
 

    

 

    

 

        

 دراسة بعنوان:

عن الخدمات المقدمة  وزارة التربية والتعليمفي  ، المعلمين(اإلداريين)ملين لعادرجة رضا ا

 2019-2018للعام  الوزارة من لهم

 

 إعداد

 ري ـــــــمـع العـيــــــد. رب                                             د. ياسر العمري 

 

 ياسر العتوم                                             نجاح ابو عجمية            

 

 قسم البحث التربوي 

 بالتعاون مع قسم األداء المؤسسي

 

 

2019 



1 

 

 

 

 

 المقدمة

المتاحة له من  و قيامه باستغالل كل سبل الرضا ،يوظيفته كما هلقبول اإلنسان إلى يرجع الرضا الوظيفي 

، فاإلنسااان قاا  يباالر باحرتيااا  نتيجااة حرتفاا    ا ااه فااي أكثر ماان مرا ر باا يلاوظيفضااا االر خاللهاا  وراارتب  

و كالل  مسااع ة الا مالم  ، و الالمال كجا م مان فرراع الالمال ، و تاللم مهاارا  ج يا ة ، و جو ة عمله ،الالمل

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

المتاحااة، وهاالا ا ماار  ن طررااع التنقيااخ  اخاال عناراار الرضااايفي كاال يااوم عااالااوظ و يكماان البااالور بالرضااا

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

مان الباالور  مالقاوح   ا  كثيار مان النااح يحققاون قا ر و  ،تساتال  لالمال  فضال، على الرغم مان  نا  بالمل  الحالي

بغا  النظار عان طبيالاة المهاام  ،فهام يحسانون اساتغالل وقا  الالمال ،من خالل   ام  عماال تقلي ياة بالرضا

  (1993 بو الالسل،)التي يؤ ونها

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

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

ارة التربية كمتلقي للخ مة عن الخ ما  المق مة لهم من الو ارة، من اجل في و   )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 الماااوظفين كساااالى، وح إ ل  إ، علاااى  همياااة الحاااواف  الما ياااة م1911م الالاااافاااي  ركااا  فررااا رر  تاااايلور       

نظااام عااا ل للرواتااخ والحااواف ، إلااى يمكاان تحفياا هم إح ماان خااالل الرواتااخ والحااواف  الماليااة فقاا   وللورااول 

إليجاا   فضال  ،الالمل  و الوظيفة إلى  ج ام راغيرة، ومان ثام  راساة هاله ا جا ام تج  ةاقتر  تايلور  ن يتم 

هااله الالمليااة كاناا  تساامى و  ،ببااكل فالااال  خاارى ماارة مااه هااله ا جاا ام وتنفياالها، و خياارا،   ،طررقااة للقيااام بهااا

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

 العالقات اإلنسانيةنظرية 

تركاا  علااى  التااي فااي الالبااررنا  ماان القاارن الماضااي، ظهاار  حركااة ج ياا ة تساامى حركااة الالالقااا  اإلنسااانية

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

ب ام اآلرام % في 30 را ة بمق ار    في نتا جهاهله النظررة مبنية على  راسة  ظهر ن إ إل  ،  كبر للتحاور وا 

 نهااا ركاا   علااى طررقااة واحاا ة فقاا   ،إح  ن هااله النظررااة انتقا   ،اإلنتاجياة بالاا  تطبيااع التغيياارا  الماالكورة

 (Gill and Johnson, 2002 ) طررقة مثلى للتحفي  ك

فاااااي مرااااانع ، فة فاااااي هااااالا المااااالهخإحااااا ى ال راساااااا  الر يسااااا راساااااة كهااااااوثورن   جااااارى  1924 ففاااااي عاااااام

Hawthorne  التااابع لباااركةWestren Electric فاااي غرفاااة  ن  تاام عااا ل مجموعاااة مااان النسااام ووضاااالهم

ام البااحثون بتقا يم وجباا  غا ام مجانياة، قا و ،لكان فاي ظاروف عمال ج يا ة ،خارة إلنتاج   وا  كهربا ية

 ،للمااوظفين بالقيااام بالالماال علااى بااكل مجموعااا  رااغيرة وساام  ،وساااعا  عماال  قاال، وفتاارا  راحااة  كثاار

أرااب  المباارفون اجتماااعيين و كثاار ف ،تغيياارا  فااي نظااام اإل ارة و ،فااي نظااام الحااواف  الماليااة و جاارت تغيياار
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وكااان احسااتنتاج ا ولااي  ن "التغيياارا   ،ة قاا   ا   بالاا  هااله التغيياارا وححااا ال ارسااون  ن اإلنتاجياا ،تفهمااا

  رجااة و  رااا ة  رجااة حاارارة الغرفااة ل ،لكاان بالاا  عماال تغيياارا  ساالبية، كتقلياال اإلضااامةو الما يااة" هااي الساابخ 

 ليسا  التغييارا  اإلنتاجياةستنته الباحثون  ن سابخ  راا ة فأ ،في ارتفا  اإلنتاجية ظل ، ايرالخ الالمل فيه

نمااااا فااااي طررقااااة إ ارة الالاااااملين فكلمااااا  ا   الاااارو  احجتماعيااااة بااااين المااااوظفين،  ا    ،فااااي بي ااااة الالماااال، وا 

 (Gill and Johnson, 2002 ) إنتاجيتهم

 و للحاجاتنظرية ماسل

فبال  عق ين من حركة الالالقا  اإلنسانية، حا   إبراهاام  ،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 

