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 المقدمة

المتاحة له منن  و قيامه باستغالل كل سبل الرضا ،يقبول اإلنسان وظيفته كما هإلى يرجع الرضا الوظيفي 

، فاإلنسننان قنن  يبنالر باحرتيننا  نتيجننة حرتفنا    ا ننه فنني أكثر مننن مرن ر بنن يلنوظيفالرضننا اخاللهنا  ورننرتب  

و كنلل  مسناع ة الن مالم  ، و الالمنل كجن م منن فررنع الالمنل ،م مهنارا  ج ين ة و تالل ، و جو ة عمله ،الالمل

  (  (Jones, 1996)راته البخرية  و حتى تلقي الثنام و  را ة ق 

المتاحننة، وهننلا ا مننر  ن طررننع التنقيننخ  اخننل عنارننر الرضنناالننوظيفي كننل يننوم عنن و يكمننن البننالور بالرضننا

 ن تستمتع في  النتقال إلى مجال عمل آخر، فالسر يكمن ينطبع حتى على من ينتظرون الوق  المناسخ ل

منن البنالور  مالقنوح   ا  كثينر منن النناح يحققنون قن ر و  ،تسنتال  لالمنل  فضنل، على الرغم منن  نن  بالمل  الحالي

بغن  النظنر عنن طبيالنة المهنام  ،فهنم يحسننون اسنتغالل وقن  الالمنل ،من خالل   ام  عمنال تقلي ينة بالرضا

  (3991سل، بو الال)التي يؤ ونها

وانسجاما  مع فلسفة و ارة التربية والتالليم وسياستها التربوية التي تقوم على احلت ام بأ ام رسالتها، 
والقيام بوظا فها، وتحقيع  ه افها بأمانة ور ق ومسؤولية، وعلى  على مسنتوى من التميي  والتفوق، 

وقسم الجو ة والمالايير من وح ة  وحسخ منهجيا  عمل مالتم ة يقوم باع ا ها قسم اح ام المؤسسي
الالاملين جام  هله ال راسة للتالرف على  رجة رضا  ة وبالتالاون مع اح ارا  المالنية؛الرقابة ال اخلي

في و ارة التربية كمتلقي للخ مة عن الخ ما  المق مة لهم من الو ارة، من اجل  )اإل اررين، الماللمين(
 تحسينها 
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 نظريات الرضا الوظيفي:

 :لق  ق م  نظررا  ع ة لتفسير الرضا الوظيفي عن  الفر ، من  بهرها

 نظرية الحركة والوقت

ن المنننوظفين كسنننالى، وح إ إل  ، علنننى  همينننة الحنننواف  الما ينننة م3933م الالنننافننني  ركننن  فررننن رر  تنننايلور       

لرواتننخ والحننواف ، نظننام عننا ل لإلننى يمكننن تحفينن هم إح مننن خننالل الرواتننخ والحننواف  الماليننة فقنن   وللورننول 

إليجنا   فضنل  ،الالمل  و الوظيفة إلى  ج ام رنغيرة، ومنن ثنم  راسنة هنله ا جن ام تج  ةاقتر  تايلور  ن يتم 

هننله الالمليننة كاننن  تسننمى و  ،ببننكل فالننال  خننرى مننرة وتنفيننلها، و خيننرا،  مننا هننله ا جنن ام  ،طررقننة للقيننام بهننا

 " Time-and-Motion Study"" راسة الحركة والوق  

 العالقات اإلنسانيةنظرية 

تركنن  علننى  التنني فنني الالبننررنا  مننن القننرن الماضنني، ظهننر  حركننة ج ينن ة تسننمى حركننة الالالقننا  اإلنسننانية

تاحنة مجنال   همية تحسن الالالقا  في بي ة الالمل، مثل تحسين احترال بين الموظفين والمبرفين عليهم، وا 

ب ام اآلرام % في 13 را ة بمق ار    في نتا جهامبنية على  راسة  ظهر هله النظررة ن إ إل  ،  كبر للتحاور وا 

 نهننا ركنن   علننى طررقننة واحنن ة فقنن   ،إح  ن هننله النظررننة انتقن   ،اإلنتاجينة بالنن  تطبيننع التغييننرا  المننلكورة

 (Gill and Johnson, 2002 ) كطررقة مثلى للتحفي  

فننننني مرننننننع ، فهنننننلا المنننننلهخة فننننني إحننننن ى ال راسنننننا  الر يسننننن راسنننننة كهننننناوثورن   جنننننرى  3991 ففننننني عنننننام

Hawthorne  التننابع لبنننركةWestren Electric فننني غرفنننة  ن  تننم عننن ل مجموعنننة منننن النسننام ووضنننالهم

ام البناحثون بتقن يم وجبنا  غن ام مجانينة، قن و ،لكنن فني ظنروف عمنل ج ين ة ،خارة إلنتاج   وا  كهربا ية

 ،علننى بننكل مجموعننا  رننغيرة للمننوظفين بالقيننام بالالمننل وسننم  ،وسنناعا  عمننل  قننل، وفتننرا  راحننة  كثننر

أرننب  المبننرفون اجتمنناعيين و كثننر ف ،تغييننرا  فنني نظننام اإل ارة و ،فنني نظننام الحننواف  الماليننة و جننرت تغييننر

وكننان احسننتنتاج ا ولنني  ن "التغييننرا   ،وححننا ال ارسننون  ن اإلنتاجيننة قنن   ا   بالنن  هننله التغييننرا  ،تفهمننا



3 

 

  رجننة و  رننا ة  رجننة حننرارة الغرفننة ل ،سننلبية، كتقليننل اإلضننامةلكننن بالنن  عمننل تغييننرا  و الما يننة" هنني السننبخ 

ليسن  التغيينرا   اإلنتاجينةستنتا الباحثون  ن سنبخ  رنا ة فأ ،في ارتفا  اإلنتاجية ظل ، ايرالخ الالمل فيه

نمننننا فنننني طررقننننة إ ارة الالنننناملين فكلمننننا  ا   الننننرو  احجتماعيننننة بننننين المننننوظفين،  ا    ،فنننني بي ننننة الالمننننل، وا 

 (Gill and Johnson, 2002 ) إنتاجيتهم

 و للحاجاتنظرية ماسل

فبال  عق ين من حركة الالالقا  اإلنسانية، حن   إبراهنام  ،و للحاجا نظررة ماسل  بهر نظررا  التحفي  ومن

 هي:و  ،مستويا  ةللحاجا  اإلنسانية يتكون من خمس ا  ماسلو هرم

o فسيولوجي  : الحاجا  البيولوجي ة ا ساسي ة المهم ة للبقام   

o  ماا من : الحاجة للحماية ض  خطر   

o  ،  احنتمام لجماعة  و  ،القبولو الر  اقة، و اجتماعي  : الحاجة للحخ 

o  ، لطةو الث قة، و الت ق ير : الحاجة ححترام الل ا  واححترام من اآلخررن   ،الس 

o    إ را  لا  : الحاجة لإلنجا 

وسنيتطلخ إبنبا   ،يالنو  هنلا المسنتوى محفن ا للفنر اعتق  ماسلو  نه عن  إببا   ت مستوى منن الحاجنا ، ح 

المسننتوى تلننو فنني رغبنناتهم  إلا  بننبال سننيظل ا فننرا  محفنن رن  ا مننا، و  ،الحاجننا  التنني فنني المسننتوى ا علننى

لننلل  حتننى يننتمكن المنن رام مننن تحفينن  مننوظفيهم، و لمسننتوى ا خيننر "إ را  الننلا "  إلننى  ااآلخننر، حتننى يرننلو 

آخنر إلنى مستوى اللت يحتاجه الفر ، ومن ثم إبباعه، واحرتقام حتنى الورنول يجخ عليهم  وح  ن يح  وا ال

 (3999الالررمي، )مستوى 

 نظرية األهداف

ين ور حنول مبناركة  هناومحور  ،(نظررنة ا هن اف سنمياها )  سح كل من ليثام ولو  نظررةم 3999في عام 

