييم اإل
  السنوية

 

 339 110.21 المجموع

0.32 

5.76 0.00 

 1.70 2 3.41 بين المجموعات

ــل  داخــــ
 المجموعات

106.83 337 

 الدرجة الكلية

 339 110.23 المجموع

0.32 

5.37 0.01 

 من مستوى الداللة    قلأ وهي   ،)0.005(ومستوى الداللة   ) 5.372(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية     
)α ≥ 0.05(رام اهللا  "في محافظـة     مديري المدارس    في تطبيق  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً        ؛

متغيـر  الـى   عـزى   ت ، من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين      باألهداف اإلدارة نظرية    ،"والبيرة
وكانت الفروق لصالح حملـة     ،  داف ما عدا محور تحديد األه     المؤهل العلمي، وكذلك لجميع المحاور    
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، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام اختبار        الفرضية الثالثة  رفضوبذلك تم   شهادة الماجستير فأعلى،    
LSD 9.4( كما يبين ذلك الجدول رقم(.  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ) LSD(نتائج اختبار ): 9.4(الجدول 

  .المؤهل العلميسة حسب عينة الدرا

  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات  المحور

  دبلوم 0.21 0.13-  بكالوريوس

 0.00 0.44-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.21 0.13  دبلوم

 0.01 0.32-  ماجستير فأعلى

 0.00 0.44 دبلوم

  وضع خطة عملية

  ماجستير فأعلى

 0.01 0.32 بكالوريوس

  دبلوم 0.25 0.11-  بكالوريوس

 0.00 0.36-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.25 0.11  دبلوم

 0.01 0.26- ماجستير فأعلى

 0.00 0.36 دبلوم

  لمراجعة الدوريةا

  ماجستير فأعلى

 0.01 0.26 بكالوريوس

  دبلوم 0.10 0.14-  بكالوريوس

 0.00 0.39-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.10 0.14  دبلوم

 0.01 0.25- ماجستير فأعلى

 0.00 0.39 دبلوم

  نجازات السنويةتقييم اإل
  

  ماجستير فأعلى

 0.01 0.25 بكالوريوس

  دبلوم 0.23 0.10-  بكالوريوس

 0.00 0.37-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.23 0.10  دبلوم

 0.01 0.26- ماجستير فأعلى

 0.00 0.37 دبلوم

  الدرجة الكلية

  علىماجستير فأ

 0.01 0.26 بكالوريوس
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  : نتائج الفرضية الرابعة

 بين متوسـطات تقـديرات      )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل     "

 نظريـة اإلدارة    "رام اهللا والبيرة  "في محافظة   مديري المدارس   تطبيق   أفراد عينة الدراسة لدرجة   

  ."متغير سنوات الخبرةى العزى ت  باألهداف 

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسـة          ،ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة   
ـ  باألهـداف  اإلدارةنظرية  " رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس على تطبيق    ن وجهـة    م

  .متغير سنوات الخبرةالى عزى ت نظرهم ووجهة نظر المعلمين

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):10.4(جدول 

 من باألهداف اإلدارة نظرية ،"رام اهللا والبيرة"في محافظة مديري المدارس متوسطات تطبيق 

  . سنوات الخبرةحسبعزى توجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين 

 النحراف المعياريا المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المحور

 0.60 3.93 46  سنوات5أقل من 

 0.58 3.86 113  سنوات10- 5من 
  تحديد األهداف

 

 0.55 3.89 181  سنوات10أكثر من 

 0.66 3.64 46  سنوات5أقل من 

 0.69 3.68 113  سنوات10- 5من 
 وضع خطة عملية

 0.68 3.70 181  سنوات10أكثر من 

 0.56 3.93 46  سنوات5أقل من 

 0.65 3.88 113  سنوات10- 5من 
 المراجعة الدورية

 0.61 3.98 181  سنوات10أكثر من 

 0.53 3.40 46  سنوات5أقل من 

 0.61 3.37 113  سنوات10- 5من 
 نجازات السنويةتقييم اإل

 0.56 3.41 181  سنوات10أكثر من 

 0.53 3.83 46  سنوات5أقل من 

 0.60 3.80 113 ت سنوا10- 5من 
 الدرجة الكلية

 0.56 3.85 181  سنوات10أكثر من 
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رام "في محافظة    مديري المدارس تطبيق   في   ة  وجود فروق ظاهر    )10.4(يالحظ من الجدول رقم     
متغيـر  الى  عزى  ت ، من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين      باألهداف اإلدارة نظرية     "اهللا والبيرة 

 ،)one way ANOVA(م استخدام تحليل التباين األحادي ، ولمعرفة داللة الفروق تسنوات الخبرة
  :آلتيكما يظهر في الجدول ا

مديري في تطبيق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )11.4(جدول

 من وجهة نظرهم ووجهة نظر باألهداف اإلدارة نظرية "رام اهللا والبيرة"في محافظة المدارس 

  .متغير سنوات الخبرة حسبالمعلمين 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.09 2 0.17 بين المجموعات

 337 107.29 داخل المجموعات

تحديد 
  األهداف

 339 107.46 المجموع 

0.32 

0.27 0.76 

 0.06 2 0.12 بين المجموعات

 337 157.24 داخل المجموعات

وضع خطة 
 عملية

 339 157.36 المجموع

0.47 

0.13 0.88 

 0.37 2 0.74 بين المجموعات

 337 129.12 داخل المجموعات

المراجعة 
 الدورية

 339 129.86 المجموع

0.38 

0.96 0.38 

 0.06 2 0.12 بين المجموعات

 337 110.08 داخل المجموعات

تقييم 
نجازات اإل

  السنوية
 

 339 110.21 المجموع

0.33 

0.19 0.83 

 0.08 2 0.16 بين المجموعات

 337 110.08 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

 339 110.23 المجموع

0.33 

0.24 0.78 
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ة كبر من مستوى الدالل   أوهي  ) 0.784(ومستوى الداللة   ) 0.243( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية     
)α ≥ 0.05 (        ًرام اهللا  "في محافظة    مديري المدارس في تطبيق   أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

متغير سنوات  الى  عزى  ت من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين        باألهداف اإلدارة نظرية   ،  "والبيرة
  . وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة، الخبرة، وكذلك لجميع المحاور 

  
  : المتعلقة بالسؤال الرابع  النتائج 4.2.4

 باختالف "رام اهللا والبيرة" في محافظة معلمي المدارس ختلف درجة الرضا الوظيفي لهل ت

  الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟: متغيرات الدراسة

   :المنبثقة عنه الفرضيات فحصل تم ولإلجابة عن هذا السؤا

  : الخامسةنتائج الفرضية 

 بين متوسـطات تقـديرات      )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةت دالل ال توجد فروق ذا    "

  ."متغير الجنس إلىعزى ت ، درجة الرضا الوظيفيل المعلمين 

، كما يبـين ذلـك الجـدول رقـم          " ت" بحساب نتائج اختبار     الخامسةتم فحص الفرضية الصفرية     
)12.4.(  
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درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في ل مستقلة الستجابة أفراد العينة لللعينات ا" ت"نتائج اختبار ): 12.4(جدول 

  .متغير الجنس حسب "رام اهللا والبيرة"محافظة 

المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 الرضا عن الوظيفة 0.86 3.44 118 ذكر

 0.74 3.51 148 أنثى

0.77 0.44 

عن العالقة مع الرضا  0.56 4.15 118 ذكر
 0.53 4.16 148 أنثى الزمالء

0.02 0.98 

 الرضا عن بيئة العمل 0.98 3.47 118 ذكر

 0.82 3.45 148 أنثى

0.17 0.87 

 الرضا عن التحفيز 1.06 3.05 118 ذكر

 0.81 3.12 148 أنثى

0.61 0.55 

 الرضا عن إدارة المدرسة 0.91 3.70 118 ذكر

 0.78 3.67 148 أنثى

0.27 0.79 

 الدرجة الكلية 0.75 3.58 118 ذكر

 0.60 3.60 148 أنثى

0.17 0.87 

، )0.867(، ومستوى الداللة )0.168(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
لى إعزى ت " والبيرةرام اهللا"درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة توجد فروق في ال أي أنه 

  .  الخامسة الفرضية قبولوبذلك تم . جميع المحاوروكذلك ل. متغير الجنس
  : السادسةنتائج الفرضية 

 بين متوسـطات تقـديرات      )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل     "

  ."متغير المؤهل العلمي  حسبدرجة الرضا الوظيفيل المعلمين 

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسـة          ،السادسةلفرضية الصفرية   ولفحص ا 
  .متغير المؤهل العلمي حسب ، "رام اهللا والبيرة"درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة ل
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ات درجة في متوسط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):13.4(جدول 

  . المؤهل العلميحسب "رام اهللا والبيرة"الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

 0.86 3.25 45 دبلوم

 0.76 3.52 209 بكالوريوس
  الرضا عن الوظيفة

 