وسايتطلخ إبابا   ،اعتق  ماسلو  نه عن  إببا   ت مستوى مان الحاجاا ، ح يالاو  هالا المساتوى محفا ا للفار 

المسااتوى تلااو فااي رغباااتهم  إلا  باابال ساايظل ا فاارا  محفاا رن  ا مااا، و  ،الحاجااا  التااي فااي المسااتوى ا علااى

لاالل  حتااى يااتمكن الماا رام ماان تحفياا  مااوظفيهم، و لمسااتوى ا خياار "إ را  الاالا "  إلااى  ااآلخاار، حتااى يراالو 

آخار إلاى يجخ عليهم  وح  ن يح  وا المستوى اللت يحتاجه الفر ، ومن ثم إبباعه، واحرتقام حتاى الوراول 

 (1998الالررمي، )مستوى 

 نظرية األهداف
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يا ور حاول مبااركة  هااومحور  ،(نظرراة ا ها اف)  سامياها  سح كل من ليثام ولو  نظررةم 1979في عام 

فااإن للاا  ، محاا  ة قاااموا بالمباااركة فااي وضااالها للمااوظفين  هاا اف لالاااملين فااي وضااع ا هاا اف  فااإن كااانا

ااا هم للالمااال    ام يسااااع  فاااي بقاااام  ( مساااتمرة Feedback، فاااإن وجاااو  تغلياااة راجالاااة )و راااا ة علاااى للااا يحف 

 (Wright, 1990) الموظف في المسار الرحي  

واسااتمراررة وجو هااا، وتقاا يم  فضاال النتااا ه لهااا،  ،إن الهاا ف ا ساسااي  ت إ ارة هااو تالظاايم الفا اا ة للمنظمااة

ولل  عن طررع رفع وتفاليل   ام ا فرا  فيها، وهالا يتطلاخ توجياه سالوكهم لتحقياع  ها اف المنظماة بفاعلياة 

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

 (2000سكر، و ه افه) بو

ن الاو ارا  أنها باأبا ،فيهاا اهتماماا  خاراا  الالاملين )اإل اررين، الماللمين( و ارة التربية والتالليم برضا  وتهتم

 وللاا  باعتبااارهم ا ساااح فااي التغيياار واإلرااال ، والمسااؤولين عاان ا خاارى فااي القطاااعين الالااام والخااا ،

مان خااالل  ،فاي هالا المجاال ةوقا  باالل  الاو ارة جهاو ا  كبيار   تنفيال السياساا  والبارامه التطوررراة فاي الاو ارة

تااوفير بي ااا  عماال جياا ة تالماال علااى تحسااين مسااتوى   ام الالاااملين فيهااا، وتمثاال للاا  فااي ساان التبااررالا  

ومان هالا   عان ظاروف عملهاموتجاللهام راضاين  والسياسا  التربوية التي تحفا حقوق الالاملين اإل ارراين،

فااي تال راا  المبااا را   تمثلاا للالاااملين فيهااا، إلااى تقاا يم الحااواف  الما يااة والمالنويااة الااو ارة سااال   المنطلااع،

يفاااا هم لنيااال الااا رجا  الاللمياااة، اإلب اعياااة للالااااملين، تحقياااع ا مااان واحساااتقرار بإضاااافة إلاااى  نهاااا اهتمااا   وا 

وتااوفير فاار  للحاارا  الااوظيفي إلااى  لوحاا ا  السااكنية،ماان خااالل قاارو  اإلسااكان الااوظيفي وا الااوظيفي،

 مواقع وظيفية متق مة 

 أهمية الدراسة 

عاان الخاا ما   الالاااملين )اإل اررااين، الماللمااين(تنبااع  هميااة ال راسااة ماان كونهااا تحاا    رجااة رضااا       

 نهاااا قااا  تكباااف عااان ماااواطن الضاااالف فاااي  جاناااخ إضاااافة إلاااى المق ماااة لهااام مااان و ارة التربياااة والتاللااايم،
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في  راا ة رضاا  اإلسهامنها أبحيث يستفي  منها  رحاخ القرار في إجراما  من ب لهم،الخ ما  المق مة 

قيااح وتفالايال  إلجارام لمتطلباا  نظاام الجاو ة  ا  واساتنا   الالاملين؛ بما يترتخ عليه تحسين مساتوى   ا هام

جاام  هاله ال راساة ، ي للتميا   ة الملا  عبا ا الثاانلمتطلباا  جاا ، ووفقا  (QP-153-1) الالاملينرضا 

التربياة والتاللايم عان الخا ما  المق ماة  و ارةفاي  الالااملين )اإل ارراين، الماللماين( 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 لمق مة لهمالخ ما  ا

عن الخدمات  وزارة التربية والتعليم 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، والمساءلة والشفافية

 .(والتمكين، بيئة العمل، التواصل، السياسات والتشريعات

فـرو  اات داللـة إحصـائية لدرجـة رضـا العـاملين )اإلداريـين، المعلمـين( عـن  هـل هنـا : السؤال الثالـ 

 ،وطبيعــة العمــل ،الفئــة ،الجــن  ،)مكــان العمــل اآلتيــةالخــدمات المقدمــة لهــم تعــز  لمــل مــن المت يــرات 

 سنوات الخدمة( 

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

 مت يرات الدراسة

 هي: ،مستقلة متغيرا  ال راسة خمسةتضمن   المت يرات المستقلة: (  
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 خرى( مرك  الالمل: يمثل  ربالة مستويا  )مرك  الو ارة، م يررة التربية والتالليم، م ارح ،  -1