فننإن للنن  ، لمبنناركة فنني وضننالهامحنن  ة قنناموا با للمننوظفين  هنن اف لالنناملين فنني وضننع ا هنن اف  فننإن كننانا
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ننن هم للالمنننل    ام يسننناع  فننني بقنننام  ( مسنننتمرة Feedback، فنننإن وجنننو  تغلينننة راجالنننة )و رنننا ة علنننى للننن يحف 

 (Wright, 1990) الموظف في المسار الرحي  

واسننتمراررة وجو هننا، وتقنن يم  فضننل النتننا ا لهننا،  ،إن الهنن ف ا ساسنني  ت إ ارة هننو تالظننيم الفا نن ة للمنظمننة

  عن طررع رفع وتفاليل   ام ا فرا  فيها، وهنلا يتطلنخ توجينه سنلوكهم لتحقينع  هن اف المنظمنة بفاعلينة ولل

وكفامة عالية، ولتحقيع هلا اله ف حب  لإل ارة من فهم الالنرر الببرت، وطبيالة سلوكه، و سبابه، و وافاله، 

 (9333سكر، و ه افه) بو

ن النو ارا  أنها بنأبن ،فيهنا اهتمامنا  خارنا  )اإل اررين، الماللمين(  الالاملينو ارة التربية والتالليم برضا  وتهتم

وللنن  باعتبننارهم ا سنناح فنني التغييننر واإلرننال ، والمسننؤولين عننن  ا خننرى فنني القطنناعين الالننام والخننا ،

منن خننالل  ،فني هنلا المجنال ةوقن  بننلل  النو ارة جهنو ا  كبينر   تنفينل السياسنا  والبنراما التطورررنة فني النو ارة

ر بي ننا  عمننل جينن ة تالمننل علننى تحسننين مسننتوى   ام الالنناملين فيهننا، وتمثننل للنن  فنني سننن التبننررالا  تننوفي

ومنن هنلا   وتجاللهنم راضنين عنن ظنروف عملهنم والسياسا  التربوية التي تحفا حقوق الالاملين اإل اررنين،

تال رنن  المبننا را  فنني  تمثلنن للالنناملين فيهننا، إلننى تقنن يم الحننواف  الما يننة والمالنويننة الننو ارة سننال   المنطلننع،

يفنننا هم لنينننل الننن رجا  الاللمينننة، اإلب اعينننة للالننناملين، تحقينننع ا منننن واحسنننتقرار بإضنننافة إلنننى  نهنننا اهتمننن   وا 

وتننوفير فننر  للحننرا  الننوظيفي إلننى  مننن خننالل قننرو  اإلسننكان الننوظيفي والوحنن ا  السننكنية، الننوظيفي،

 مواقع وظيفية متق مة 

 أهمية الدراسة 

عننن الخنن ما   الالنناملين )اإل اررننين، الماللمننين(سننة مننن كونهننا تحنن    رجننة رضننا تنبننع  هميننة ال را      

نهنننا قننن  تكبنننف عنننن منننواطن الضنننالف فننني   جاننننخ إضنننافة إلنننى المق منننة لهنننم منننن و ارة التربينننة والتاللنننيم،

في  رنا ة رضنا  اإلسهامنها أبحيث يستفي  منها  رحاخ القرار في إجراما  من ب لهم،الخ ما  المق مة 

قيناح وتفالنيال  إلجنرام لمتطلبنا  نظنام الجنو ة  ا  واسنتنا   ما يترتخ عليه تحسين مسنتوى   ا هنمالالاملين؛ ب
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جنام  هنله ال راسنة ،   ة الملن  عبن ا الثناني للتمين لمتطلبنا  جنا ، ووفقا  (QP-153-1) الالاملينرضا 

ن الخن ما  المق منة التربينة والتاللنيم عن و ارةفني  الالناملين )اإل اررنين، الماللمنين( رجة رضا  به ف تالرف

  لهم

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

والتالليم عن التربية و ارة في  الالاملين )اإل اررين، الماللمين(مبكلة ال راسة في تالرف  رجة رضا  مثلتت

 اإلجابة عن ا س لة اآلتية:ب الخ ما  المق مة لهم

عن الخدمات  ة التربية والتعليم وزار في العاملين )اإلداريين، المعلمين( "ما درجة رضا  :السؤال األول

 ؟من الوزارةالمقدمة لهم 

عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة العاملين )اإلداريين، المعلمين( "ما درجة رضا  :الثانيالسؤال 

تقييم األداء ، المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي) اآلتية مجاالتالكل من  في والتعليم ةالتربي

التقدير والحوافز والمكافآت، التدريب  والشكاوي االقتراحات ، االنتماء الوظيفي، ةوالمساءلة والشفافي

 .(والتمكين، بيئة العمل، التواصل، السياسات والتشريعات

هثل هنثاف فثروا  ات داللثة إحصثائية لدرجثة رضثا العثاملين )اإلداريثين، المعلمثين( عثن : السؤال الثالثث

 ،وطبيعثثة العمثثل ،الفئثثة ،الجثثنس ،)مكثثان العمثثل اآلتيثثةغيثثرات الخثثدمات المقدمثثة لهثثم تعثثز  لمثثل مثثن المت

 سنوات الخدمة( 

  .حسب المديريةبما درجة رضا العاملين )اإلداريين، المعلمين( عن الخدمات المقدمة لهم :السؤال الرابع

 متغيرات الدراسة

 هي: ،مستقلة متغيرا  ال راسة خمسةتضمن   المتغيرات المستقلة: (  

 خرى(  ربالة مستويا  )مرك  الو ارة، م يررة التربية والتالليم، م ارح ،  مرك  الالمل: يمثل -3

  ( نثى لكر،) ، هماانمستويالجنح:  -9
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 ولى، ثانية، ثالثة  هي  ،الف ة : ثالث مستويا  -1

وظيفنة فنينة   ،ماللنم ،بنرافيةإوظيفنة  ،وظيفنة قيا ينة هني: ،مسنتويا  ةطبيالة الالمنل: يمثنل خمسن -1

  خ ما  مسان ة، إ اررة

 ، سنوا  (33-6)، سنوا  (5-3) هي: ،سنوا  الخ مة: يمثل  ربالة مستويا ع    -5

  (سنة 35 )اكثر من ( سنة،33-35)

من يررا  التربينة مركن  النو ارة و فني الالناملين )اإل اررنين، الماللمنين( ويمثل  رجة رضا  المتغير التابع: ( خ

 احسننتبانة( فقننرة فنني 53تمثلهننا )والتنني عننن الخنن ما  المق مننة لهننم مننن و ارة التربيننة والتاللننيم  والتاللننيم

  مستويا  تسالةمو عة على  ،المرفقة

 التعريفات اإلجرائية

من الف ا   الالاملين )اإل اررين، الماللمينرضا  رجة البر عن ي: في وزارة التربية والتعليم  لعاملينارضا 

ا  المق مة لهم من و ارة عن الخ موا  ارا  مرك  الو ارة م يررا  التربية والتالليم  في ( هاجميال الوظيفية

تقييم ا  ام والمساملة ، المباركة في التخطي  والالمل الجماعي) والتالليم في المجاح  اآلتية: ةالتربي

بي ة  ،الت ررخ والتمكين ،التق ير والحواف  والمكافآ  ،احقتراحا  والبكاوى ، احنتمام الوظيفي، والبفافية

 (  السياسا  والتبررالا ،التوارل ،الالمل

 

 الدراسة حدود

والتاللننننيم  منننن يررا  التربيننننةمركنننن  الننننو ارة و  فننننيالالنننناملين )اإل اررننننين، الماللمننننين( اقترننننر  ال راسننننة علننننى 

  2017 2016 الالام ال راسي خالل والم ارح التابالة لها
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها

مننن يررا  التربينننة  مركننن  النننو ارة و فنننيمنننين( )اإل اررنننين، المالل همجمنننيالالالننناملين يمثنننل مجتمنننع ال راسنننة  