 1.06 3.68 12 علىأماجستير ف

 0.60 4.18 45 دبلوم

 0.53 4.14 209 بكالوريوس
الرضا عن العالقة مع 

 زمالءال

 0.59 4.32 12 علىأماجستير ف

 1.02 3.29 45 دبلوم

 0.84 3.49 209 بكالوريوس
 الرضا عن بيئة العمل

 1.24 3.57 12 علىأماجستير ف

 1.02 2.77 45 دبلوم

 0.88 3.14 209 بكالوريوس
 الرضا عن التحفيز

 1.06 3.42 12 علىأماجستير ف

 0.93 3.46 45 دبلوم

 0.79 3.71 209 بكالوريوس
الرضا عن إدارة 

 المدرسة

 1.05 4.08 12 علىأماجستير ف

 0.76 3.41 45 دبلوم

 0.63 3.62 209 بكالوريوس
 الدرجة الكلية

 0.93 3.84 12 علىأماجستير ف

 الـوظيفي للمعلمـين فـي       درجة الرضا  في   ة  وجود فروق ظاهر    )13.4(يالحظ من الجدول رقم     
، ولمعرفة داللة الفروق تم اسـتخدام تحليـل         متغير المؤهل العلمي   حسب "رام اهللا والبيرة  "محافظة  

  ).14.4(رقم  كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(التباين األحادي 
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ضا الوظيفي للمعلمين في في درجة الرنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )14.4(جدول

  .متغير المؤهل العلمي حسب من وجهة نظرهم "رام اهللا والبيرة"محافظة 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.52 2 3.04 بين المجموعات

 263 164.69 داخل المجموعات
الرضا عن 

 الوظيفة

 265 167.73 المجموع

0.63 

2.43 0.09 

 0.21 2 0.41 بين المجموعات

 263 78.49 داخل المجموعات
الرضا عن العالقة 

 مع الزمالء

 265 78.90 المجموع

0.30 

0.69 0.50 

 0.80 2 1.60 بين المجموعات

 263 209.51 داخل المجموعات
الرضا عن بيئة 

 العمل

 265 211.11 المجموع

0.80 

1.00 0.37 

 3.21 2 6.42 بين المجموعات

 263 220.63 داخل المجموعات
  الرضا عن التحفيز

 

 265 227.05 المجموع

0.84 

3.83 0.02 

 2.15 2 4.30 بين المجموعات

 263 181.79 داخل المجموعات
الرضا عن إدارة 

  المدرسة
 265 186.09 المجموع 

0.69 

3.11 0.05 

 1.18 2 2.35 بين المجموعات

 263 117.07 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 265 119.43 المجموع

0.45 

2.64 0.07 

  
  وهي اكبر من مستوى الداللة    ) 0.073(ومستوى الداللة   ) 2.642(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية     

)α ≥ 0.05 (        ًا الوظيفي للمعلمين في محافظـة      في درجة الرض  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا
 ما عدا محوري الرضا عـن       متغير المؤهل العلمي، وكذلك لجميع المحاور      حسب "رام اهللا والبيرة  "

وبـذلك تـم قبـول      وكانت الفروق لصالح الماجستير فأعلى،      ،  التحفيز، والرضا عن إدارة المدرسة    
  : يبين ذلك)15.4(رقم  والجدول .السادسةالفرضية 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار ): 15.4(الجدول 

  .المؤهل العلميحسب 

الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  دبلوم 0.01 0.37-  بكالوريوس
 0.03 0.65-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.01 0.37  دبلوم

 0.31 0.28-  ماجستير فأعلى

 0.03 0.65 دبلوم

  الرضا عن التحفيز

  ماجستير فأعلى
 0.31 0.28 بكالوريوس

  دبلوم 0.07 0.25-  بكالوريوس
 0.02 0.62-  ماجستير فأعلى

 بكالوريوس 0.07 0.25  دبلوم

 0.14 0.37- ماجستير فأعلى

 0.02 0.62 دبلوم

الرضا عن إدارة 
  المدرسة

  ماجستير فأعلى
 0.14 0.37 بكالوريوس

  

  : السابعةنتائج الفرضية 

 بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل     ""

  ."متغير سنوات الخبرة  حسبدرجة الرضا الوظيفيل المعلمين 

ـ  تم حساب المتوسـطات الحـسابية        ،السابعةولفحص الفرضية الصفرية     ات المعياريـة   واالنحراف
 حسب ، "رام اهللا والبيرة  "درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة       لالستجابة أفراد عينة الدراسة     

  .يبين ذلك) 16.4( والجدول رقم .متغير سنوات الخبرة
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):16.4(جدول 

  .سنوات الخبرةحسب  "رام اهللا والبيرة"رضا الوظيفي للمعلمين في محافظة متوسطات درجة ال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المحور

 0.81 3.62 46  سنوات5أقل من 

 0.78 3.60 107  سنوات10- 5من 
  الرضا عن الوظيفة

 

 0.78 3.31 113  سنوات10أكثر من 

 0.56 4.22 46  سنوات5أقل من 

 0.55 4.13 107  سنوات10- 5من 
مع الرضا عن العالقة 

 الزمالء

 0.54 4.15 113  سنوات10أكثر من 

 0.87 3.65 46  سنوات5أقل من 

 0.89 3.55 107  سنوات10- 5من 
 الرضا عن بيئة العمل

 0.88 3.28 113  سنوات10أكثر من 

 0.89 3.29 46  سنوات5أقل من 

 0.96 3.26 107  سنوات10- 5من 
 الرضا عن التحفيز

 0.86 2.85 113  سنوات10أكثر من 

 0.68 3.88 46  سنوات5أقل من 

 0.81 3.73 107  سنوات10- 5من 
الرضا عن إدارة 

 المدرسة

 0.90 3.55 113  سنوات10أكثر من 

 0.60 3.75 46  سنوات5أقل من 

 0.68 3.67 107  سنوات10- 5من 
 الدرجة الكلية

 0.67 3.45 113  سنوات10أكثر من 

درجة الرضـا الـوظيفي للمعلمـين فـي          في   ة وجود فروق ظاهر   )16.4(يالحظ من الجدول رقم     
، ولمعرفة داللة الفروق تم     متغير سنوات الخبرة   حسب ، من وجهة نظرهم   "رام اهللا والبيرة  "محافظة  

  ).17.4( رقم ي الجدول كما يظهر ف،)one way ANOVA(استخدام تحليل التباين األحادي 
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في درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )17.4(جدول

  .متغير سنوات الخبرةحسب  "رام اهللا والبيرة"محافظة 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.74 2 5.48 بين المجموعات

 263 162.25 داخل المجموعات
الرضا عن 

  الوظيفة
 265 167.73 المجموع 

0.62 

4.44 0.01 

 0.15 2 0.30 بين المجموعات

 263 78.61 داخل المجموعات
الرضا عن العالقة 

 مع الزمالء

 265 78.90 المجموع

0.30 

0.49 0.61 

 3.06 2 6.13 بين المجموعات

 263 204.98 داخل المجموعات
ا عن بيئة الرض
 العمل

 265 211.11 المجموع

0.78 

3.93 0.02 

 5.87 2 11.74 بين المجموعات

 263 215.32 داخل المجموعات
  الرضا عن التحفيز

 

 265 227.05 المجموع

0.82 

7.17 0.00 

 2.02 2 4.04 لمجموعاتبين ا

 263 182.06 داخل المجموعات
الرضا عن إدارة 

  المدرسة
 265 186.09 المجموع 

0.69 

2.92 0.06 

 2.05 2 4.10 بين المجموعات

 263 115.32 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 265 119.43 المجموع

0.44 

4.68 0.01 

  
 مـن مـستوى     قـل أ وهي   ،)0.010(ومستوى الداللة   ) 4.678(  يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية     

في درجة الرضا الوظيفي للمعلمـين فـي         أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً        ؛)α ≥ 0.05(الداللة  
لرضا عن الوظيفة ومحـور     المحاور  وكذلك  متغير سنوات الخبرة،     حسب "رام اهللا والبيرة  "محافظة  

.  سـنوات 5صالح أقـل مـن   الرضا عن بيئة العمل، ومحور الرضا عن التحفيز، وكانت الفروق ل    
  .يبين ذلك) 18.4(رقم الجدول و. السابعة الفرضية رفضوبذلك تم 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار ): 18.4(الجدول 

  .سنوات الخبرةحسب 

الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

   سنوات5أقل من  0.87 0.02   سنوات10- 5من 
 0.03 0.31   سنوات10أكثر من 

   سنوات10- 5من  0.87 0.02-   سنوات5أقل من 
 0.01 0.28   سنوات10أكثر من 

 0.03 0.31-   سنوات5أقل من 

  رضا عن الوظيفةال

   سنوات10أكثر من 
 0.01 0.28-   سنوات10- 5من 

   سنوات5 أقل من 0.51 0.10   سنوات10- 5من 
 0.02 0.04   سنوات10أكثر من 

   سنوات10- 5من  0.51 0.10-   سنوات5أقل من 
 0.03 0.27   سنوات10أكثر من 

 0.02 0.37-   سنوات5أقل من 

الرضا عن بيئة 
  العمل

   سنوات10أكثر من 
 0.03 0.27-   سنوات10- 5من 

   سنوات5أقل من  0.89 0.02   سنوات10- 5من 
 0.01 0.44   سنوات10أكثر من 

   سنوات10- 5من  0.89 0.02-   سنوات5أقل من 
 0.00 0.42  سنوات10أكثر من 

 0.01 0.44-   سنوات5أقل من 

  الرضا عن التحفيز

   سنوات10أكثر من 
 0.00 0.42-  سنوات10- 5من 

   سنوات5أقل من  0.47 0.09   سنوات10- 5من 
 0.01 0.30  ت سنوا10أكثر من 

   سنوات10- 5من  0.47 0.09-   سنوات5أقل من 
 0.02 0.22  سنوات10أكثر من 

 0.01 0.30-   سنوات5أقل من 

  الدرجة الكلية

   سنوات10أكثر من 
 0.02 0.22-  سنوات10- 5من 
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 :   النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.2.4