  ( نثى لكر،) ، هماانمستويالجنح:  -2

 ولى، ثانية، ثالثة  هي  ،الف ة : ثالث مستويا  -3

وظيفاة فنياة   ،ماللام ،بارافيةإوظيفاة  ،وظيفاة قيا ياة هاي: ،مساتويا  ةالالمال: يمثال خمسا طبيالة -4

  خ ما  مسان ة، إ اررة

 ، سنوا  (10-6)، سنوا  (5-1) هي: ،ع   سنوا  الخ مة: يمثل  ربالة مستويا  -5

  (سنة 15 )اكثر من ( سنة،11-15)

ما يررا  التربياة مركا  الاو ارة و فاي اللماين( الالااملين )اإل ارراين، المويمثل  رجة رضا  المت ير التابع: ( خ

 احسااتبانة( فقاارة فااي 51والتااي تمثلهااا )عاان الخاا ما  المق مااة لهاام ماان و ارة التربيااة والتاللاايم  والتاللاايم

  مستويا  تسالةمو عة على  ،المرفقة

 التعريفات اإلجرائية

من الف ا   إل اررين، الماللمينالالاملين )ارضا  رجة البر عن ي: في وزارة التربية والتعليم  لعاملينارضا 

عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة وا  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  ،قتراحا  والبكاوى اح، احنتمام الوظيفي، والبفافية

 ( السياسا  والتبررالا  ،التوارل ،الالمل

 

 الدراسة حدود

والتاللاااايم  ماااا يررا  التربيااااةمركاااا  الااااو ارة و  فاااايالالاااااملين )اإل اررااااين، الماللمااااين( اقتراااار  ال راسااااة علااااى 

  2019 2018 الالام ال راسي خالل والم ارح التابالة لها
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها

مااا يررا  التربياااة  مركااا  الاااو ارة و فاااي)اإل ارراااين، الماللماااين(  همجمااايالالالااااملين يمثااال مجتماااع ال راساااة  

ا  ومركااا  الاااو ارة مااا يررالمااان وموظفاااة  ا  ( موظفااا6971عيناااة ال راساااة مااان ) تتكاااون و  والمااا ارح، والتاللااايم

  فارا يمثال تو راع ف  ،(5-1)مانول اماا الجا  ،  ا رولحسخ بستبانا  مالبأة اح رسل     حيثوالم ارح 

( 6971حيث بلا  عا    فارا  الاليناة ) ( الخبرة ،طبيالة الالمل ،الف ة ،الجنح ) مرك  الالملحسخ بالالينة 

   فر ا  

 
  حسب مركز العمل بتوزيع أفراد العينة  (1) رقم الجدول

 
 مركز العمل

 174 مركز الوزارة

 898 رية التربيةمدي

 5888 مدار 

 
 حسب الجن بتوزيع أفراد العينة  (2) رقمالجدول                                 

 

 2384 اكر الجن 

 4587 إنا 

 
 الفئة حسببتوزيع أفراد العينة  (3)رقم الجدول                                 

 
 الفئة

 6036 أولى

 752 ثانية

 183 ثالثة

 
 حسب طبيعة العملبتوزيع أفراد العينة  (4) رقمالجدول   

 
 

 طبيعة العمل

 426 وظيفة قيادية

 214 وظيفة إشرافية

 4962 معلم

 1214 وظيفة فنيه/ إدارية

 155 خدمات مساندة
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 أداة الدراسة

الالااملين ي الخ ماة لقيااح  رجاة رضاا متلقا ( فقرة 51مكونة من ) ة غرا  ال راسة تم بنام استبان     

، وقاا  اسااتخ م فيهااا مقياااح  عاان الخاا ما  المق مااة لهاام ماان و ارة التربيااة والتاللاايمالماللمااين(  اإل اررااين )

فاي بناام احساتبانة علاى ا طار النظرراة وال راساا  وقا  اعتما   ،((1الملحع رقم ))انظر  ليكر  الخماسي

؛ 1998؛  عناااا،1998؛  باااورت، 2000هاااوني،) التل وهاااله ال راسااا  هاااي السااابقة ل رجاااة رضاااا الالااااملين

 (  1996 ؛ قبحة،2001؛ البيحرت، 1999؛ ال بون،1994الروسان،

مجااااح  ر يساااة لقيااااح  رجاااة رضاااا متلقاااي  تساااالةمو عاااة علاااى  ( فقااارة  51مااان )احساااتبانة  تكونااا      

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

  ا ( فقر 5) تكون من، اركة في التخطيط والعمل الجماعيالمش المجال األول:

 ( فقرة 13) تكون من، تقييم األداء والمساءلة والشفافية المجال الثاني: 

 ( فقرا  3) تكون من، االنتماء الوظيفي المجال الثال : 

 ( فقرا 4)، تكون مناالقتراحات والشكاو   المجال الرابع: 

 ( فقرا  6)تكون من، فز والمكافآتالتقدير والحوا المجال الخام :

 ( فقرا 6)، تكون منالتدريب والتمكين المجال الساد :

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

 ( فقرا  5) تكون من، التواصل المجال الثامن:

 ( فقرا  3) تكون من، السياسات والتشريعات المجال التاسع:

 إجراءات الدراسة 
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    وللتحقاااااع مااااان رااااا ق المحتاااااوى لالساااااتبانة تااااام عرضاااااها علاااااى عااااا   مااااان المحكماااااين  صـــــد  األداة:( 1)

 وق  تم تال يل احستبانة في ضوم مالحظاتهم  ، (1الملحع رقم)انظر   ين والمالنيينررختالم

 ( 0.98) وق  بل  الفا"،كرونباخ "يجا  ثبا  احستبانة باستخ ام مالا لة إتم  ثبات األداة:(  2)

  قسام مان ث اممتوساطة، مرتفالاة( و  ت نية،)مثالثة مستويا لى إن  رجة رضا الالاملين و ( رنف المحكم3) 

  تية: ال رجة الرضا الى المستويا  الآل

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

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

  (  5-(3.67 بين تتراو  الة، رجة رضا مرتف المستو  الثال :

 المعالجة اإلحصائية 

 المتوسااطا  والنسااخ الم ويااةواسااتخ ام   ،SPSSالتالاماال مالهااا ضاامن برنااامه تاام و  البيانااا ،   خلاا    

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

 ومناقشتها نتائج الدراسة
 

 :تهاعر  نتا ه ال راسة من خالل اإلجابة عن  س ل تييأفيما  

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

 ؟والتعليم ةالمقدمة لهم من وزارة التربي

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

بل  المتوس  الالام  ، حيث(5ج ول) احستبانة التي تقيح  رجة رضاهم عن الخ ما  المق مة لهم

  متوسطةتكون  حسخ ترنيف المحكمين ل رجة الرضابو  %70.3مق ارها بنسبة رضا و ،  (3.498)
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 علىمن األدنى لألهمية سب األحب/ مرتبة نحراف المعياري لفقرات االستبانةالمتوسط واال ( 5) رقم الجدول 
رقم 
 فقـــــــــــرات االستبانـــــــــــــة الفقرة

همية بحسب األمرتبة   

المتوسط 
العام 
 للفقرة

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرضا

 %58 1.275 2.88 تشركني الوزارة في إعداد الخطط اإلستراتيجية. 2

 %61 1.152 3.06 كان المناسب.تعمل الوزارة على وضع الشخص المناسب في الم 11

 %61 1.156 3.07 تحقق الوزارة/ المديرية مبدأ تكافؤ الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة. 13

تعتمد الوزارة معايير وأسساً محددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة  27

 والشفافية في منح المكافآت والحوافز.

3.16 1.117 63% 

 %63 1.219 3.16 لوسائل التكنولوجية الحديثة.توفر لي الوزارة ا 41

 %64 1.095 3.18 تطبق الوزارة آليات لالحتفاظ بالموظفين. 12

 %64 1.196 3.19 توفر لي الوزارة اللوازم كافة )األثاث، األجهزة واألدوات ...( الالزمة. 42

 توفر الوزارة الرفاه االجتماعي للعاملين فيها )صندوق اإلسكان، سلف 31

 الضمان االجتماعي، مكافآت نهاية الخدمة، أندية المعلمين...(.

3.2 1.218 64% 

 %64 1.166 3.21 تحفزني الوزارة على تنمية ذاتي فنياً وأكاديمياً.  26

 %66 1.09 3.29 تعزز الوزارة نشاطات االبتكار واإلبداع لدى العاملين. 28

 %66 1.065 3.29 اطر.تطبق الوزارة إستراتيجية عامة إلدارة المخ 43

 %66 1.133 3.32 أثق بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. 21

تقوم الوزارة بإبقاء العاملين على اطالع دائم باألمور اإلدارية الحاضرة   48

 والمستقبلية.

3.35 1.054 67% 

ملين يوجد لدى الوزارة منهجية وآلية معتمدة ومطبقة يتم بها ترشيح العا 14

 لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية.

3.36 1.043 67% 

 %67 0.98 3.36 تطبق الوزارة اإلحالل والتعاقب الوظيفي.  36

يوجد لدى الوزارة منهجية وآلية معتمدة ومطبقة يتم بها ترشيح العاملين  15

 لجائزة الموظف الحكومي المتميز.

3.37 1.043 67% 

اجعة برامج التدريب والتطوير التي يتم وضعها تقوم الوزارة بمر 37

 وتطبيقها

3.39 1.003 68% 

تقوم الوزارة بتطبيق سياسات لتشجيع العاملين على تبادل المعرفة  45

 والمعلومات. 

3.39 1.034 68% 

ال أترك عملي في الوزارة حتى لو حصلت على فرصة عمل أخرى  19

 مشابهة خارج الوزارة.

3.4 1.297 68% 

 %68 1.071 3.41 تسهم إجراءات المساءلة في تحسين نوعية التعليم. 10

 %68 1.032 3.41 تضع الوزارة خططاً تدريبية وتطبقها بناًء على هذه االحتياجات. 33

تستخدم الوزارة التكنولوجيا واألنظمة التي تضمن وصول العاملين  46

تمام العمل والمعنيين إلى المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب إل

 والمهام. 

3.43 1.05 69% 

تقوم الوزارة بدعم العاملين وتشجيعهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم  34

 بإشراكهم في الدورات التدريبية، وورشات العمل، والندوات...

3.48 1.066 70% 

 %70 1.043 3.49 لدى الوزارة معايير وأسس واضحة للمساءلة. 9

عاملين فيها اللتحاق أبنائهم في الجامعات األردنية تمنح الوزارة فرصاً لل 29

. 