ا  ومركنن  النننو ارة منن يررالمننن وموظفننة  ا  ( موظفنن8228عينننة ال راسننة منننن ) تتكننون و  والمنن ارح، والتاللننيم

الالينننة   فننرا يمثننل تو رننع ف  ،(5-3)منننول امننا الجنن  ،  ا رننولحسننخ باحسننتبانا  مالبننأة  رسننل     حيننث

  ( فر ا  8228حيث بلغ ع    فرا  الالينة ) ( الخبرة ،الالملطبيالة  ،الف ة ،الجنح ) مرك  الالملحسخ ب

 
  حسب مركز العمل بتوزيع أفراد العينة  (2) رقم الجدول

 
 مركز العمل

 105 مركز الوزارة

 1054 مديرية التربية

 7046 مدارس

 
 حسب الجنسبتوزيع أفراد العينة  (1) رقمالجدول                                 

 

 نسالج
 3094  كر

 5121 إناث

 
 الفئة حسببتوزيع أفراد العينة  (3) رقمالجدول                                 

 
 الفئة

 7024 أولى

 968 ثانية

 232 ثالثة

 
 حسب طبيعة العملبتوزيع أفراد العينة  (4) رقمالجدول   

 
 

 طبيعة العمل

 517 وظيفة قيادية

 193 شرافيةإوظيفة 

 5702 معلم

 1612 داريةإوظيفة فنيه/ 

 201 خدمات مساندة

 
 حسب سنوات الخدمةبتوزيع أفراد العينة  (5) رقم الجدول    

سنوات 
 الخدمة

 1450 سنوات 5-ا                        

 2138 سنوات 6-20

 2291 سنوات 22-25

 2347 سنوات 25أمثر من      
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 أداة الدراسة

الالناملين لقياح  رجنة رضنا متلقني الخ منة  ( فقرة 51مكونة من ) ة راسة تم بنام استبان غرا  ال     

، وقنن  اسننتخ م فيهننا مقينناح  عننن الخنن ما  المق مننة لهننم مننن و ارة التربيننة والتاللننيمالماللمننين(  اإل اررننين )

وال راسنا   فني بننام احسنتبانة علنى ا طنر النظررنةوقن  اعتمن   ،((3الملحع رقم ))انظر  ليكر  الخماسي

؛ 3999؛  عننننا،3999؛  بنننورت، 9333) التلهنننوني، وهنننله ال راسننا  هننني السننابقة ل رجنننة رضنننا الالننناملين

 (  3996 ؛ قبحة،9333؛ البيحرت، 3999؛ ال بون،3991الروسان،

مجننناح  ر يسنننة لقيننناح  رجنننة رضنننا متلقننني  تسنننالةمو عنننة علنننى  ( فقنننرة  51منننن )احسنننتبانة  تكونننن      

 هي: ،م يررا  التربية والتالليمفي الماللمين( )اإل اررين، الخ مة 

  ا ( فقر 5) تكون من، المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي المجال األول:

 ( فقرة 31) تكون من، تقييم األداء والمساءلة والشفافية المجال الثاني: 

 ( فقرا  1) تكون من، االنتماء الوظيفي المجال الثالث: 

 ( فقرا 1)، تكون مناحات والشكاو  االقتر  المجال الرابع: 

 ( فقرا  6)تكون من، التقدير والحوافز والمكافآت المجال الخامس:

 ( فقرا 6)، تكون منالتدريب والتمكين المجال السادس:

 ( فقرا 6)تكون من ،بيئة العمل المجال السابع:

 ( فقرا  5) تكون من، التواصل المجال الثامن:

 ( فقرا  1) تكون من، لتشريعاتالسياسات وا المجال التاسع:

 إجراءات الدراسة 

    وللتحقنننننع منننننن رننننن ق المحتنننننوى لالسنننننتبانة تنننننم عرضنننننها علنننننى عننننن   منننننن المحكمنننننين  صثثثثثدا األداة:( 3)

 وق  تم تال يل احستبانة في ضوم مالحظاتهم  ، (3الملحع رقم)انظر   ين والمالنيينررختالم
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 ( 3.99) وق  بلغ الفا"،كرونباخ "تخ ام مالا لة يجا  ثبا  احستبانة باسإتم  ثبات األداة:(  9)

  قسنم منن ث نممتوسنطة، مرتفالنة( و  ت نية،)مثالثة مستويا لى إن  رجة رضا الالاملين و ( رنف المحكم1) 

  تية: ال رجة الرضا الى المستويا  الآل

  2.3 ) – 1)بين  تتراو  :  رجة رضا مت نية،المستو  األول

 (  3.66- 2.34) بين تتراو  وسطة، رجة رضا مت المستو  الثاني:

  (  5-(3.67 بين تتراو   رجة رضا مرتفالة، المستو  الثالث:

 المعالجة اإلحصائية 

 المتوسننطا  والنسننخ الم ويننةواسننتخ ام   ،SPSSالتالامننل مالهننا ضننمن برننناما تننم و  البيانننا ،   خلنن    

  توكي للمقارنا  البال ية ( eyTuk)واحختبارا  اإلحرا ية ، اختبار التباين اححا ت ، اختبار

 ومناقشتها نتائج الدراسة
 

 :تهاعر  نتا ا ال راسة من خالل اإلجابة عن  س ل يأتيفيما  

عن الخدمات  وزارة التربية والتعليمفي العاملين )اإلداريين، المعلمين( "ما درجة رضا  السؤال األول:

 ؟والتعليم ةالمقدمة لهم من وزارة التربي

السؤال تم حساخ الوس  الحسابي واحنحراف الماليارت  لتق يرا  الالاملين على فقرا   على لإلجابة 

بلغ المتوس  الالام  ، حيث(6ج ول) احستبانة التي تقيح  رجة رضاهم عن الخ ما  المق مة لهم

  متوسطةتكون  حسخ ترنيف المحكمين ل رجة الرضابو  %69.2مق ارها بنسبة رضا و ،  (3.46)
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 علىمن األدنى لألهمية حسب األب/ مرتبة نحراف المعياري لفقرات االستبانةالمتوسط واال ( 6) قمر  الجدول 
رقم 
 الفقرة

 فقـــــــــــرات االستبانـــــــــــــة
همية بحسب األمرتبة   

المتوسط 
العام 
 للفقرة

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 0.58 1.29 2.92 جية.تشركني الوزارة في إعداد الخطط اإلستراتي 2

 0.61 1.19 3.05 تعمل الوزارة على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 11

11 
تحقق الوزارة/ المديرية مبدأ تمافؤ الفرص في تعبئة الشواغر 

 المختلفة.
3.06 1.17 0.61 

 0.62 1.24 3.10 توفر لي الوزارة الوسائل التمنولوجية الحديثة. 11

22 
زارة معايير وأسسًا محددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة تعتمد الو 

 والشفافية في منح المكافآت والحوافز.
3.14 1.15 0.63 

 0.63 1.18 3.14 تحفزني الوزارة على تنمية  اتي فنيًا وأماديميًا.  22

 0.64 1.21 3.18 توفر لي الوزارة اللوازم كافة )األثاث، األجهزة واألدوات ...( الالزمة. 12

 0.65 1.11 3.23 تعزز الوزارة نشاطات االبتمار واإلبداع لد  العاملين. 22

 0.65 1.11 3.24 تطبق الوزارة آليات لالحتفاظ بالموظفين. 12

 0.65 1.07 3.24 تطبق الوزارة إستراتيجية عامة إلدارة المخاطر. 11

11 
اإلسكان، سلف توفر الوزارة الرفاه االجتماعي للعاملين فيها )صندوا 

 الضمان االجتماعي، مكافآت نهاية الخدمة، أندية المعلمين...(.
3.29 1.20 0.66 

12 
تقوم الوزارة بإبقاء العاملين على اطالع دائم باألمور اإلدارية الحاضرة 

 0.66 1.11 3.29 والمستقبلية.