 نظرية ،"رام اهللا والبيرة"محافظة في  مديري المدارسهل توجد عالقة ارتباطية بين درجة تطبيق 

 ؟ ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمين باألهداف اإلدارة

  :آلتيةباحث بتحويله إلى الفرضية ا لإلجابة عن هذا السؤال قام ال

 ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ارتباطية ال توجد عالقة  : نتائج الفرضية الثامنة  

)a≤0.05 (  اإلدارة نظريـة    ،"رام اهللا والبيـرة   "في محافظـة    لمدارس  مديري ا درجة تطبيق   بين 

  . ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمينباألهداف

والداللة اإلحصائية الستجابات أفـراد عينـة       ) ر(  تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون      ،وبذلك
 باألهداف ةاإلدار نظرية   ،  "رام اهللا والبيرة  "محافظة   مديري المدارس في  بين درجة تطبيق    الدراسة  

يبـين   ) 19.4(رقـم   ، والجدول    ودرجة الرضا الوظيفي     ،من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين     
  .ذلك

 بين درجة تطبيق المديرين نظرية معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 19.4(جدول رقم 

، ودرجة "بيرةرام اهللا وال" من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين في محافظة باألهداف اإلدارة

  .الرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 باألهداف اإلدارةتطبيق المديرين نظرية 

 الرضا الوظيفي للمعلمين

0.778  

 

0.000* 

مستوى الداللة  ، وبلغ)0.778(معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية أن ) 19.4(يالحظ من الجدول 
وجود القائلة بعدم الثامنة  لذا يتم رفض الفرضية ؛ وهي قيمة دالة إحصائياً،)0.000(اإلحصائية 

في  مديري المدارسدرجة تطبيق بين ) a≤0.05(عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
، ودرجة نظر المعلمينن وجهة نظرهم ووجهة  مباألهداف اإلدارة نظرية ،"رام اهللا والبيرة"محافظة 

تطبيق المديرين  كلما زاد أي أنه، حيث تبين وجود عالقة طردية بينهما، الرضا الوظيفي للمعلمين 
  . درجة الرضا الوظيفي للمعلمين زاد ذلك من ،باألهداف اإلدارةنظرية 
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  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

    

   مناقشة النتائج5.1

   التوصيات5.2
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  الفصل الخامس
___________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات
رام " في محافظـة  مديري المدارس   يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بدرجة تطبيق          

 وعالقتهـا بالرضـا   ،لمينهداف من وجهة نظرهم ووجهة نظر المع باألاإلدارة نظرية " اهللا والبيرة 
  .الوظيفي للمعلمين، ثم يقدم عرضا للتوصيات التي انبثقت عن نتائج هذه الدراسة

   مناقشة النتائج1 . 5
   : مناقشة نتائج السؤال األول1.1.5

 من وجهة باألهداف اإلدارة نظرية ،"رام اهللا والبيرة"محافظة  مديري المدارسدرجة تطبيق ما 
  ؟ علمين نظرهم ووجهة نظر الم

 نظريـة   ،"رام اهللا والبيـرة   "مديري المدارس في محافظـة      درجة تطبيق   أن  تبين من خالل النتائج     
  .عاليةجاءت بدرجة  ، من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين باألهداف اإلدارة

 باألهـداف  اإلدارةيعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلمين والمديرين على حد سواء يـرون أن               
هدف مشترك لجميع أعضاء التنظيم،     يهم الكثير من المزايا، والتي من خاللها يستطيعون تحقيق          تعط

يعتمـد علـى اعتبـار    وإمكانية االتصال بين األعضاء، والرغبة في العمل، خاصة أن هذا المفهوم   
، أهداف أية مؤسسة وتحقيقها، هي مقياس النجاح لديهم، وأن نتائج عملهم تحكم على جودة أدائهـم               

هداف مؤسسة أخرى األةسواء كانت مدرسة أو أي.  

 والتنظـيم،  ، للتخطيطاً مرناًأن أهمية األهداف تبرز من كونها نظام) Reddin, 1991(حيث يرى 
 هي نـوع  باألهداف اإلدارةوالتوجيه، والرقابة، وتقويم أداء العمل في المؤسسات، كما أشار إلى أن   

م على إنجاز    أداة تقو  ،إلداري، وفي الوقت نفسه   منهجاً في العمل ا    التي تتخذ األهداف لها      اإلدارةمن  
األهداف، وااللتزام بالعمل، وهي أسلوب شامل للتطوير، وطريقة جديدة للتفكيـر، ومـنهج يجمـع               

  . من تخطيط وتنظيم، وتوجيه ورقابةاإلدارةوظائف 

امهم ضـمن أهـداف     المدير للمعلمين مه  وظهر ذلك من خالل إجابات عينة الدراسة حول توضيح          
دارتـه  إأهـداف   ، وتوضـيحه    مة الـتعلّ  نجازات التي تدعم عملي   إلعلى الفعاليات وا  ، وتأكيده   الخطة
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، حيث جاءت الفقرات المتعلقة     نجازها على مدار الفصل الدراسي    إهداف المتوقع   األو ،للعاملين معه 
  .بهذا السؤال بدرجة عالية

العدوان ، و)2002(، والرواحي )1995(بول شالوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من 
 ,Johnson(، دراسة جونسون )Brady, 1986(، وبرادي )Waltter, 1979(، وولتر )2006(

1997( .  

، والغـويرين   )2008(، واألسـطل    )1983(دراسة كل من أبـو نبعـة        ولم تتفق هذه النتيجة مع      
)2010( .  

  : الثانينتائج السؤال مناقشة   2.1.5

  ؟ "رام اهللا والبيرة" في محافظة معلمي المدارسرضا الوظيفي لما درجة ال

 الرضـا          الرضا الوظيفي للمعلمين جاء بدرجة       تبين أن متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن
الوظيفي لدى المعلمين يكون من منظورهم الشخصي في أغلب األوقات، خاصة أن العملية التعليمية              

ت، وفيها أمور نفسية واجتماعية وتعليمية، فتتداخل هذه األمور مـع تحقيـق             فيها كثير من التداخال   
  . أهداف المؤسسة التربوية

 الرضا عن العمل ببساطة هو الفرق بين كمية التعويضات التي أن) 2003 (تقول العطيةحيث 
هاً وليس يستلمها العاملون، والكمية التي يعتقد أنه يجب استالمها، فالرضا عن العمل يمثل اتجا

  .سلوكاً، ومصطلح الرضا عن العمل يتعلق باتجاه الفرد نحو عمله
 جـاءت بدرجـة     ةفقـر ) 25(فقرة جاءت بدرجة عالية، و    ) 13 (وتبين من خالل تحليل النتائج أن     

  .  من الفقرات المتعلقة بهذا السؤالمتوسطة
، ولم تتفق )2008غول، الزيودي والز(، و)1999تيم، (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراستي كل من 

  .)Sturman, 2002(، وستورمان )2007الزغبي، (مع دراستي كل من 
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  : لسؤال الثالثا نتائج مناقشة 3.1.5

 من باألهداف اإلدارةنظرية " رام اهللا والبيرة"مديري المدارس في محافظة   تطبيقهل تختلف درجة
الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل : دراسة باختالف متغيرات ال،وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين

  العلمي، وسنوات الخبرة؟

   :المنبثقة عنه الفرضيات فحص تم ،لولإلجابة عن هذا السؤا

  : نتائج الفرضية األولى مناقشة 1.3.1.5 

 تقديرات أفراد    بين متوسطات  )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    "
 باألهداف اإلدارة نظرية   "رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس تطبيق  رجة  دعينة الدراسة ل  

  .متغير الجنسحسب 

 نظرية "رام اهللا والبيرة"مديري المدارس في محافظة تطبيق   درجةتوجد فروق فيال أنه تبين 
مد على تال تع، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن أهداف التعليم متغير الجنس حسب باألهداف اإلدارة

التفريق في جنس الموظف، وأنه ال يوجد تمييز في العملية التعليمية، فيتم تطبيق قوانين وأنظمة 
  . التربية والتعليم على كال الجنسين، ويتم تقييم أداء الموظف حسب نتائج عمله

 باألهداف اإلدارةوإنصحيح  لكي تتعامل مع جميع األفراد في المؤسسة، وتعمل على ت؛مة مصم
 أنب ،)1999 (مرعيعيوب األنظمة التقليدية، وليس التمييز بين األفراد، من هنا جاءت وجهة نظر 

األهداف تعد أدوات توجه وتدفع إلى العمل، وتساعد على تصحيح العيوب، كما أنها تحقق عدة 
 مان، و، والحكم على الضالتجديد، حيث الهدف يقودنا إلى البحث عن الجديد والمفيدمثل وظائف 

  .قاً للمتوقع، وجعل اإلستراتيجية متماسكةتفيد األهداف بتحديد إذا ما كان العمل مطاب

د على التكامل والتعاون في العمل، بغض عندما تتشكل األهداف على األسس اإلستراتيجية تساعو 
  .النظر عن جنس الموظف
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 اإلدارةتطبيق المديرين نظرية ، في )0.692(مستوى الداللة حيث تبين من التحليل اإلحصائي أن 
متغير لى إعزى ت "رام اهللا والبيرة" من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين في محافظة باألهداف
 .الجنس

