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هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري   

. المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مدراء المدارس أنفسـهم 

لخبـرة  النوع اإلجتماعي، والمؤهـل العلمـي، وا  (كما هدفت إلى معرفة تأثير كل من متغيرات 

على مستوى الجدية في العمل ) االدارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة

  .لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكوميـة فـي محافظـات      

والبالغ عددهم أفراد مجتمع الدراسـة   2005/2006شمال الضفة الغربية خالل العام الدراسي 

وقد أجريت الدراسـة علـى عينـة    . مديرا ومديرة من محافظات شمال الضفة الغربية) 642(

تقريبـا  %) 35(مديراً ومديرة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية بما نسبته ) 221(قوامها 

  .من مجتمع الدراسة

لباحث بتطوير استبانتين استنادا إلـى بعـض الدراسـات    ولتحقيق أهداف الدراسة، قام ا  

  : السابقة واألدب التربوي الذي له عالقة بموضوع الدراسة وهما

  .فقرة) 41(استبانة الجدية في العمل واشتملت على  -1

 .فقرة) 48(استبانه لقياس الرضا الوظيفي واشتملت على -2

المحكمين واستخرج ثبات األداة وقام الباحث بالتحقق من صدق األداة باعتماد طريقة صدق 

بشقيها باستخدام معادلة كرونباخ الفا، ووصل الثبات الكلي السـتبانة الجديـة فـي العمـل     

  ).0.88(، واستبانة الرضا الوظيفي إلى )0.89(إلى



 ش 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

مال الضـفة  إن درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات ش -1

  %).76.2(الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية 

إن ترتيب مجاالت الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال  -2

  : الضفة الغربية جاء على النحو التالي

  %)77.2(مجال االلتزام والمشاركة : المرتبة األولى

  %)76.4(مجال السيطرة والتحكم : ة الثانيةالمرتب

  %)74.8(مجال التحدي والتغيير : المرتبة الثالثة

إن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضـفة   -3

الغربية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالسـتجابة للدرجـة الكليـة إلـى           

)8 .68.(%  

االت الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال إن ترتيب مج -4

 :الضفة الغربية جاء على النحو التالي

  %).87(مجال العالقة مع المعلمين : المرتبة األولى

  %).76.8(مجال الدورات والتدريب : المرتبة الثانية

  %).75.4(مجال طبيعة الوظيفة والعمل : المرتبة الثالثة

  %).65.2(مجال العالقة مع مديرية التربية والتعليم : رابعةالمرتبة ال

  %).60.6(مجال أنظمة الترقيات والحوافز : المرتبة الخامسة

 %).47.6(مجال الراتب الشهري : المرتبة السادسة



 ص 

وجود عالقة إيجابية ودالة إحصائياً بين الجدية في العمل والرضا الوظيفي لدى مديري  -5

حافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصـلت قيمـة معامـل    المدارس الحكومية في م

 ).0.37(االرتباط إلى 

في درجة الجدية في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6

العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لكل من 

لمي، والخبرة اإلدارية، والراتـب الشـهري،   النوع االجتماعي، والمؤهل الع(متغيرات 

 ).وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة

  :وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها

تعزيز درجة الجدية في العمل لدى مدراء المدارس للعمـل علـى الحفـاظ عليهـا      -1

   .وتنميتها

ادية والمعنوية وبالتالي ينعكس ايجابيا علـى  وضع نظام فعال للحوافز والمكافآت الم -2

  .سلوك مدير المدرسة ويلبي حاجاته وطموحاته

وضع هيكل لألجور والرواتب يتسم بالعدالة والموضوعية والكفايـة يعمـل علـى     -3

تحقيق مستوى عال من اإلشباع للحاجات والرضا الوظيفي ويرتكز الـى معـايير   

  .محددة

الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي إجراء دراسة لمعرفة درجة  -4

.ومعلمـــــات المـــــدارس الحكوميـــــة فـــــي فلســـــطين