14 
تقوم الوزارة بتطبيق سياسات لتشجيع العاملين على تبادل المعرفة 

 معلومات. وال
3.31 1.08 0.66 

 0.67 1.07 3.34 تضع الوزارة خططًا تدريبية وتطبقها بناًء على ه ه االحتياجات. 11

 0.67 1.12 3.35 أثق بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. 21

12 
تقوم الوزارة بمراجعة برامج التدريب والتطوير التي يتم وضعها 

 وتطبيقها
3.35 1.00 0.67 

 0.67 0.99 3.35 تطبق الوزارة اإلحالل والتعاقب الوظيفي.  12

12 

تستخدم الوزارة التمنولوجيا واألنظمة التي تضمن وصول العاملين 
والمعنيين إلى المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب إلتمام العمل 

 والمهام. 
3.36 1.10 0.67 

11 
مطبقة يتم بها ترشيح يوجد لد  الوزارة منهجية وآلية معتمدة و 

 العاملين لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية.
3.36 1.06 0.67 

14 
يوجد لد  الوزارة منهجية وآلية معتمدة ومطبقة يتم بها ترشيح 

 0.68 1.06 3.38 العاملين لجائزة الموظف الحكومي المتميز.

 0.68 1.33 3.41خر  ال أترف عملي في الوزارة حتى لو حصلت على فرصة عمل أ 11
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 مشابهة خارج الوزارة.

11 
تقوم الوزارة بدعم العاملين وتشجيعهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم 

 0.68 1.10 3.41 التدريبية، وورشات العمل، والندوات... بإشرامهم في الدورات

12 

تستخدم )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( أساليب وقنوات محددة للتواصل 
 كل دوري مع العاملين بش

 لتعّرف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها.
3.44 1.09 0.69 

11 
توفر )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( لي بيئة صحية للعمل) اإلضاءة، 

 التدفئة، التبريد..(.    
3.44 1.20 0.69 

45 
تلتزم الوزارة بتطبيق القوانين واإلستراتيجيات الوطنية المتعلقة 

 منع التدخين وشؤون المرأه وحقوا الطفل ... بالمجتمع مثل:
3.45 1.09 0.69 

11 
تقوم الوزارة بتعريفي بكل ما هو جديد من القوانين واألنظمة 

 0.69 1.10 3.45 والتشريعات التربوية.

 0.69 1.04 3.47 تعمل الوزارة على تطوير مهارات وقدرات المديرين والقيادات فيها. 14

12 
ريتي/ مدرستي( بتطبيق آليات لتحديد االحتياجات تقوم )إدارتي/ مدي

 0.69 1.09 3.47 التدريبية والتطويرية للموظفين.

 0.70 1.07 3.48 تسهم إجراءات المساءلة في تحسين نوعية التعليم. 15

 0.70 1.05 3.49 لد  الوزارة معايير وأسس واضحة للمساءلة. 1

 0.70 1.18 3.51 له.أشعر بالراحة في الحيز المكاني ال ي أشغ 15

 0.71 1.11 3.55 يشركني مديري عند اتخا  القرارات.  21

 0.72 0.98 3.58 تطبق الوزارة إستراتيجية أمن المعلومات وسريتها. 12

22 
يوجد لد  )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( آلية واضحة للتعامل مع 

 0.72 1.08 3.58 الشكاو  المقدمة من قبلي.

 0.72 1.07 3.59 ي/ مديريتي/مدرستي( للشكاو  والتظلمات الوظيفية.تستجيب )إدارت 21

 0.72 1.13 3.59 توفر )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( لي بيئة عمل آمنة. 12

21 
تمنح الوزارة فرصًا للعاملين فيها اللتحاا أبنائهم في الجامعات 

 األردنية .
3.61 1.03 0.72 

1 
في إعداد الرؤية والرسالة تشركني )إدارتي/ مديريتي/مدرستي( 

 ومراجعتها.
3.62 1.15 0.72 

 0.72 1.07 3.62 أتحدث بإيجابية عن وزارة التربية والتعليم.  25

41     

         
 0.73 1.01 3.63 تعمل الوزارة على نشر التشريعات إلمترونيا.

11 
تتواصل إدارتي مع العاملين بشكل دوري عن طريق أساليب التواصل 

 فة مثل االجتماعات واللقاءات والبريد اإللمتروني وغيره.المختل
3.65 1.03 0.73 

15 
تحفزني )مديريتي/ مدرستي( على المشاركة في األنشطة التي تسهم 

 0.74 1.06 3.68 إيجابيًا في خدمة المجتمع )األنشطة المجتمعية(.
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1 
يشركني رئيسي المباشر بإعداد خطط العمل السنوية في الوحدة 

 ظيمية التي أعمل فيها )قسم، مديرية، إدارة، وحدة، مدرسة(التن
3.68 1.11 0.74 

24 
تعمل )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( على تشجيعي ومساندتي لتقديم 

 األفمار اإلبداعية
3.70 1.07 0.74 

4 
تشركني )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( في عمليات تطوير اإلجراءات 

 0.74 1.06 3.70 الخاصة بالعمل وتبسيطها.

 0.76 1.03 3.80 يستخدم رئيسي المباشر أسسًا ومعايير عادلة لتقييم أداء العاملين. 2

12 
تعمل )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( على الحد من هدر الموارد وترشيد 

 0.76 1.03 3.80 اإلنفاا.

 0.76 1.02 3.82 يناقشني رئيسي المباشر في نتائج عملية األداء بشفافية. 2

2 
وجد وصف لوظيفتي يتضمن المسؤوليات والمهام والمؤهالت ي

 والمهارات المطلوبة.
3.86 0.97 0.77 

 0.78 1.04 3.89 يتعامل مديري  باحترام وعدالة وشفافية مع العاملين كافة. 12

 0.78 1.01 3.91 تشركني )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي(  في لجان وفرا العمل. 1

 

بية والتالليم على رضا كان للالاملين عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التر   ن   (6يظهر من الج ول رقم )

ركني )إدارتي/ تش "تية :تبانه كان  على الفقرا  اآلوساط الحسابية لتق يراتهم على فقرا  احسبحسخ ا 

افية باحترام وعدالة وشف يتعامل مديري  "" و(3.91)بمتوسط  في لجان وفرا العملمديريتي/ مدرستي( 

يوجد وصف لوظيفتي يتضمن المسؤوليات والمهام والمؤهالت  "" و(3.89)بمتوسط  مع العاملين كافة

 نى رضا للالاملين في الو ارة عن الخ ما  المق مة  كان "  بينما  (3.86)بمتوسط  والمهارات المطلوبة

تعمل  ""، و .(2.92)توسط بم تشركني الوزارة في إعداد الخطط اإلستراتيجية"  اآلتيةعلى الفقرا  لهم 

تحقق الوزارة/  و" ".(3.05)بمتوسط  الوزارة على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

  "(3.06)بمتوسط  المديرية مبدأ تمافؤ الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة

 

 ةمن و ارة التربيعن الخ ما  المق مة لهم الالاملين )اإل اررين، الماللمين( "ما  رجة رضا  السؤال الثاني:

تقييم ا  ام ، المباركة في التخطي  والالمل الجماعي) :اآلتية مجاح الوالتالليم في كل مجال من 
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الت ررخ  ،التق ير والحواف  والمكافآ  ،احقتراحا  والبكاوى ، احنتمام الوظيفي، والمساملة والبفافية

 ( السياسا  والتبررالا  ،التوارل ،بي ة الالمل ،والتمكين

 الوزارة في العاملين )اإلداريين، المعلمين( لتقديرات  تم إيجاد الوسط الحسابيعلى هذا السؤال  لإلجابة

جدول الى كافة المجاالت كما هي موضحة في عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم عل