، )2006(، دراسة العـدوان     )2005(، دراسة الجهضمي    )2002(الرواحي   هذه النتيجة مع     تتفقو
  . )2008(دراسة األسطل 

  : ثانيةنتائج الفرضية ال مناقشة 2.3.1.5

 بين متوسطات تقديرات أفراد     )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    
 باألهداف اإلدارة نظرية   "رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس تطبيق  درجة  عينة الدراسة ل  

    .متغير المسمى الوظيفيحسب 

 نظرية ،"رام اهللا والبيرة"في محافظة  المدارس مديريتطبيق   درجةأنه توجد فروق فيحيث تبين 
، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم وجود متغير المسمى الوظيفي حسب ،باألهداف اإلدارة

مسميات كثيرة في المدارس، ومن ثم فإن مسؤوليات التربية والتعليم تحثّ الموظف للقيام بعمله على 
تم متابعته من قبل المشرفين ة يجب االلتزام بها، وت من الوزارأكمل وجه، فلديه برنامج وخطة

 لهذا يعمل عمله أيضاً من قبل أولياء األمور؛ المدرسية على حد سواء، ويتم تقييم اإلدارةالتربويين و
  .الجميع في المدارس على االلتزام بما تفرضه أهداف التربية والتعليم

ن تقييم المديرين ومتابعتهم يكون عادة أقل من ، وهذا يدل على ألصالح المديرينفكانت الفروق أما 
  . تقييم ومتابعة المعلمين

، ومستوى الداللة )5.529(للدرجة الكلية " ت"أن قيمة حيث أوضح تحليل الفرضية الثانية 
  .باألهداف اإلدارةتطبيق المديرين نظرية ، أي أنه توجد فروق في )0.000(

 تسخيره لتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام، وضمنفالمسمى الوظيفي في المؤسسة يكون قد تم 
أن ب) 2003حريم، (تحقيقها، وهذا ما يراه إلى  باألهداف اإلدارة المنظومة اإلدارية التي تسعى 

توفر رسالتها وهويتها، و المؤسسات، فهي تحدد ما ترغب فيهتطبيق هذا المفهوم ترتبط بأهمية 
تزود ، وألفراد بالمخرجات التي عليهم الطموح إليهااألهداف أساساً لتوجيه المؤسسة، وتزويد ا
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تعمل على تنسيق الجهود وانسجامها وتكاملها  المؤسسات بمعايير لقياس األداء، و،فاألهدا
  . ، بغض النظر عن المسمى الوظيفيوتوجيهها نحو الغاية

ة األسطل ، وال تتفق من دراس)Cobbin, 1985(، وكوبن )2002(الرواحي هذه النتيجة مع وتتفق 
)2008 .(  

  : نتائج الفرضية الثالثة مناقشة 3.3.1.5

بين متوسطات تقديرات أفراد     )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    
 باألهداف اإلدارة نظرية   "رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس تطبيق  درجة  عينة الدراسة ل  

  .ميمتغير المؤهل العل حسب 

" رام اهللا والبيـرة   "مديري المدارس في محافظـة      تطبيق    درجة  في ةفروق ظاهر حيث تبين وجود    
وكانـت الفـروق لـصالح حملـة شـهادة          ،  متغير المؤهل العلمي   حسب ،باألهداف اإلدارةنظرية  

  .الماجستير فأعلى
 أكثر من حملـة      يرى الباحث أن حملة شهادة الماجستير أو أعلى منها يكون لديهم اطالع كاٍف أو             

درجة البكالوريوس، خاصة على أساليب التدريس، وبوجود المعرفة التي اكتـسبوها مـن خـالل               
ما يـؤدي   ارات أثناء فترة الدراسات العليا؛      االطالع على األبحاث العلمية، وما خضعوا له من اختب        

مفاهيم مختلفـة   إلى اكتساب وجهة نظر متطورة حول تحقيق أهداف التربية والتعليم، والعمل تحت             
  .  عن المفهوم التقليدي للتعليم

 محددة، وهي تمثل    مهام المؤسسة، ورسالتها إلى نواح    ترجمة  وتساعد المؤهالت العلمية العالية على      
 لتوضيح أكثر تفـصيالً لألهـداف   ؛ بتحديدهااإلدارةأهدافاً على المدى التخطيطي والتشغيلي، وتهتم     

  ).2006المغربي، . (العامة
مع دراسة كل من    ال تتفق    و ،)2010(،  الغويرين    )1995(الشبول  هذه النتيجة مع دراستي     تتفق  و

  . )2006(، العدوان )2005(، الجهضمي )2002(الرواحي 

  : نتائج الفرضية الرابعةمناقشة  4.3.1.5

بين متوسطات تقديرات أفراد     )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    
 باألهداف اإلدارة نظرية   "رام اهللا والبيرة  "في محافظة    مديري المدارس تطبيق  درجة  ة الدراسة ل  عين

  . متغير سنوات الخبرةحسب 
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 "رام اهللا والبيـرة   " مديري المدارس فـي محافظـة        تطبيق  درجة  في ةعدم وجود فروق ظاهر   تبين  
  .متغير سنوات الخبرة حسب ،باألهداف اإلدارةنظرية 

 أن العمل التربوي سواء قام به مدير أم معلم، يدفع باستمرار إلى البحث عن وسائل                 يرى الباحث  
مـع الطلبـة ومـع      ومفاهيم جديدة تهدف إلى تسهيل العمل التربوي، وتقديم ما هو أفضل للتعامل             

ما يزيد من خبرة ومعارف المديرين والمدرسين، ويدفعهم هذا البحث إلى اكتساب            المناهج المقررة،   
  .  باستمراراًيدة لحل المشكالت التربوية والتعليمية، فيكون عامل الخبرة متجددطرق جد

أن الخبرة تأتي من خالل األداء المـستمر والمتواصـل، واكتـساب            ) 2006المغربي،  (وقد أورد   
التي تمثـل  ، هداف األ ب اإلدارة الواردة في    النقاط اإلستراتيجية األساسية  المعرفة، ومن خالل تطبيق     

ت المستهدفة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، بحيث تشكل منهج العمل الذي تجنّد له الطاقات               الغايا
  .والموارد المادية والتقنية

، األسـطل   )2005(الجهـضمي   ،  )2002(الرواحـي   وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل مـن          
  . )2010(ين الغويرواختلفت مع ). Brady, 1986(، برادي )Cobbin, 1985(كوبن ، )2008(

  
  : نتائج السؤال الرابع مناقشة 4.1.5

 باختالف متغيرات "رام اهللا والبيرة" في محافظة معلمي المدارسهل تختلف درجة الرضا الوظيفي ل
  الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟: الدراسة

   :آلتيةل تم تحويله إلى الفرضيات اولإلجابة عن هذا السؤا

  : الخامسةج الفرضية نتائ مناقشة 1.4.1.5

 بـين متوسـطات تقـديرات       )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    
  . متغير الجنس حسب ،درجة الرضا الوظيفي ل المعلمين

لقوانين سواء في العملية التعليمية، خاضعون ليرى الباحث أن المعلمين والمعلمات على حد 
نتيجة ب وأنه ال فرق في عملية تقييم أدائهم، وهو ما تم الحصول عليه ، ذاتهاواألنظمة التربوية
  .  من السؤال الثالث ذاتهاالفرضية األولى
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 باألهداف اإلدارةمعظم المشكالت الناشئة عن تطبيق أسلوب ، ف)1984 (الخطيب وهذا ما يراه
 بشيء من التأني فباألهدا اإلدارةيمكن التغلب عليها، والتخفيف من حدتها، إذا طبق أسلوب 

 لتوضيح مفاهيم ؛ التوجيه والتدريب واإلرشاد، بحيث يتم فيها عقد دورات تدريبيةوخاصةوالحذر، 
اراتهم، فإنه يكون من السهل الطلب من موظف جابة عن استفس للموظفين، واإلباألهداف اإلدارة

ى مدى تقبل الموظفين يجابية كبيرة علستكون له آثار إوتطبيق نظام، تمكن من فهمه بشكل جيد، 
  .، بغض النظر عن جنس الموظففي إدارات أخرى لهذا األسلوب

، )2006(، دراسة العـدوان     )2005(، دراسة الجهضمي    )2002(الرواحي   هذه النتيجة مع     تتفقو
  . )2008(دراسة األسطل 

  : السادسةنتائج الفرضية  مناقشة 2.4.1.5

بـين متوسـطات تقـديرات       )α ≥ 0.05(  الداللة  إحصائية عند مستوى   ةال توجد فروق ذات دالل    
   .متغير المؤهل العلمي حسب ،درجة الرضا الوظيفي ل المعلمين

متغيـر المؤهـل     حـسب درجة الرضا الوظيفي للمعلمين     في  دالة إحصائياً   عدم وجود فروق    تبين  
  . لصالح الماجستير فأعلىالظاهرة  وكانت الفروق،العلمي

 الظاهرة وغير الدالة إحصائياً، كانت نتيجة الستعداد المعلمين لتطبيـق           يرى الباحث أن هذه الفروق    
تكون لديهم قـدرة أكبـر فـي        على مؤهالت علمية وتربوية عليا، ت     المفاهيم التربوية، وبحصولهم    