3.49 1.058 70% 

تقوم الوزارة بتعريفي بكل ما هو جديد من القوانين واألنظمة  49

 والتشريعات التربوية.

3.5 1.045 70% 

 %70 1.017 3.51 تعمل الوزارة على تطوير مهارات وقدرات المديرين والقيادات فيها. 35
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رتي/ مديريتي/ مدرستي( لي بيئة صحية للعمل) اإلضاءة، توفر )إدا 39

 التدفئة، التبريد..(.    

3.51 1.161 70% 

تستخدم )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( أساليب وقنوات محددة للتواصل  47

مع العاملين بشكل دوري لتعّرف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على 

 تلبيتها.

3.53 1.042 71% 

ارة بتطبيق القوانين واإلستراتيجيات الوطنية المتعلقة تلتزم الوز 50

 بالمجتمع مثل: منع التدخين وشؤون المرأه وحقوق الطفل ...

3.56 1.042 71% 

تقوم )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( بتطبيق آليات لتحديد االحتياجات  32

 التدريبية والتطويرية للموظفين.

3.57 1.024 71% 

 %72 1.147 3.58 حيز المكاني الذي أشغله.أشعر بالراحة في ال 40

 %72 0.937 3.6 تطبق الوزارة إستراتيجية أمن المعلومات وسريتها. 17

 %72 1.053 3.6 أتحدث بإيجابية عن وزارة التربية والتعليم.  20

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

 الشكاوى المقدمة من قبلي.

3.61 1.032 72% 

 %72 1.053 3.61 يشركني مديري عند اتخاذ القرارات.  24

 %72 1.027 3.62 تستجيب )إدارتي/ مديريتي/مدرستي( للشكاوى والتظلمات الوظيفية. 23

 %73 1.093 3.66 توفر )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( لي بيئة عمل آمنة. 38

رؤية والرسالة تشركني )إدارتي/ مديريتي/مدرستي( في إعداد ال 1

 ومراجعتها.

3.69 1.135 74% 

 %74 0.952 3.72 تعمل الوزارة على نشر التشريعات إلكترونيا. 51

يشركني رئيسي المباشر بإعداد خطط العمل السنوية في الوحدة  3

 التنظيمية التي أعمل فيها )قسم، مديرية، إدارة، وحدة، مدرسة(

3.75 10.096 75% 

مدرستي( على المشاركة في األنشطة التي تسهم تحفزني )مديريتي/  30

 إيجابياً في خدمة المجتمع )األنشطة المجتمعية(.

3.75 0.993 75% 

تعمل )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( على تشجيعي ومساندتي لتقديم  25

 األفكار اإلبداعية

3.77 1.007 75% 

واصل تتواصل إدارتي مع العاملين بشكل دوري عن طريق أساليب الت 44

 المختلفة مثل االجتماعات واللقاءات والبريد اإللكتروني وغيره.

3.78 0.968 76% 

تشركني )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( في عمليات تطوير اإلجراءات  5

 الخاصة بالعمل وتبسيطها.

3.8 1.001 76% 

 %77 0.984 3.84 يستخدم رئيسي المباشر أسساً ومعايير عادلة لتقييم أداء العاملين. 8

تعمل )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( على الحد من هدر الموارد وترشيد  18

 اإلنفاق.

3.84 0.987 77% 

 %77 0.977 3.86 يناقشني رئيسي المباشر في نتائج عملية األداء بشفافية. 7

يوجد وصف لوظيفتي يتضمن المسؤوليات والمهام والمؤهالت  6

 والمهارات المطلوبة.

3.91 0.939 78% 

 %79 0.99 3.93 يتعامل مديري  باحترام وعدالة وشفافية مع العاملين كافة. 16

 %80 0.964 3.99 تشركني )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي(  في لجان وفرق العمل. 4

 

بية والتالليم على رضا كان للالاملين عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التر   ن  ( 5يظهر من الج ول رقم )

ركني )إدارتي/ تش "تية :كان  على الفقرا  اآل احستبانةالحسابية لتق يراتهم على فقرا   وساطبحسخ ا 

باحترام وعدالة  يتعامل مديري  "" و(80%) بدرجة رضا في لجان وفر  العملمديريتي/ مدرستي( 

 يوجد وصف لوظيفتي يتضمن المسؤوليات والمهام والمؤهالت والمهاراتو  وشفافية مع العاملين كافة
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على  نى رضا للالاملين في الو ارة عن الخ ما  المق مة لهم  كان بينما  .(79%) بدرجة رضا المطلوبة

تعمل  "و " .(58.0%) بدرجة رضا االستراتيجيةتشركني الوزارة في إعداد الخطط "  اآلتيةالفقرا  

ة مبدأ تمافؤ تحقق الوزارة/ المديري و" "الشخص المناسب في المكان المناسب  الوزارة على وضع

  (61.0%)لملى الفقرتين بل ت   بدرجة رضا الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة

 ةعن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربيالالاملين )اإل اررين، الماللمين( ما  رجة رضا    السؤال الثاني:

تقييم ا  ام ، اعيالمباركة في التخطي  والالمل الجم) :اآلتية مجاح الوالتالليم في كل مجال من 