 .(7) رقم

  ةاألربع الدراسة الوسط الحسابي إلفراد عينة الدراسة على مجاالت (7)رقم جدول ال
 

 نسبة الرضا الوسط الحسابي المجال

 71% 3.57 المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي

 70% 3.52 تقييم األداء والمساءلة والشفافية

 69% 3.46 االنتماء الوظيفي

 72% 3.60 االقتراحات والشكاو  

 67% 3.35 التقدير والحوافز والمكافآت

 68% 3.40 التدريب والتمكين

 67% 3.34 بيئة العمل

 68% 3.41 التواصل

 70% 3.51 السياسات والتشريعات
 

 ن  رجننة رضننا الالنناملين عننن الخنن ما  المق مننة لهننم مننن و ارة التربيننة والتاللننيم ( 1جنن ول )اليتضنن  مننن 

 المبنناركة فنني التخطنني  والالمننل الجمنناعي، تقيننيم ا  ام والمسنناملة والبننفافية،) متوسننطة لجميننع المجنناح 

احنتمنننام النننوظيفي، احقتراحنننا  والبنننكاوى، التقننن ير والحنننواف  والمكافنننآ ، التننن ررخ والتمكنننين، بي نننة الالمنننل، 

حسخ ترنيف المحكمين لألوسناط الحسنابية لكنل مجنال منن المجناح    (التوارل، السياسا  والتبررالا 

  ،72%)ا بلغن  )ة رضنب( وحقنع نسناالقتراحثات والشثكاو  كثنر مجنال حقنع رضنا للالناملين مجنال) وكنان 

حينث كانن  نسنبة الرضنا " التقثدير والحثوافز والمكافثآت "" و بيئة العمثل" مجال رجة رضا في ا نى  كانو 

(69% )  
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المبناركة فني التخطني  والالمنل فني مجنال  الو ارة الخ ما  المق مة للالاملين في   فضلن  كما بين  النتا ا 

حننين كاننن   رجننة  ، فنني تي(  فنني لجننان وفننرق الالمننلتبننركني )إ ارتنني  منن يررتي  م رسنن " :هنني ،الجمنناعي

   " تبركني الو ارة في إع ا  الخط  اإلستراتيجية  " :فقرة  رضاهم مت نية عن

 

هننل هنننا  فننروق لا   حلننة إحرننا ية ل رجننة رضننا الالنناملين )اإل اررننين، الماللمننين( عننن : السثثؤال الثالثثث

)مكنان الالمنل الجننح والف نة وطبيالنة الالمنل وسننوا   اآلتينةالخ ما  المق مة لهم تال ى لكل من المتغينرا  

 الخ مة ( 

 :ولل  من حيث ،على هلا السؤال سيتم المقارنا  من حيث المتوسطا  وترتيبها لإلجابة

 مركز العمل :والأ

 حسب مركز العمل ب وساط الحسابية لتق يرا  الالاملين )اإل اررين، الماللمين(ا تم حساخ 

   ( 9موض  في الج ول رقم ) هو كما 

 ( 8الجدول رقم ) 

 المتوسط مركز العمل

 3.64 مركز الوزارة

 3.42 مديرية التربية والتعليم

 3.46 مدارس 
 

علننى مننن منن يررا  التربيننة    الننو ارةسنن   رجننة رضننا الالنناملين فنني متو   ن( 9) رقننم جنن ولاليتضنن  مننن 

  بية والتالليمعن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التر  الم ارح

ظهنننر  فنننروق لا   حلنننة وبالننن  إجنننرام اختبنننار التبننناين ا حنننا ت  واختبنننار تنننوكي للمقارننننا  البال ينننة  

والالناملين فني من يررا  التربينة لرنال  الالناملين فني إحرا ية بين الالاملين في مرك  الو ارة والماللمنين 

  (9مرفع رقم )  الو ارة
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 الجنسحسب ب :ثانياً 

نناث( إلكال الجنسين )لكنور، الالاملين )اإل اررين، الماللمين( ط الحسابية لتق يرا  وساا  تم حساخلق  

 (  9) رقم ج ولالفي  هو موض  اة ال راسة، كما  على 

                            

ن في مديريات التربية والتعليم عالعاملين )اإلداريين، المعلمين( لتقديرات االوساط الحسابية  (9) رقم جدولال

 الخدمات المقدمة لهم بحسب الجنس
 النسبة  العام  المتوسط الجنس

 68% 3.41 ذكور

 70% 3.49 اناث

 

عنننن نننناث اإلمنننن  رجنننة رضنننا  قنننل النننلكور  رجنننة رضنننا الالننناملين متوسننن    ن( 9جننن ول )اليتضننن  منننن 

فنننرق  ال هنننلا التبنننين  T.testجنننرام اختبنننار إوبالننن    الخننن ما  المق منننة لهنننم منننن و ارة التربينننة والتاللنننيم

 ( 1ملحع رقم )في ناث كما هو مبين لرال  اإل حرا يا  إ

 الوظيفية الفئةحسب ب: ثالثا

ولنى، ثانينة،  ) الف نةحسنخ بالالناملين )اإل اررنين، الماللمنين( وسناط الحسنابية لتقن يرا  ا لق  تم حسناخ 

 ( 33)رقم ج ول الفي  و موض  اة ال راسة، كما ه ( على ثالثة

في مديريات التربية والتعليم عن العاملين )اإلداريين، المعلمين( الحسابية لتقديرات وساط أل ا( 20الجدول رقم )

 الفئة بحسب ةالخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي

 النسبة المتوسط الفئة

 69% 3.46 ولىأ

 69% 3.44 ثانية

 71% 3.54 ثالثة

الف ننة علننى مننن  رجننة رضننا    الثالثننة الف ننةمننن  رجننة رضننا الالنناملين   ن( 33)رقننم جنن ول اليتضنن  مننن 

تبين  ANOVAجرام اختبارإوبال   عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية والتالليم الثانية ا ولى و 

 ( 1ملحع رقم ) في كما هو مبين   حرا يا  إ ال  غير هلا الفرق  ن 
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 طبيعة العملحسب ب: رابعاً 

طبيالنننة عملهنننم حسنننخ بلين )اإل اررنننين، الماللمنننين( الالننناموسننناط الحسنننابية لتقننن يرا  ا تننم حسننناخ       

  اة ال راسنة، كمنا هنو علنى  (خن ما  مسنان ة،  اررةإوظيفة فنية ، ماللم، برافيةإوظيفة ، وظيفة قيا ية)

       ( 33)رقم في ج ول  موض 

ة والتعليم عن في مديريات التربيالعاملين )اإلداريين، المعلمين( وساط الحسابية لتقديرات األ  (22)رقم  جدولال

 بحسب طبيعة العمل ةالخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي
 النسبة المتوسط طبيعة العمل

 72% 3.62 وظيفة قيادية

 71% 3.56 شرافيةإوظيفة 

 69% 3.45 معلم

 69% 3.43 داريةإوظيفة فنية/

 68% 3.42 خدمات مساندة

 

علنى عنن الخن ما  المق منة كانن  ا قيا ينة ة وظيفنب الالناملين  رجة رضا  ن( 33ج ول )المن يتض  

  خدمات مساندة في وظيفة نى للالاملين ، في حين كان   رجة الرضا ا من و ارة التربية والتالليم لهم

حسنخ طبيالنة الالمنل بنين وظيفنة القينا ت ببين  توسطيت ا رضا ي  وظهر  فروق لا   حلنة إحرنا ية 

والوظيفننة القيننا ت  اررننة لرننال  إالقيننا ت ووظيفننة فنيننة  وبننين وظيفننة والوظيفننة القيننا توالماللننم لرننال  

 (5مرفع رقم )  والوظيفة القيا توالخ ما  المسان ة لرال  والوظيفة القيا ت وبين 

 سنوات الخدمة حسب ب: الخامسة

ا اة  علننننىسنننننوا  الخ مننننة الالنننناملين )اإل اررننننين، الماللمننننين( وسنننناط الحسننننابية لتقنننن يرا  ا تننننم حسنننناخ 