ات التربوية، بناء على المعارف والمخـزون الفكـري         يوتطبيق النظر  التعامل مع المفاهيم الجديدة،   
مج المعارف السابقة مع  المفاهيم الجديدة، والخروج بطرق جديدة ألداء عملهـم             والعلمي لديهم، ود  

وبالتالي تعزيز مسألة الرضـا الـوظيفي    اجتماعية مع الطلبة،  لتربوي، ومعالجة مشكالت تربوية و    ا
   .لديهم
مع دراسة كل من    ال تتفق    و ،)2010(،  الغويرين    )1995(الشبول  هذه النتيجة مع دراستي     تتفق  و

  . )2006(، العدوان )2005(، الجهضمي )2002(احي الرو

  
  : السابعةنتائج الفرضية مناقشة  3.4.1.5

بـين متوسـطات تقـديرات       )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة    ةال توجد فروق ذات دالل    
  . سنوات الخبرةحسب ،درجة الرضا الوظيفي ل المعلمين
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 مـن   "رام اهللا والبيـرة   "ي للمعلمين في محافظـة      درجة الرضا الوظيف   في   ةوجود فروق ظاهر  تبين  
  .  سنوات5،  وكانت الفروق لصالح أقل من متغير سنوات الخبرة إلىعزى ت ،وجهة نظرهم

يرى الباحث أن المعلمين من ذوي الخبرة القليلة، أو الذين في بداية مراحل التعليم، يكون تركيزهم                
يسها، ومتابعة الدروس وشرحها في الحـصص،        على المواد والمناهج المقررة، وطرق تدر      امنصب

 القـدرات التـي     وإبـراز  أنفسهم من خاللها،     إلثبات يسعون   فإنهم ،وبمجرد حصولهم على الوظيفة   
يمتلكونها،  بغض النظر عن درجة رضاهم عن الوظيفة نفسها، أو المهام الموكلة إلـيهم، بحيـث                 

ن لديهم احتفاظ باألساليب التي تلقوا التعلـيم    يكون تركيزهم على األساليب والمفاهيم المتنوعة، ويكو      
  . من خاللها، لذلك كانت الفروق لصالحهم

، األسـطل   )2005(الجهـضمي   ،  )2002(الرواحـي   وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل مـن          
  . )2010(الغويرين واختلفت مع ). Brady, 1986(، برادي )Cobbin, 1985(كوبن ، )2008(

  
 : ئج السؤال الخامسنتامناقشة    5.1.5

نظرية ، "رام اهللا والبيرة"المدارس في محافظة هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة تطبيق مديري 
  ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم؟باألهداف اإلدارة

  :آلتية لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحويله إلى الفرضية ا

  : ية الثامنة مناقشة نتائج الفرض1.5.1.5

 مـديري بـين درجـة تطبيـق     ) α≤0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  . ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمين باألهداف اإلدارةنظرية " رام اهللا والبيرة"في محافظة المدارس 

مستوى الداللـة   غ  ، وبل )0.743(جاءت العالقة بدرجة عالية، فقد كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون           
   . وهي قيمة دالة إحصائياً،)0.000(اإلحصائية 

عطي قيمة أكبر  يباألهداف اإلدارةويعزو الباحث ذلك الى أن المعلمين والمديرين يرون أن تطبيق 
 محبين للعمل وراغبين فيه لتحقيق أهداف المؤسسة التربوية، وأن لديهم اً، من خالل اعتبارهم أفرادلهم

 بحيث ، تمكنهم من ممارسة أعمالهم وتقييم أنفسهم، وهذا يعطيهم المرونة في العملدوافع وقدرات
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 من طة واإلمكانات، ويقوم المعلمون بعملهم وظائفها بمنطلق الوعي بالظروف المحياإلدارةتمارس 
  .   ما يعزز الرضا الوظيفي لديهمم وتحقيق أهداف التربية والتعليم؛ منطلق تحقيق ذاته

 دراسة وتقويم باألهداف اإلدارةتطبيق  من أهم خطوات يرى أن) 1999عمايرة، ال(خاصة أن 
ين، لعملية ملتضمن تشارك وتعاون المدير مع المعالوضع المادي والبشري للمؤسسة، وهذه الخطوة 

لية تحقيق  عمستفادة منها فيضع الداخلي والخارجي للمؤسسة، لإلمسح شاملة والتعرف على الو
 . أجل زيادة الرضا الوظيفي لدى المعلمينلخطط، مناألهداف ورسم ا

، واختلفت مع )2008الزيودي والزغول، (، )2007الزغبي، ( دراستي اتفقت هذه النتيجة مع نتائج
عريقات، (، )2004ز ونشوان، العاج(، )2001العنزي، (، )1999تيم، (نتائج دراسات كل من 

2003.(  
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  التوصيات 5.2
 في تحسين العملية التعليمية، فإن باألهداف اإلدارة على النتائج السابقة، وعلى دور بعد االطالع

  :الباحث يوصي بما يلي
 باألهداف اإلدارةفلسفة  تعزيز ، العاليعلى الجهات القائمة في وزارة التربية والتعليم  -1

المعلمين على واعتمادها في المؤسسات التعليمية، لما لها من دور في تحسين أداء المديرين و
 .  حد سواء

، تطوير معايير النتقاء مديري المدارس  العاليعلى الجهات القائمة في وزارة التربية والتعليم  -2
 . التربويةاإلدارةعند التعيين كالمؤهل العلمي العالي في 

،  لكل هدف من أهداف الخطةواتأدومعايير  في وضع ،نين والمعلميالمديرضرورة تعاون   -3
  .م أدائهم الوظيفي في المدرسة والتقويم، ليتسنى لهم تقوي للقياسقابلةتكون 

 نيالمدير من ِقبل ،السنوية في المدرسةالمستلزمات المادية والبشرية للخطة العمل على تحديد   -4
 .  باألهداف اإلدارة وفق نيوالمعلم

 اإلدارة وفق ،هداف فرعيةألى إة  العاماألهدافبتجزئة  نضرورة تعاون المديرين والمعلمي  -5
، لتطبيق هذا المفهوم على أكمل وجه، واالستفادة من خبرات بعضهم البعض في باألهداف

  .هتطبيق
لتنفيذ خطط سيق الجهود الالزمة نت،  العاليعلى الجهات القائمة في وزارة التربية والتعليم_ 6

 لما لذلك من نتائج ؛دافباأله اإلدارة لتطوير أدائهم حسب ، والمديرينالتدريب والتأهيل للمعلمين
  . إيجابية على العملية التعليمية

الرضا ، بشأن تحسين  العاليضرورة التعاون بين إدارات المدارس ووزارة التربية والتعليم _7 
 . المدرسةإدارةو، التحفيز و،الرضا عن بيئة العمل، و من قبل المعلمينعن الوظيفة

 . والرضا الوظيفيباألهداف ارةاإلد مزيد من الدراسات في موضوع إجراء _8
  

  

  

  



100 

  المراجع
 المراجع العربية

، عمان، دار وائل للنشر 1، طـالحديث في اإلدارة الرياضية. )2004.(أبو حليمة، فائق حسني

 . والتوزيع

مدى الرضا الوظيفي لدى اإلداريين في مؤسسات القطاع العام ). 2010.(أبو شمالة، إبراهيم

تمر اإلصالح والتطوير اإلداري الثاني، ديوان الموظفين العام، ، بحث مقدم لمؤالفلسطيني

 . غزة، فلسطين

الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى ). 2011.(أبو مصطفى، نظمي، واألشقر، ياسر

، )1(19 ، المجلد)سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالميةالمعلم الفلسطيني، 

  . 260ص_238ص 

المجلة العربية لإلدارة، إدارة التعليم العالي باألهداف، ). 1983.(عة، عبد العزيز مصطفىأبو نب

  . 47ص_23ص، )3(7، عمان، األردن، المجلدالمنظمة العربية للعلوم اإلدارية

درجة تطبيق اإلدارة باألهداف في الجامعات األردنية الخاصة في ). 2008.(األسطل، طارق زياد

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عضاء الهيئة التدريسيةعمان من وجهة نظر أ

  .الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، األردن

الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام بالمنطقة ). 2002.(األغبري، عبد الصمد

  .197ص_169،ص )109(13، المجلدمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةالشرقية، 

قيم الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية للبنين في المدينة ). 2006.(البدراني، بدر

، رسالة ماجستير غير المنورة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم

  .منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة



101 

، مجلة عالم السعوديةة، الرضا الوظيفي والقيادة الفعال ).2006.(البديوي، محمود

  .197ص_160،ص)9(12المجلدنوفمبر،

 -االدارة واالشراف التربوي). 2003.(البستان، أحمد، وعبد الجواد، عبد اهللا، وبولص، وصفي

  .، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع التطبيق- البحث-النظرية

 المفاهيم –ية والمدرسية االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربو). 2011.(بوهي، فاروقال

  . القاهرة، دار الجامعة الجديدة للنشر االجتماعات، - الوقت- إدارة األزمات-والنظريات

، القاهرة، مركز اإلدارة باألهداف السهل الممتنع لتحقيق النتائج). 2008.(وفيق، عبد الرحمنت

  .الخبرات المهنية لإلدارة، بميك

، يفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في فلسطينالرضا الوظ). 1999.(تيم، محمد حسن