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

 .(6) رقم

  ةاألربع الدراسة الوسط الحسابي إلفراد عينة الدراسة على مجاالت (6)رقم جدول ال
 

 نسبة الرضا الوسط الحسابي المجال

 %72 3.621 المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي

 %71 3.533 تقييم األداء والمساءلة والشفافية

 %69 3.440 االنتماء الوظيفي

 %73 3.654 االقتراحات والشكاو  

 %67 3.348 التقدير والحوافز والمكافآت

 %69 3.452 التدريب والتمكين

 %68 3.396 بيئة العمل

 %70 3.497 التواصل

 %72 3.593 السياسات والتشريعات

 

 ن  رجااة رضااا الالاااملين عاان الخاا ما  المق مااة لهاام ماان و ارة التربيااة والتاللاايم ( 6جاا ول )الماان يتضاا  

المباااركة فااي التخطااي  والالماال الجماااعي، تقياايم ا  ام والمساااملة والباافافية، ) متوسااطة لجميااع المجاااح 
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احنتماااام الاااوظيفي، احقتراحاااا  والباااكاوى، التقااا ير والحاااواف  والمكافاااآ ، التااا ررخ والتمكاااين، بي اااة الالمااال، 

حسخ ترنيف المحكمين لألوسااط الحساابية لكال مجاال مان المجااح    (التوارل، السياسا  والتبررالا 

  ،73%)ة رضاا بلغا  )ب( وحقاع نسااالقتراحـات والشـكاو  كثار مجاال حقاع رضاا للالااملين مجاال) كاان و 

  ( %67حيث كان  نسبة الرضا )" التقدير والحوافز والمكافآت " مجال رجة رضا في ا نى  كانو 

ي  والالمال المبااركة فاي التخطافاي مجاال  الو ارة الخ ما  المق مة للالاملين في   فضلن  كما بين  النتا ه 

حاين كانا   ، فايتعمل )إدارتي/ مديريتي/ مدرستي( على تشجيعي ومساندتي لتقديم األفكاار اإلبداعياة " :هي ،الجماعي

    "متساوية في باقي الفقرا   رجة رضاهم 

وبين  النتا ه  ن  فضل الخ ما  المق ماة للالااملين فاي الاو ارة  فاي مجاال تقيايم ا  ام والمسااملة والبافافية، 

يتالامل م يرت باحترام وع الة وبفافية مع الالاملين كافة" ، في حين كان   رجة رضااهم مت نياة عان  ي: "ه

تحقااق الااوزارة/ المديريااة مباادأ تكااافؤ  و" فقارة :"تالماال الااو ارة علااى وضاع البااخ  المناسااخ فااي المكاان المناسااخ"

  "الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة

ــ     حلااة إحرااا ية ل رجااة رضااا الالاااملين )اإل اررااين، الماللمااين( عاان هاال هنااا  فااروق لا: الســؤال الثال

)مكاان الالمال الجانح والف اة وطبيالاة الالمال وسانوا   اآلتياةالخ ما  المق مة لهم تال ى لكل من المتغيارا  

 الخ مة ( 

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

 مل مركز الع :والأ

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

   (7موض  في الج ول رقم )هو كما 

 ( 7الجدول رقم ) 

 نسبة الرضا المتوسط مركز العمل

 %74 3.68 مركز الوزارة

 %69 3.45 مديرية التربية والتعليم
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 %70 3.50 مدارس 
 

 

 الماا يررا علااى ماان    مركاا  الااو ارةساا   رجااة رضااا الالاااملين فااي متو   ن( 7) رقاام جاا ولاليتضاا  ماان 

  عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية والتالليم والم ارح

ظهااار  فاااروق لا   حلاااة وبالااا  إجااارام اختباااار التبااااين ا حاااا ت  واختباااار تاااوكي للمقارناااا  البال ياااة  

والالاااملين فااي لرااال  الالاااملين فااي مركاا  الااو ارة  ماللمااين إحرااا ية بااين الالاااملين فااي مركاا  الااو ارة وال

و  (8رقام ) الجا ولحساخ   مركا  الاو ارة فاي لرال  الالاملين  والتالليم وم ك  الو ارة  م يررا  التربية

 (  9الج ول رقم )

 

 ( 8الجدول رقم ) 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20620.966 2 10310.483 7.467 .001 

Within Groups 9606670.838 6957 1380.864   

Total 9627291.803 6959    

 

 ( 9الجدول رقم ) 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Scheffe   

(I) مكانالعمل (J) مكانالعمل Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 
2 11.74114

*
 3.07794 .001 4.2055 19.2768 

3 9.07260
*
 2.85841 .007 2.0744 16.0708 

2 
1 -11.74114-

*
 3.07794 .001 -19.2768- -4.2055- 

3 -2.66854- 1.33125 .134 -5.9278- .5907 

3 
1 -9.07260-

*
 2.85841 .007 -16.0708- -2.0744- 

2 2.66854 1.33125 .134 -.5907- 5.9278 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 الجن حسب ب :ثانيا  

نااث( إلكال الجنسين )لكاور، الالاملين )اإل اررين، الماللمين( وساط الحسابية لتق يرا  ا  تم حساخلق  

 (  10) رقم لج و الفي  هو موض  اة ال راسة، كما  على 

                         

في مديريات التربية والتعليم عن العاملين )اإلداريين، المعلمين( لتقديرات االوساط الحسابية  (10) رقم جدولال

 الخدمات المقدمة لهم بحسب الجن 
  نسبة الرضا العام  المتوسط الجنس

 %68 3.407 ذكور

 %71 3.546 اناث

 

عاان ناااث اإلماان  رجااة رضااا  قاال الاالكور  رجااة رضااا الالاااملين متوساا    ن( 10جاا ول )اليتضاا  ماان 