 ( 39)رقم في ج ول  هو موض ال راسة، كما 
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في مديريات التربية والتعليم عن العاملين )اإلداريين، المعلمين( االوساط الحسابية لتقديرات  (21)رقم  جدولال

 الخبرة بحسب ةالخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي

 النسبة المتوسط الخبرة 

 70% 3.49 سنوات 5-ا                        

 68% 3.42 نواتس 6-20

 68% 3.41 سنوات 22-25

 71% 3.53 سنة 25أمثر من      

 

علننى كانن  ا  (فنأكثر سنننة 35) خبنرتهم  رجنة رضنا الالنناملين النلين  ن( 39)رقننم جن ول اليتضن  منن 

 نى للالاملين اللين الليم، في حين كان   رجة الرضا ا عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية والت

   سنة (35-33) خبرتهم

 (5-3سنوا  الخ مة بين من خ متهم )حسخ بلمتوسطا  الرضا وظهر  فروق لا   حلة إحرا ية 

  ( سنوا 5-3سنة لرال  من خ متهم ) (35-33( و )33-6خ متهم )من و سنوا  

بننين مننن خنن متهم حسننخ سنننوا  الخ مننة لمتوسننطا  الرضننا فننروق لا   حلننة إحرننا ية ظهننر  ا مننك  

 (فنننأكثر سننننة 35)( سننننة لرنننال  منننن خننن متهم 35-33( و )33-6ومنننن خننن متهم) فنننأكثر (سننننة 35)

 (6مرفع ملحع رقم )

: ما درجثة رضثا العثاملين )اإلداريثين، المعلمثين( عثن الخثدمات المقدمثة لهثم مثن وزارة الرابعالسؤال 

 حسب مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة؟بوالتعليم  ةالتربي

سيتم المقارنا  منن حينث المتوسنطا  وترتيبهنا للمن يررا  التربينة والتاللنيم ومركن  لإلجابة على هلا السؤال 

  الو ارة
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حسب بوالتعليم  ةدرجة رضا العاملين )اإلداريين، المعلمين( عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي( 23جدول رقم )ال

 ى مرتبة من األدنى لألعل مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة

 النسبه المتوسط مديرية التربية الرقم

 57% 2.85 رضعقبةتح فظة  1

 57% 2.86 ضسرء ت اك  2

 59% 2.97 ت دب ضسرء قصبة  3

 60% 2.99 ضسرء بصنار 4

 62% 3.12 ضسرء رضج تعة 5

 64% 3.18 عن  رضب ش ضسرء 6

 64% 3.22 رضتزرا رضجنسبيضسرء  7

 64% 3.22 رضث ننةرضزاق ءتنتقة  8

 65% 3.23 رضتفنلةتنتقة  9

 66% 3.29 ضسرء رضتسقا 10

 66% 3.3 رضاصنفةضسرء  11

 66% 3.31 ضسرء رضقسنطتة 12

 66% 3.32 ضسرء بني عبند 13

 67% 3.35 رضكاك تنتقة 14

 67% 3.36 ضسرء سردي رضطنا 15

 68% 3.38 ضب دنة رضجنسبنةر تنتقة 16

 68% 3.39 قصبة رضتفاق 17

 68% 3.41  بضسرء طح 18

 68% 3.41 عجلس تح فظة  19

 68% 3.41 رضاتث  20

 68% 3.42 رألسضىرضزاق ء تنتقة 21

 68% 3.42 رضب دنة رضشت ضنة رضشاقنة تنتقة 22

 69% 3.43 ابدإضسرء قصبة  23

 69% 3.44 بني كن نةضسرء  24

 69% 3.44 رضشسنة رضجنسبنةضسرء  25

 69% 3.44 ضسرء رضجنزه 26

 69% 3.45 رء قصبة عت  ضس 27

 69% 3.45 غسرا رضجنسبنةرألضسرء  28

 69% 3.46 ضسرء ن عسا 29

 69% 3.47 ضسرءر رضتنبة سرضسطتنة 30

 69% 3.47 رضقصا تنتقة 31

 70% 3.5 رضبوارءضسرء  32



19 

 

 71% 3.53 رضب دنة رضشت ضنة رضغابنةضسرء  33

 71% 3.57 دناعالضسرء  34

 72% 3.59 رضكساةضسرء  35

 72% 3.6 جاشتح فظة  36

 72% 3.61 رضتزرا رضشت ضيضسرء  37

 72% 3.61 رضطلت تنتقة 38

 73% 3.66 رضشسبكضسرء  39

 74% 3.71 رالغسرا رضشت ضنةضسرء  40

 75% 3.76 تاكز رضسزراة 41

 78% 3.89 ذنب  ضسرء  42

 93% 4.64 تع   تنتقة 43

 

لعثاملين )اإلداريثين، المعلمثين( لعلنى رضنا بية مالان  كان  ا (  ن م يررة تر 31)رقم ج ول اليتض  من 

  (4.64) حيث بلغ المتوسط والتعليم ةعن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي

   (2.85) حيث بلغ المتوسط ،قل الم يررا  رضا عن الخ ما  المق مة لهم م يررة تربية الالقبة وكان  
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 التوصيات
 ي: أتما يب نوصيالدراسة،  إليها لنتائج التي توصلتبناء على ا    

 في إعداد الخطط اإلستراتيجية.والتعليم التربية  شراف العاملين بوزارةإ .2

وتحقيثق مبثدأ  لوضثع الشثخص المناسثب فثي المكثان المناسثبوضع أسس ومعايير واضثحة  .1

 تمافؤ الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة.

 عاملين في وزارة التربية والتعليم)المعلمين واالداريين(.زيادة االهتمام ببيئة العمل لل .3

العمل على دراسة أسباب تدني رضا العاملين في مديريات التربية والتعليم التي كانت نسثبهم  .4

 . امارك ،وتربية لواء ،متدنية مثل تربية محافظة العقبة
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 العربية المراجثثع

فنننني الجامالننننا  الالنننناملين )اإل اررننننين، الماللمننننين( قيننننيم رضننننا ت(  9333 ) رويش رننننال ، بننننو السننننكر -   

 المفنرق  جامالنة آل البين  رسالة ماجسثتير غيثر منشثورة.  الحكومية والخارة في ا ر ن عن حواف  الالمل

 ا ر ن 

  الرضا الوظيفي ل ى اإل اررين الالاملين في من يررا  التربينة والتاللنيم (3991 بو الالسل، خليل عو ) -

 الجامالة ا ر نية  عمان ا ر ن رسالة ماجستير غير منشورة. ا ر نية الهابمية  في المملكة 

(  الرضننا الننوظيفي لنن ى الماللمننا  الالننامال  فنني م رسننة بنننا  مالننان 9333التلهننوني، سننلمى نظمنني ) -

كمتطلثثثب لبرنثثثامج اإلدارة العليثثثا  بحثثثث مقثثثدمالثانوينننة وم رسنننة الضننناحية ا ساسنننية فننني محافظنننة مالنننان  

 ، عمان، ا ر ن العامة ، معهد اإلدارة10/9/1000-20/7ة من المنعقد

(  قياح الرضى النوظيفي للالناملين بالن ا رة الفنينة مؤسسنة 3999 بورت ،احم  محم  عب  الفتا  ) -    

، معهثثد اإلدارة 21/1/2998-25/22/2997كمتطلثثب لبرنثثامج اإلدارة العليثثا المنعقثثدة مثثن المننوان   

 .عمان ،ا ر ن العامة،

سنلطة المرننا ر الطبياليننة   -(  الرضنا الننوظيفي للالنناملين فني المينن ان 3999 عنا،جمنال جميننل ) -    

 ،ا ر ن،عمان معهد اإلدارة العامة ،8/7/2998-15/4كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من

م نينننة  ( الرضنننا النننوظيفي لننن ى الالننناملين فننني  ينننوان الخ منننة ال3991الروسنننان، سنننلطان سنننليمان )-    

 ،ا ر ن،عمان اإلدارة العامة ، معهد21/5/2994-29/3كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من