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

اإلحصائي " البيرةرام اهللا و"كتاب محافظة ). 2011.(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .رام اهللا،  فلسطين ).3(السنوي

ات تطبيق نموذج اإلدارة باألهداف في مدارس معوق). 2005.(الجهضمي، سليمان بن راشد

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، المنطقة الشرقية بسلطنة عمان

  .عمان

، النظريات، العمليات اإلدارية، وظائف المنظمة: مبادئ اإلدارة الحديثة). 2006. (حريم، حسين

  . عمان ، دار الحامد

  . عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع،لمنظمات منظور كليإدارة ا). 2003.(حريم، حسين

، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر اإلدارة التربوية). 2006.(والعجمي، محمد حسان، محمد،

  .والتوزيع



102 

، عمان، دار الفكر للنشر اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة). 2004.(حسين، سالمة

  .والتوزيع

،عمان، دار الحامد للنشر 1القيادة التربوية في القرن الجديد، طـ). 2006.(، محمدحمادات

  .والتوزيع

دراسة تحليلية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ). 2000.(الحنيطي، إيمان محمد علي

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة في كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية

  .ة، االردناالردني

اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاهات ). 1998.(الخطيب، أحمد، والخطيب، رداح، والفرح، وجيه

  .، اربد، دار األمل للنشر والتوزيعحديثة

، مجلة اإلدارةاإلدارة باألهداف فلسفة ومدخل فاعالن في اإلدارة،).1981.(درة، عبد الباري

  .170ص_145ص)9(17المجلد

موسوعة متجهات اإلدارة الرياضية في . )2004.(، وحسنين، محمد صبحيدرويش، كمال الدين

  .170ص_130ص ، )6(1، المجلد 1، طـمطلع القرن الجديد

اإلدارة باألهداف وإمكانية تطبيقها بالكليات التقنية في ). 2002.(الرواحي، ميمونة عبد اهللا سليمان

  . قابوس، مسقط، سلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطانسلطنة عمان

مستويات الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في المدارس ). 2007.(الزعبي، محمد

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية الحكومية والخاصة في دولة الكويت

  .للدراسات العليا، عمان، األردن

  .، القاهرة، مكتبة عين شمسمةاإلدارة العا). 1993.(الزيادي، عادل رمضان



103 

الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة ). 2008.(الزيودي، محمد، والزغول، عماد عبد الرحمن

مجلة والعوامل المؤثرة فيه بالمدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة باألردن، 

  .177_159، )1(9، المجلدالعلوم التربوية والنفسية

  .، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرةالسلوك التنظيمي). 1980. (السلمي، علي

  . ، القاهرة، دار غريب للنشراإلدارة باألهداف طريق المدير المتفوق). 1999. (السلمي، علي

  .، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيعوظائف اإلدارة الحديثة). 2013.(الشاويش، مصطفى نجيب

نية تطبيق نموذج اإلدارة باألهداف في المدارس الثانوية مدى إمكا). 1995.(الشبول، منذر قاسم

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، عمانفي محافظة اربد

، الرضا الوظيفي لمعلمي ومعلمات مدارس البادية الشمالية في األردن). 2003.(الشديفات، يحيى

  .312ص_290، ص)1(9، المجلدمجلة المنارة

دور اإلدارة باألهداف في تطوير الكفاية اإلدارية والمهنية لمديري ). 2003.(ن محمدشريف، عابدي

   .221ص  _ 185، ص )66(17، المجلدالمجلة التربويةالمدارس، 

  .، اإلسكندرية، الدار الجامعية للطباعة و النشر والتوزيع اإلدارة المعاصرة). 1997. (شريف،علي 

المجلة العربية ، "مفاهيم ونماذج للتطبيق"هداف  باألارةاإلد). 1998.(الشمخي، حمزة محمود

  .137ص_ 117، ص)2(18المجلد لالدارة، المنظمة العربية للعلوم االدارية، 

  .، القاهرة، مصر، دار الفكر العربيالسلوك اإلنساني في التنظيم). 1990.(شهيب، محمد علي

 وعالقته ببعض المتغيرات الرضا الوظيفي). 2007.(الشيخ خليل، جواد، وشرير، عزيزة

، )سلسلة الدراسات اإلنسانية (مجلة الجامعة اإلسالمية بغزةالديمغرافية لدى المعلمين، 

  . 711ص_683 ص،)1(16مجلد

  .، القاهرة، مؤسسة مورس الدولية للنشر والتوزيعالسلوك التنظيمي). 2005.(الصيرفي، محمد



104 

 في ضوء الخبرة مصر وسلطنة عمانمدراء المدارس في ).1995.(الضحاوي، بيومي محمد

معهد اإلدارة مجلة اإلداري،  اإلداري المعاصر،األمريكية ونماذج الفكر 

  .270ص _210،ص)17(2،المجلدالعامة

، عمان، دار وائل 1،طـاإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق). 1999.(الطويل، هاني عبد الرحمن

  .للنشر والتوزيع

، رام اهللا، فلسطين، دار الشروق اإلدارة المدرسية الحديثة). 2001.(عابدين، محمد عبد القادر

  .للنشر والتوزيع

دار الشروق للنشر ، عمان، 2، طاإلدارة المدرسية الحديثة). 2006.(عابدين، محمد عبد القادر

  .والتوزيع

عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فاعلية أداء المعلمين ). 2004.(العاجز، فؤاد، ونشوان، جميل

، كلية التربية، الجامعة االسالمية، ، مؤتمر التربية األولرس وكالة الغوث الدولية بغزةبمدا

   . 398ص _368ص .2004-آذار-15

أنماط السلوك القيادي لدى مديري المدارس األساسية في ). 1996.(عبد الرحيم، زهير محمد

نشورة،جامعة ،رسالة ماجستير غير ممحافظة اربد وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين

  .اليرموك، اربد، األردن

،رسالة الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين بجامعة الخرطوم). 2008.(عبد اهللا، عثمان

  .دكتوراه غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم، السودان

، إدارة األفراد والعالقات االنسانية). 1993.(عبد الوهاب، علي محمد، وخطاب، عبده السيد

  .اهرة، مطبعة عين شمسالق



105 

، القاهرة، مكتبة غريب للطباعة اإلدارة باألهداف النظرية والتطبيق). 1984.(عبد الوهاب، علي

  .والنشر

  .  ، عمان، داركنوز للمعرفة والنشر والتوزيع1، طـ اإلدارة باألهداف). 2006.(عبوي ، زيد منير

دار الجامعة  ، مصر، االسكندرية،اإلدارة المدرسية ومتطلبات العصر). 2007.(العجمي،محمد

  .الجديدة

تصورات مديري ومعلمي المدارس الثانوية العامة في األردن ). 2006.(العدوان، فريال حسن

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إلمكانية تطبيق نمط اإلدارة باألهداف

  .اربد، عمان

دانية التجاهات ومواقف موظفي األجهزة دراسة مي: الرضا الوظيفي). 1981.(العديلي، ناصر

 معهد االدارة علم النفس االداري،الحكومية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ، 

  .العامة، جامعة همبولدت، كاليفورنيا،الواليات المتحدة األمريكية

مي المدارس العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى معل). 2003.(عريقات، سميرة

، رسالة ماجستير غير منشورة، الثانوية في محافظة القدس من وجهة نظر العاملين فيها

  .جامعة القدس، القدس، فلسطين

 األردن، دار الشروق للنشر ،)سلوك الفرد والجماعة(سلوك المنظمة). 2003.(العطية، ماجدة

  .والتوزيع

رة باألهداف في اإلشراف التربوي من درجة تطبيق نموذج اإلدا). 2001.(عقيالت، هند ناصر

، رسالة ماجستير غير وجهة نظر المشرفين التربويين في محافظات الشمال في األردن

  .منشورة، جامعة اليرموك، اربد، عمان

  .، عمان، دار زهران للنشر والتوزيعإدارة القوى العاملة). 1996.(عقيلي، عمر وصفي



106 

،عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع دارة المدرسيةمبادئ اال). 1999.(العمايرة، محمد حسن

  .والطباعة

 ، القاهرة ، ايتراك للنشر 1، طـتنمية مهارات مديري المدارس). 2002.(العمايرة، محمد حسن

  . والتوزيع

مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس في األردن وعالقته ببعض ). 1992.(العمري، خالد

سلسلة العلوم اإلنسانية (تة للبحوث والدراساتمجلة مؤخصائصهم الشخصية، 

  .36ص_11، ص)2(7 المجلد،)واالجتماعية

، رسالة الرضا الوظيفي للعاملين في شركة البوتاس العربية). 2006.(العمري،عبد المطلب

  .ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن

في والرضا الوظيفي لمديري ومديرات العالقة بين درجة األداء الوظي). 2001.(العنزي، عطا اهللا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ، المدارس الثانوية بمنطقة الحدود الشمالية التعليمية

  .أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

، الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسات العامة في األردن). 1990.(عواملة، عمر عبد الحافظ

  .اجستير غير منشورة،الجامعة األردنية، األردنرسالة م

نموذج اإلدارة باألهداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعية في ).2010.(الغويرين، عصام

  .275ص_240،ص)4(24، مجلدمجلة جامعة النجاح لألبحاثاألردن وإمكانية تطبيقه، 

، دبي ، المطبعة  دراسة تحليلية نقدية،نظريات التنظيم اإلداري).1983(.فضل اهللا، فضل اهللا علي