هاالا الفاارق  ال تبااين ان  T.testجاارام اختبااار إوبالاا    الخاا ما  المق مااة لهاام ماان و ارة التربيااة والتاللاايم

  (11ج ول رقم  )في ناث كما هو مبين لرال  اإل حرا يا  إ

 

 ( 11الجدول رقم ) 

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 

71.056 .000 -7.538- 6969 .000 -7.05048- .93538 -8.88410- -5.21685- 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  -7.206- 4268.196 .000 -7.05048- .97843 -8.96870- -5.13225- 

 

 الوظيفية الفئةحسب ب: ثالثا

ولاى، ثانياة،  ) الف اةحساخ بالالااملين )اإل ارراين، الماللماين( وسااط الحساابية لتقا يرا  ا لق  تم حسااخ 
 ( 12)رقم ج ول الفي  و موض  اة ال راسة، كما ه ( على الثةث
 

في مديريات التربية والتعليم عن العاملين )اإلداريين، المعلمين( الحسابية لتقديرات وساط أل ا( 12الجدول رقم )
 الفئة بحسب ةالخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي

 نسبة الرضا المتوسط الفئة

 %70.0 3.50 ولىأ

 %69.6 3.48 ةثاني

 %70.3 3.51 ثالثة

 
الثانياة الف اة علاى مان  رجاة رضاا    الثالثاة الف اةمان  رجاة رضاا الالااملين   ن( 12)رقام جا ول اليتض  من 

هاالا  ن تبااين  ANOVAجاارام اختبااارإوبالاا   عاان الخاا ما  المق مااة لهاام ماان و ارة التربياة والتاللاايم  وا ولاى
  (14ج ول رقم ) و (13ج ول رقم )ي فكما هو مبين   حرا يا  إ ال  غير الفرق 
 

 ( 13الجدول رقم ) 

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 865.925 2 432.963 .313 .731 

Within Groups 9642115.312 6968 1383.771   

Total 9642981.237 6970    

 

 ( 14الجدول رقم ) 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) الفئة (J) الفئة Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
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1 
2 1.05997 1.43853 .762 -2.4620- 4.5819 

3 -.68463- 2.79121 .970 -7.5183- 6.1490 

2 
1 -1.05997- 1.43853 .762 -4.5819- 2.4620 

3 -1.74459- 3.06622 .851 -9.2515- 5.7624 

3 
1 .68463 2.79121 .970 -6.1490- 7.5183 

2 1.74459 3.06622 .851 -5.7624- 9.2515 

 طبيعة العملحسب ب: رابعا       

طبيالاااة عملهااام  حساااخبالالااااملين )اإل ارراااين، الماللماااين( وسااااط الحساااابية لتقااا يرا  ا تاام حسااااخ       

  اة ال راساة، كماا هاو علاى  (خا ما  مساان ة،  اررةإوظيفة فنية ، ماللم، برافيةإوظيفة ، وظيفة قيا ية)

       ( 15)رقم في ج ول  موض 

في مديريات التربية والتعليم عن العاملين )اإلداريين، المعلمين( وساط الحسابية لتقديرات األ  (15)رقم  جدولال

 بحسب طبيعة العمل ةلهم من وزارة التربيالخدمات المقدمة 
 نسبة الرضا المتوسط طبيعة العمل

 %72.9 3.64 وظيفة قيادية

 %68.4 3.42 شرافيةإوظيفة 

 %69.7 3.49 معلم

 %70.3 3.51 داريةإوظيفة فنية/

 %70.3 3.52 خدمات مساندة

 
على عن الخا ما  المق ماة ا كان   القيا يةوظيفة ب الالاملين  رجة رضا  ن( 15ج ول )المن يتض  

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

والوظاااا ف ) الوظيفاااة القيا ياااة متغيااار طبيالاااة الالمااال باااين  حلاااة احراااا ية فاااي  لا فاااروق ظهااار  و 

الجااا ول رقااام و  (16جااا ول رقااام )حساااخ البلراااال  الوظيفاااة القيا ياااة  الفنياااة  ا ارراااة(احبااارافية ،الماللااام ،

(17  ) 

 

 
 (16الجدول رقم ) 

ANOVA 

sum   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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Between Groups 30376.399 4 7594.100 5.503 .000 

Within Groups 9612604.838 6966 1379.932   

Total 9642981.237 6970    

 
 

 (17الجدول رقم ) 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sum   

Tukey HSD   

(I) طبيعةالعمل (J) طبيعةالعمل Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 11.51562* 3.11248 .008 1.9259 21.1053 

3 8.11681* 1.87547 .001 2.3384 13.8952 

4 6.60549* 2.09188 .041 .1603 13.0507 

5 6.54595 3.48455 .474 -4.1901- 17.2820 

2 

1 -11.51562-* 3.11248 .008 -21.1053- -1.9259- 

3 -3.39881- 2.59353 .788 -11.3896- 4.5920 

4 -4.91013- 2.75408 .528 -13.3956- 3.5753 

5 -4.96967- 3.91804 .807 -17.0413- 7.1020 

3 

1 -8.11681-* 1.87547 .001 -13.8952- -2.3384- 

2 3.39881 2.59353 .788 -4.5920- 11.3896 

4 -1.51132- 1.18945 .806 -5.1761- 2.1534 

5 -1.57086- 3.03000 .992 -10.9064- 7.7647 

4 

1 -6.60549-* 2.09188 .041 -13.0507- -.1603- 

2 4.91013 2.75408 .528 -3.5753- 13.3956 

3 1.51132 1.18945 .806 -2.1534- 5.1761 

5 -.05954- 3.16851 1.000 -9.8219- 9.7028 

5 

1 -6.54595- 3.48455 .474 -17.2820- 4.1901 

2 4.96967 3.91804 .807 -7.1020- 17.0413 

3 1.57086 3.03000 .992 -7.7647- 10.9064 

4 .05954 3.16851 1.000 -9.7028- 9.8219 

 