(  رجة رضا موظفي  ا رة ا حنوال الم نينة والجنوا ا  للتالليمنا  3999ال بون، سليم عو ة  رفيفه ) -   

، معهد اإلدارة 25/7/2999-20/4 كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة منالرا رة عن  ا نرتهم  

 ،ا ر ن،عمان العامة
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( اثننر الحننواف  علننى الرضننا الوظيفي: راسننة اتجاهننا  9333البننيحرت،محم  بننن خمننيح بننن سننالم )-    

، جامالننة آل رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةالمننوظفين فنني وحنن ا  الجهننا  اإل ارت فنني سننلطنة عمننان  

 البي ، المفرق، ا ر ن 

الرضا الوظيفي ل ى م يرت الم ارح التالليم الالنام بسنلطنة عمنان  (3999محم  )حليح بن  الالررمي، -

 ، جامالة السلطان قابوح ع مانرسالة ماجستير غير منشورةوالالوامل المؤثرة فيه  

( الرضننا الننوظيفي لنن ى الالنناملين فنني سننلطة الطيننران 3996قبحة،تيسننير بننمح النن ين جران وقننه ) -     

-5/7. كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة منساعا  على لل  9-6م من الم ني وتأثير  را ة ال وا

 ، عمان، ا ر ن العامة ، معهد اإلدارة27/9/2997
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 ( 1ملحق رقم )
 

 
 

 الفاضل/ الفاضلة................................................
وم فررع في قسم البحث التربوت   إ ارة التخطي  والبحث التربوت في و ارة التربية والتالليم بإجرام يق      

 راسة عنوانها "  رجة رضا الالاملين في و ارة التربية والتالليم عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية 
(  و غرا  QP-153ياح رضا الالاملين )وتفاليال  إلجرام قمتطلبا  نظام الجو ة لل  استنا ا  لو والتالليم " 

به ف تالر ف  رجة رضا الالاملين في و ارة التربية والتالليم عن (؛ QF153-1هله ال راسة تم بنام استبانة )
( في المربع اللت يطابع  رجة Xالخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية والتالليم؛ وعليه نرجو وضع إبارة )

  ع   خريرا  لهله ال راسة، و غرا  البحث الاللمي فق    الرضا، علما  بأن احستبانة

 واقبلوا االحترام

 فريق البحث 

 

 ( في المربع المناسخ:xقبل اإلجابة عن فقرا  احستبانة، نرجو تالب ة الماللوما  اآلتية بوضع إبارة)
 

 م ارح         خرى   م يررة التربية والتالليم  مرك  الو ارة  مرك  الالمل  :
    نثى  لكر  الجنننح    :
 ثالثة  ثانية   ولى  الف نننة     :

 ماللم  وظيفة إبرافية  وظيفة قيا ية  طبيالة الالمل* :
   خ ما  مسان ة  وظيفة فنية إ اررة  

 35-33  33-6  5-3  سنوا  الخ مة :
     سنة فأكثر 36  
 
 المختصون ومديرو المدارسوظيفة قيادية : المديرون والمديرون *
 وظيفة إشرافية : رؤساء األقسام والمشرفون التربويون  

 وظيفة فنية/إدارية : عضو قسم، محاسب، مبرمج، قيم مختبر ،................  

 الخدمات المسانده : وظائف الفئة الثالثة ) مراسل ، طابع ، مأمور مقسم ، سائق...(  

 

Form #QF 153-1 rev. b 
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  رجة الموافقة الفقرة لرقما
 منخفضة ج ا منخفضة محاي  عالية عالية ج ا  

 المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي
      تبركني )إ ارتي  م يررتي م رستي( في إع ا  الرؤية والرسالة ومراجالتها    3

      تبركني الو ارة في إع ا  الخط  اإلستراتيجية    9

1   
إع ا  خط  الالمل السنوية في الوح ة التنظيمية يبركني ر يسي المبابر ب

 التي  عمل فيها )قسم، م يررة، إ ارة، وح ة، م رسة(
     

       الالملتبركني )إ ارتي  م يررتي  م رستي(  في لجان وفرق    1

5   
اإلجراما   في عمليا  تطوررتبركني )إ ارتي  م يررتي  م رستي( 

 بالالمل وتبسيطها الخارة 
     

 األداء والمساءلة والشفافيةتقييم 

6   
يتضمن المسؤوليا  والمهام والمؤهال  والمهارا  يوج  ورف لوظيفتي 

  المطلوبة
     

      يناقبني ر يسي المبابر في نتا ا عملية ا  ام ببفافية    9

      يستخ م ر يسي المبابر  سسا  ومالايير عا لة لتقييم   ام الالاملين    9

      و سح واضحة للمساملة  ل ى الو ارة مالايير   9

      تسهم إجراما  المساملة في تحسين نوعية التالليم    33

      تالمل الو ارة على وضع البخ  المناسخ في المكان المناسخ    33

      تطبع الو ارة آليا  لالحتفاظ بالموظفين    39

      تحقع الو ارة  الم يررة مب   تكافؤ الفر  في تالب ة البواغر المختلفة    31

31   
الالاملين  يوج  ل ى الو ارة منهجية وآلية مالتم ة ومطبقة يتم بها تربي 

 لجا  ة الموظف المثالي في الخ مة الم نية 

     

35   
الالاملين  يوج  ل ى الو ارة منهجية وآلية مالتم ة ومطبقة يتم بها تربي 

  لجا  ة الموظف الحكومي المتمي 

     

      مع الالاملين كافة  وبفافيةباحترام وع الة  م يرت يتالامل    36

      تطبع الو ارة إستراتيجية  من الماللوما  وسررتها    39

تالمل )إ ارتي  م يررتي  م رستي( على الح  من ه ر الموار  وتربي     39
 اإلنفاق 

     

 االنتماء الوظيفي

39   
ح  تر  عملي في الو ارة حتى لو حرل  على فررة عمل  خرى 

  مبابهة خارج الو ارة
     

       تح ث بإيجابية عن و ارة التربية والتالليم     93

       ثع بالقرارا  الرا رة عن و ارة التربية والتالليم    93

 االقتراحات والشكاو  
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99   
)إ ارتي  م يررتي  م رستي( آلية واضحة للتالامل مع البكاوى ل ى  يوج 

 المق مة من قبلي 
     

       لبكاوى والتظلما  الوظيفيةل تستجيخ )إ ارتي  م يررتي م رستي(   91

        لقرارا اعن  اتخال  يبركني م يرت    91

95   
لتق يم ا فكار ي مسان ت)إ ارتي  م يررتي  م رستي( على تبجيالي و  تالمل
 ب اعيةاإل

     

 التقدير والحوافز والمكافآت
      تحف ني الو ارة على تنمية لاتي فنيا  و كا يميا      96