  .العصرية

، عمان، دار اإلسراء اإلدارة المدرسية الحديثة). 2004.(القرعان، أحمد، والحرامشة، ابراهيم

  .للنشر والتوزيع



107 

  .  ، الكويت، جامعة الكويت1، طـمقدمة في اإلدارة العامة). 2006.(القريوتي ، محمد قاسم

دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في : السلوك التنظيمي. )1997.(القريوتي، محمد قاسم

  .، عمان، األردنالمنظمات اإلدارية

أثر الثقة التنظيمية والمشاركة في وضع ). 2000.(الكساسبة، محمد، والعواملة، نضال صالح

مجلة مؤتة للبحوث القرارات على رضا أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة، 

  .195ص_141،ص)6(15، المجلد)لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلس(والدراسات

  .  للنشر والتوزيع، عمان، مكتبة دار الثقافةالقيادة اإلدارية) . 2002. (كنعان، نواف

الرضا الوظيفي ومستوى الصحة النفسية لدى المرشدين المدرسين ). 2007.(المالكي، عطية

مكة المكرمة،  نشورة، جامعة أم القرى،، رسالة ماجستير غير مبمدينة مكة المكرمة

  .السعودية

دليل التشخيص والتحليل وتحديد األهداف ووضع المخطط في ). 1999.(مرعي، محمد مرعي

  .، ، دار الرضا للنشر1، طـالمؤسسات

، التخطيط االستراتيجي بقياس األداء المتوازن). 2006.(عبد الفتاحالمغربي، عبد الحميد 

  .العصريةالمنصورة، المكتبة 

  . الرياض، دار العلومالمفاهيم األسس المهام، : اإلدارة ). 1994(.المنيف، ابراهيم عبداهللا

، تحليل الخبرات، مجموعة مختارة من الدول: اإلدارة العامة الحديثة). 1998.(مهنا، محمد نصر

  . االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث

، ورقة بحثية، جامعة في تحقيق أهداف المنظمةالرضا الوظيفي ودوره ). 2004.(نبيل، سارة

  .القاهرة، مصر



108 

، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية) . 1992. ( النجار، نبيل الحسيني ، وراغب ، مدحت مصطفى 

  . القاهرة ، الشركة العربية للنشر والتوزيع 

الرياض، دار  األسس والوظائف،: اإلدارة العامة). 1997. (النمر، سعود بن محمد وآخرون

  . الخريجين للنشر والتوزيع

مجلة الرضا الوظيفي للموظف السعودي في القطاعين العام والخاص،). 1993.(النمر، سعود

  .109ص_63ص) 1(4، مجلدجامعة الملك سعود

  . ، القاهرة، مكتبة عين شمس2،طـاإلدارة باألهداف والنتائج). 1988.(الهواري، سيد

  .، القاهرة، دار الجبل للنشر والتوزيع3، طـ ارة الديمقراطيةاالد). 1997.(الهواري، سيد

مجلة مدى رضا مشرفي طالب التربية الميدانية عن عملهم في اإلشراف، ). 2003.(اليحيى، طالل

  .772ص_751ص،)2(15،مجلدجامعة الملك سعود

  :المراجع األجنبية

  
‐ Andrze J, Robert (1988). MBO School site Planning CA process model, 

Unpublished PHD Thesis , University of Michigan . 

 

‐ Bauer, K. (2004). High Performance Workplace Practices and Job Satisfaction: 

Evidence from Europe . Discussion Paper Series . IZA DP No. 1265.  

 

‐ Bell, K (1981) . Study of Management by Objectives as an Accountability Tool 

for Superintends and Directors of Adult Continuing Education Programs on 

Middle City School Districts Within the State of Michigan, Unpublished PHD 

Thesis, University of Michigan.  

 

‐ Brady, T(1986) . Management by Objectives and Machiavellianism A 

Comparison of the Theoretical Constructs. Unpublished PHD Thesis, University 

in Partial .  



109 

‐ Chapman, D. & Jenkinson, F. (2005). Job satisfaction of Jamaican elementary 

school teachers. International Review of Education.36(3),pp299-313. 

 

‐ Cobbin , J. (1985). Selected perceptions of Women School Superintendence 

Regarding the USA of Management by Objectives . Unpublished PhD. 

Dissertation . Texas Southern University, Texas. 

 

‐ Crossman, A. and  Harris, P .(2006). Job Satisfaction of Secondary School 

Teachers. Educational  Management,  Administration  and Leadership,34(1), 

29-46. 

‐ Drucker, P.(1976). What results should you expect ? Auser’s Guide to MBO. 

Public Administration Review. Vol. 36. January- February. 

 

‐ Fuller, Jack-W (1981). MBO ( Management by Objectives ): A Primer for 

Educational Manager , ERIC Reproduction Document service No. Ed211146. 

 
 

‐ Hoppock,R.(1935). Job Satisfaction, Harper. New York. 

 

‐ Humble, J.(1973). How to Management by Objectives, New York, AMACOM.  

 

‐ John, M. (1985). Educational Management by Objectives for Botswana Focuses 

on Teacher Education. Gaboronen,  Botswana: Government printing Office.  

 

‐ Johnson,  F, Scott, (1997). Educational Supervision Effectiveness According to 

Management by Objectives (ERIC Reproduction  Document Service). No, ED 

330520. 

 
 

‐ Jones, R. & Sloane, L. (2006). Regional differences in jop satisfaction         

Applied Economics,Volume 41, Issue 8.  PP. 35 – 46. 

 



110 

‐ Lindberg, Timothy L.Wilson, (2011) Management by Objectives;the Swedish 

experience in upper secondary schools,  Journal of Educational Administration, 

Vol. 49 Iss; l, pp.62-75. 

 

‐ Odiorn, George S (1981). MBO In state Governments . Public Administration 

Review , Vol.36. 

 

‐ Perlman , D.(2000). Implementing “ Management by Objectives” in A 

university : A Progress Report. ED123965. 

 

‐ Raia, Anthony P. (1974) . Management by Objectives .Brighton, Scott, Foreman 

Company. Glenview, Illinois. PP. 16-22. 

‐ Reddin, William. J (1991). Effective Management by Objectives. New York: Mc 

Graw- Hill Book co. 

 

‐ Sherwood, Frank P (1976) Management by Objectives, Public Administration 

Review. Vol.36.No.1 . January – February . 

 

‐ Skibba, J. (2002) . Personality and Job Satisfaction : An Investigation of 

Central Wisconsin Firefighters . Master of Science Degree. The Graduate 

College, University of Wisconsin – Stout.  

 

‐ Sturman , L.(2002). Contended and Committed ? A Survey of Quality of 

Working Life Amongst Teachers. Slough : NFER. 

 
 

‐ Walter, J (1979), Management by Objective Effectiveness in Improving teacher 

– Principal Interaction. Unpublished PhD , Thesis , University of Georgia,USA.  

 

‐ Yilmaz, E. (2009). Examining Organizational Commitment of Primary School 

Teachers Regarding to Their Job Satisfaction and Their School’s Organizational 

Creativity . Elementary Education Online, 8(2), 476-484 . 

 



111 

‐ Zembylas, M. & Papanastasiouk, E. (2000) Job satisfaction among Teachers in 

Cyprus , Journal of Educational Administration, 42(3),pp.357-374. 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 )1(لحق م

   االستبانة  أسماء أعضاء لجنة تحكيم

  مكان العمل  اسم المحكّم الرقم

  جامعة القدس  محمد عابدين. د.أ  _1

  جامعة القدس  محمود أبو سمرة. د  _2

  جامعة بير زيت  أحمد فتيحة. د  _3

  جامعة القدس المفتوحة  عبد حمايل. د  _4

  جامعة القدس المفتوحة  خالد قرداني. د  _5

  جامعة القدس المفتوحة  رجاء العسيلي. د  _6

  الكلية التربوية للعلوم الجامعية  مد عمرانمح. د  _7

  المعهد الوطني للتدريب التربوي  نهى عطير. د  _8

  المعهد الوطني للتدريب التربوي  صوفيا الريماوي. د  _9

  المعهد الوطني للتدريب التربوي  خليلغانم إ. د _10

  وزارة التربية والتعليم  علي مرشد. د _11

  الهدىمدارس نور   أحمد دراج. د _12

  مدارس نور الهدى  كرم الكركي. د _13
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  )2 (ملحق 

  ستبانة في صورتها النهائيةاال
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  آلية العلوم التربوية

  استبانة للرأي

  أخي المعلم وأختي المعلمة / أخي المدير وأختي المديرة

  :تحية طيبة وبعد

درجة تطبيق المديرين نظرية األدارة باألهداف من وجهة نظرهم ووجهة نظر "بدراسة للتعرف الى يقوم الباحث 
  ".وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين" رام اهللا والبيرة"المعلمين في محافظة

  .س، جامعة القدعمادة الدراسات العليا دارة التربوية،طلبات نيل  درجة الماجستير في اإل لمتوذلك استكماًال

  . على يسار آل عبارة وفق ما تراه مناسبًا،في المربع) ×( لذا ارجو منك وضع اشارة

  .  ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وسيحافظ على سريتها، بأن المعلوماتعلمًا

  .  البيانات االولية-1:   تتألف االستبانة من ثالثة أقسام

  ).ات/المعلمينات و/خاص بالمديرين.(مديرين نظرية اإلدارة باألهداف تطبيق ال مقياس درجة-2                       

  ). ات فقط/خاص بالمعلمين.(  مقياس درجة الرضا الوظيفي للمعلمين-3                       

  .البيانات األولية: القسم األول 

  :في المكان الذي يناسبك) ×( أرجو وضع اشارة 

  (    ).نثى   أ_  ب(    ) ذآر   _  أ: الجنس_ 1

  (    ).ة  /معلم_  ب(    )  ة  /مدير_  أ: المسمى الوظيفي_2

  (    ).ماجستير فأعلى _  ج(    )   بكالوريوس _  ب(    )   دبلوم  _   أ:  المؤهل العلمي_ 3

     ).         (  سنوات 10أآثر من _  ج(    )   سنوات 10_ 5من _  ب(    )   سنوات 5أقل من _  أ:  سنوات الخبرة_ 4

  .مع بالغ الشكر والتقدير

  محمد شعيبات . د: المشرف

  رامي العبد    : الطالب    
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  .دارة باألهدافمقياس درجة تطبيق المديرين نظرية اإل: ثانيا

دارة تفق ودرجة تطبيق المدير نظرية اإل الذي تراه ي،في المربع) ×(يرجى وضع اشارة
  :تيةباألهداف،آما تتجسد  في الفقرات اآل

قليلة 
 جدًا

  
 قليلة

  
 متوسطة

  
 آبيرة

آبيرة 
  جدًا

  
 تحديد األهداف :   لمحور األول ا

  
 الرقم

            
  . واضحًاصيحدد المدير أهداف المدرسة تحديدا

1- 

           . يوضح المدير للمعلمين مهامهم ضمن أهداف الخطة 2- 

           .دارته للعاملين معه في المدرسةيوضح المدير أهداف إ 3- 

          يحدد المدير مع المعلمين األهداف المتوقع إنجازها على 
 .مدار الفصل الدراسي

4- 

          ، ضمن جدول زمني د مدير المدرسة النتائج المتوقعةيحد
 .محدد

5- 

          هداف العامة  بالتعاون مع المعلمين بتجزئة األيقوم المدير
 .أهداف فرعيةالى 

6- 

             .هداف القابلة للتنفيذاأل  والمعلمونيتبنى المدير 7- 

           . على شكل نتائج مرغوب في تحقيقهاهدافيتم وضع األ 8- 

           .يوضح المدير فلسفة التربية والتعليم للمعلمين 9- 

  
    وضع خطة عملية : المحور الثاني          

           . والمعلمون في وضع خطة عمل واضحةيشترك المدير 10- 
           .ير والمعلمون النشاطات التي تحقق األهدافيحدد المد 11- 

          .يحدد المدير والمعلمون المستلزمات المادية والبشرية للخطة 12- 

          عداد الميزانية حسب خطة يتعاون المدير مع المعلمين في إ
 .المدرسة

  
13- 

          ، قياسيضع المدير بالتعاون مع المعلمين معايير أداء قابلة لل
 . من أهداف الخطة لكل هدف

  
14- 

          ،  المعلمين في وضع الخطط العالجيةيقوم المدير بمشارآة
 .لمشكالت الطلبة التحصيلية 

  
15- 

           في مديرية التربية والتعليم ينسق المدير مع المسؤولين
  .،لتنفيذ خطط التدريب والتأهيل للمعلمين

  
16- 

           تم االتفاق عليها ك التييقارن المدير النتائج المّحصلة، بتل
 .ضمن خطة العمل

  
17- 

          نجاز العمل المطلوب وفق يوفر المدير اإلمكانات الالزمة إل
  . للوصول الى النتائج المتوقعة،الخطة

18- 
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     المراجعة الدورية : المحور الثالث           

         
 

 وفق ل دورييتابع المدير سير عمل المدرسة وتقدمه بشك
 .الخطة

  
19- 

           .لمدير تنفيذ المعلمين ألعمالهم وفق الخطة المرسومةيتابع ا   
20- 

           عند تحقيقهم مكافأة المعلمين بالمديحيعمل المدير على 
 . لألهداف المحددة حسب الخطة 

  
21- 

          يوجه المدير المعلمين الستثمار الوقت بشكل أفضل،أثناء تنفيذ 
  .الخطة

  
22- 

           .عند تخطيطهم ألعمالهم للمعلمين آبرأ ًايعطي المدير فرص   
23- 

           . ر بمراجعة خطط العمل من وقت ألخريقوم المدي   
24- 

           .اسي للطلبة بالتعاون مع المعلمينيتابع المدير التحصيل الدر   
25- 

           .لذاتية تنمية الرقابة ايساعد المدير المعلمين على   
26- 

           عملية يؤآد المدير على الفعاليات واالنجازات التي تدعم
 .والمعلمين, مجلس اآلباء: التعلم مثل 

  
27- 
  

   نجازات السنويةتقييم اإل: المحور الرابع          
           األهداف المخطط  نتائجيعمل المدير مع المعلمين على تقييم

 .لها
  
28- 

           .يم األداء حسب الخطةر محددة لتقييضع المدير معايي   
29- 

           .حقق النتائج المتوقعة، المخطط لهايتم تقييم االداء في ضوء ت   
30- 

          مي، بحيث يكون ضمن ط المعلمين اليوييتابع المدير تخط
 .الخطة العامة

  
31- 

          داء المعلمين، من يجري المدير األبحاث اإلجرائية لتطوير أ
 .نيةنسانية والفالناحيتين اإل

  
32- 

          عام دراسي قادم بمشارآة  ل،يضع المدير خطة عمل جديدة
 .المعلمين

  
33- 

          ي التطوير المحتملة من يدرس المدير مع المعلمين نواح
 .الفنية واإلنسانية: الناحيتين

  
34- 

           .ات المعلمين ويحاول تعديل سلوآهميالحظ المدير ممارس   
35- 

            
 .تظام المعلمين في الدوام يتابع المدير ان

  
36- 
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  .   مقياس درجة الرضا الوظيفي للمعلمين:   ثالثا

د آما في الفقرات  المعتمدة في مدرستي، فان درجة رضاي الوظيفي تتجّس،دارة باألهدافعلى ضوء فلسفة اإل
   : اآلتية

  قليلة
  جدًا

  
  قليلة

  
  متوسطة

  
  آبيرة

  
               آبيرةجدًايفة الرضا عن الوظ: ول         المحور األ

           لمساعدتي ،نظمة العمل متوفرة بشكل آاملأ
 .على إنجاز عملي

1- 

            
 .شعر باألمن الوظيفي في عمليأ

  
2- 

            
 . بجانبي الستيفاء حقوقي الوظيفيةيقف المدير

  
3- 

            
 .شعر باالستقاللية أثناء العملأ

  
4- 

            
 .اسب ومؤهالتي العلمية بأعمال تتنيتم توآيلي

  
5- 

          دائي ولون في الوزارة عملي وأيقدر المسؤ
 .المتميز

  
6- 

          ز في نجاز والتمّييقدر المجتمع المحلي اإل
 .العمل

  
7- 
  

  الرضا عن العالقة مع الزمالء: المحور الثاني         
          تربطني بزمالئي عالقات الود واالحترام 

 .المتبادل
  
8- 

            
 .عمل في التكيف مع الزمالء في الأجد سهولة

  
9- 

           بناء العالقات يشجع المدير المعلمين على
 .الشخصية والمهنية

  
10-

            
 .عمل مع زمالئي بروح الفريق الواحدأ

  
11-

            
 . المشارآة في اتخاذ القراراتتتاح لي فرصة

  
12-

          لمشكالت يتعاون المعلمون فيما بينهم في حل ا
 .التي تواجههم 

  
13-

            
 .يقدر الزمالء مشارآتي لهم

  
14-
  

     الرضا عن بيئة العمل: لمحور الثالث          ا
            

 .تجهيزات الغرف من اضاءة وتكييف مناسبة 
  
15-

            
ات والمعدات التي أتمّكن من دوتتوفر لي األ

  
16-
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 .داءخاللها  تحقيق أعلى مستوى لأل
            

 .لمرافق في المدرسة بجودة التهويةتتميز ا
  
17-

            
 .مان تتميز بيئة المدرسة بالسالمة واأل

  
18-

            
 .يوجد أماآن مخصصة الستراحة المعلمين

  
19-

           بعيدة ،توجد مكاتب للمعلمين في أماآن هادئة
 .عن ضوضاء الطلبة

  
20-

          سب مع  المدرسة مرافق واسعة تتنايوجد في
 .عداد الطلبةأ

  
21-

            
 .يسهل علّي استعمال مرافق المدرسة

  
22-
  

 زالرضا عن التحفي: المحور الرابع         
           يتناسب مع وضعي تقاضاهالراتب الذي أ

 .ومتطلبات معيشتي
  
23-

          حظى بالفرص التدريبية التي تساعدني في أ
 .تي في العملاتحسين مهار

  
24-

            
 .م والتطور المهني  لي فرص التعّلتتوفر

  
25-

          ارنة مع الموظفين في  مق،راتبي مناسب
 .خرىالوزارات األ

  
26-

            
 .جازة السنوية مناسبةاإل

  
27-

            
 .زمّي الثناء والشكر عند قيامي بعمل متلقىأ

  
28-
  

 ة     الرضا عن ادارة المدرس: المحور الخامس         
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