99   
ة مالايير و سسا  مح  ة وماللنة لضمان تطبيع مب   الال الة تالتم  الو ار 

 والبفافية في من  المكافآ  والحواف  
     

      تال   الو ارة نباطا  احبتكار واإلب ا  ل ى الالاملين    99

      تمن  الو ارة فررا  للالاملين فيها حلتحاق  بنا هم في الجامالا  ا ر نية     99

13   
لمباركة في ا نبطة التي تسهم تي( على اتحف ني )م يررتي  م رس

 )ا نبطة المجتمالية(  ا  في خ مة المجتمعيإيجاب
     

13   
توفر الو ارة الرفاه احجتماعي للالاملين فيها )رن وق اإلسكان، سلف 

 الضمان احجتماعي، مكافآ  نهاية الخ مة،  ن ية الماللمين   ( 
     

 التدريب والتمكين

19   
ررتي  م رستي( بتطبيع آليا  لتح ي  اححتياجا  تقوم )إ ارتي  م ي

 الت رربية والتطورررة للموظفين 
     

      تضع الو ارة خططا  ت رربية وتطبقها بنام  على هله اححتياجا     11

11   
تقوم الو ارة ب عم الالاملين وتبجيالهم لتطورر ق راتهم ومهاراتهم بإبراكهم 

 والن وا    في ال ورا  الت رربية، ووربا  الالمل، 
     

       فيها والقيا ا وق را  الم يررن تطورر مهارا  تالمل الو ارة على    15

      تطبع الو ارة اإلحالل والتالاقخ الوظيفي     16

      تقوم الو ارة بمراجالة براما الت ررخ والتطورر التي يتم وضالها وتطبيقها   19

 بيئة العمل
      بي ة عمل آمنة توفر )إ ارتي  م يررتي  م رستي( لي    19

19   
توفر )إ ارتي  م يررتي  م رستي( لي بي ة رحية للالمل) اإلضامة، 

 الت ف ة، التبرر   (     
     

       بالر بالراحة في الحي  المكاني اللت  بغله    13

      توفر لي الو ارة الوسا ل التكنولوجية الح يثة    13

      جه ة وا  وا     ( الال مة توفر لي الو ارة اللوا م كافة )ا ثاث، ا    19

      تطبع الو ارة إستراتيجية عامة إل ارة المخاطر    11

 التواصل
      ساليخ التوارل  تتوارل إ ارتي مع الالاملين ببكل  ورت عن طررع   11
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  وغيره لكترونيالبرر  اإلو  اللقاما و  جتماعا المختلفة مثل اح

 المالرفة تبا ل علىالالاملين  لتبجيع بتطبيع سياسا  الو ارةتقوم    15
   والماللوما 

     

16   
وا نظمة التي تضمن ورول الالاملين  التكنولوجيا الو ارة تستخ م

المالنيين إلى الماللوما  الرحيحة وفي الوق  المناسخ إلتمام الالمل و 
   والمهام

     

19  5
5 

 ساليخ وقنوا  مح  ة للتوارل مع  )إ ارتي  م يررتي  م رستي( تستخ م
  تطلباتهم والالمل على تلبيتهامف احتياجاتهم و  ورت لتالر  كل املين ببالال

     

 تقوم الو ارة بإبقام الالاملين على اطال   ا م با مور اإل اررة الحاضرة   19
 والمستقبلية  

     

 السياسات والتشريعات
19  5

6 
تقوم الو ارة بتالررفي بكل ما هو ج ي  من القوانين وا نظمة والتبررالا  

 ربوية الت
     

53  5
  

تلت م الو ارة بتطبيع القوانين واإلستراتيجيا  الوطنية المتاللقة بالمجتمع 
 مثل: منع الت خين وبؤون المر ه وحقوق الطفل    

     

      تالمل الو ارة على نبر التبررالا  إلكترونيا  5  53
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 (2ملحق رقم )                                   

 
 

 

ANOVA 

sum   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14400.198 3 4800.066 2.929 .032 

Within Groups 13444315.217 8204 1638.751   

Total 13458715.415 8207    

 

 
 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) تك ن ضعتل (J) تك ن ضعتل Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 11.21396
*
 4.14270 .034 .5691 21.8589 

3 8.99417 3.97992 .108 -1.2325- 19.2208 

4 26.96190 23.70353 .666 -33.9457- 87.8695 

2 

1 -11.21396-
*
 4.14270 .034 -21.8589- -.5691- 

3 -2.21979- 1.33693 .345 -5.6551- 1.2155 

4 15.74794 23.40524 .907 -44.3932- 75.8891 

3 

1 -8.99417- 3.97992 .108 -19.2208- 1.2325 

2 2.21979 1.33693 .345 -1.2155- 5.6551 

4 17.96774 23.37698 .869 -42.1008- 78.0362 

4 

1 -26.96190- 23.70353 .666 -87.8695- 33.9457 

2 -15.74794- 23.40524 .907 -75.8891- 44.3932 

3 -17.96774- 23.37698 .869 -78.0362- 42.1008 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 (3ملحق رقم )                                   
 
 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean رضجنس 

sum 
1 3094 173.7256 45.52306 .81841 

2 5121 178.1984 37.02592 .51740 

 

 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

sum 

Equal 

variances 

assumed 

204.533 .000 -4.858- 8213 .000 -4.47280- .92074 -6.27768- -2.66793- 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-4.619- 5526.229 .000 -4.47280- .96825 -6.37094- -2.57466- 
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 (4ملحق رقم )                                   
 
 

 

ANOVA 

sum   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4886.728 2 2443.364 1.485 .226 

Within Groups 13522414.762 8221 1644.863   

Total 13527301.490 8223    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) رضفئة (J) رضفئة Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 
2 1.15085 1.39047 .686 -2.1086- 4.4103 

3 -3.94437- 2.70631 .312 -10.2883- 2.3996 

2 
1 -1.15085- 1.39047 .686 -4.4103- 2.1086 

3 -5.09522- 2.96465 .198 -12.0447- 1.8543 

3 
1 3.94437 2.70631 .312 -2.3996- 10.2883 

2 5.09522 2.96465 .198 -1.8543- 12.0447 
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 (5ملحق رقم ) 
 

ANOVA 

sum   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 43356.522 4 10839.131 6.604 .000 

Within Groups 13490978.136 8220 1641.238   

Total 13534334.658 8224    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) تبنعةرضعتل (J) تبنعةرضعتل Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 2.96072 3.41736 .909 -6.3631- 12.2846 

3 8.33651
*
 1.86075 .000 3.2597 13.4133 

4 9.55629
*
 2.04760 .000 3.9696 15.1429 

5 10.02777
*
 3.36748 .024 .8400 19.2155 

2 

1 -2.96072- 3.41736 .909 -12.2846- 6.3631 

3 5.37579 2.96507 .366 -2.7141- 13.4656 

4 6.59557 3.08577 .204 -1.8236- 15.0147 

5 7.06705 4.08279 .415 -4.0724- 18.2065 

3 

1 -8.33651-
*
 1.86075 .000 -13.4133- -3.2597- 

2 -5.37579- 2.96507 .366 -13.4656- 2.7141 

4 1.21978 1.14279 .823 -1.8982- 4.3377 

5 1.69126 2.90744 .978 -6.2413- 9.6239 

4 

1 -9.55629-
*
 2.04760 .000 -15.1429- -3.9696- 

2 -6.59557- 3.08577 .204 -15.0147- 1.8236 

3 -1.21978- 1.14279 .823 -4.3377- 1.8982 

5 .47148 3.03043 1.000 -7.7967- 8.7396 

5 

1 -10.02777-
*
 3.36748 .024 -19.2155- -.8400- 

2 -7.06705- 4.08279 .415 -18.2065- 4.0724 

3 -1.69126- 2.90744 .978 -9.6239- 6.2413 

4 -.47148- 3.03043 1.000 -8.7396- 7.7967 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
  

 
 
 



32 

 

 

 (6ملحق رقم )
 

 

ANOVA 

sum   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 62707.418 3 20902.473 12.761 .000 

Within Groups 13467418.529 8222 1637.974   

Total 13530125.947 8225    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) طنسرو ضخدتة (J) طنسرو ضخدتة Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 3.75191
*
 1.37687 .033 .2140 7.2899 

3 4.08524
*
 1.35816 .014 .5954 7.5751 

4 -2.26677- 1.35186 .336 -5.7405- 1.2069 

2 

1 -3.75191-
*
 1.37687 .033 -7.2899- -.2140- 

3 .33332 1.21700 .993 -2.7938- 3.4605 

4 -6.01868-
*
 1.20997 .000 -9.1278- -2.9096- 

3 

1 -4.08524-
*
 1.35816 .014 -7.5751- -.5954- 

2 -.33332- 1.21700 .993 -3.4605- 2.7938 

4 -6.35200-
*
 1.18864 .000 -9.4063- -3.2977- 

4 

1 2.26677 1.35186 .336 -1.2069- 5.7405 

2 6.01868
*
 1.20997 .000 2.9096 9.1278 

3 6.35200
*
 1.18864 .000 3.2977 9.4063 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 
 