 

 

: ما درجـة رضـا العـاملين )اإلداريـين، المعلمـين( عـن الخـدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة الرابعالسؤال 

 حسب مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة؟بوالتعليم  ةالتربي
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ياة والتاللايم ومركا  لإلجابة على هلا السؤال سيتم المقارنا  مان حياث المتوساطا  وترتيبهاا للما يررا  الترب

  الو ارة

حسب بوالتعليم  ةدرجة رضا العاملين )اإلداريين، المعلمين( عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربي( 18جدول رقم )ال

 مرتبة من األدنى لألعلى  مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة

 نسبة الرضا المتوسط مديرية التربية الرقم
 %54.4 2.719 محافظة العقبه 1

 %61.2 3.06 لواء القويسمة 2

 %61.6 3.079 منطقة الكرك 3

 %63.3 3.165 منطقة معان 4

 %63.6 3.18 لواء الموقر 5

 %64.3 3.216 منطقة الطفيله 6

 %64.8 3.238 لواء ماركا 7

 %64.9 3.246 لواء ذيبان 8

 %65.6 3.279 لواء الرصيفه 9

 %66.6 3.328 لواء دير عال 10

 %67.2 3.36 1منطقةالزرقاء  11

 %67.6 3.382 2منطقةالزرقاء 12

 %67.8 3.39 قصبة اربد 13

 %67.9 3.394 لواء الجامعه 14

 %67.9 3.397 لواءعين الباشا 15

 %68.3 3.414 منطقة السلط 16

 %68.5 3.425 لواء بني عبيد 17

 %68.9 3.444 محافظة جرش 18

 %69.1 3.453 لواء بصيرا 19

 %69.3 3.463 قصبه المفرق 20

 %69.4 3.47 لواء المزار/ش 21

 %69.6 3.48 الوزارة 22

 %69.6 3.482 محافظة عجلون 23

 %69.8 3.49 قصبة مادبا 24

 %69.9 3.495 لواء الشونه/ج 25

 %70.0 3.5 لواء وادي السير 26

 %70.0 3.501 لواءاالغوار/ج 27

 %70.2 3.512 منطقة القصر 28

 %70.4 3.519 الطيبه والوسطيه 29

 %70.4 3.519 بادية ش ش 30

 %70.4 3.52 لواءاالغوار/ش 31

 %70.4 3.522 لواء ناعور 32

 %70.7 3.535 الباديه الجنوبيه 33
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 %70.9 3.544 قصبة عمان 34

 %71.3 3.565 لواء الجيزه 35

 %71.7 3.587 لواء المزار/ج 36

 %72.4 3.619 لواء الشوبك 37

 %73.7 3.683 لواء الكوره 38

 %74.2 3.709 لواء سحاب 39

 %74.9 3.747 لواء الرمثا 40

 %75.2 3.76 كنانه بني 41

 %78.7 3.933 بادية ش غ 42

 %78.9 3.945 لواء البتراء 43

 

لمـين( لعاملين )اإلداريـين، المعلعلى رضا كان  ا  البتراءمديرية تربية (  ن 18)رقم ج ول اليتض  من 

 .(%78.9) نسبة الرضا حي  بلغ  والتالليم ةعن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربي

، و  (%54.4)بنســـبة   مديريـــة تربيـــة العقبـــةقااال الماا يررا  رضاااا عااان الخاا ما  المق ماااة لهاام  وكاناا  

ة %( ومديرية منطق61.6( ومديرية منطقة المر  بنسبة) %61.2مديرية تربية لواء القويسمة بنسبة)

    ( %63.3معان بنسبة)
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 التوصيات
 ي: أتما يب نوصيالدراسة،  إليها بناء على النتائج التي توصلت       

معايير وأسسا  محددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في منح المكافـآت وضع  .1

 .مريم وكتب شكر ...(العمل على تحفيز الموظفين والمعلمين على االنجازات ) تو  والحوافز

لوضـع الشـخص المناسـب فـي المكـان المناسـب وتحقيـق مبـدأ وضع أس  ومعايير واضـحة   2

 تمافؤ الفرص في تعبئة الشواغر المختلفة.

 في إعداد الخطط اإلستراتيجية.والتعليم التربية  شرا  العاملين بوزارةإ  3

 ة واالدوات ........(.العمل على توفير اللوازم للموظفين والمعلمين )األثا  ،االجهز   4

تربية محافظة العقبة، وتربية معان وتربية دراسة واقع مديريات التربية والتعليم )العمل على    5

 .( إلنخفاض معدل الرضا فيها للسنوات األخيرةالمر  وتربية لواء القويسمة
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 العربية المراجــع

فااااي الجامالااااا  ملين )اإل اررااااين، الماللمااااين( الالاااااتقياااايم رضااااا (  2000 ) رويش رااااال ، بااااو السااااكر -   

 المفارق  جامالاة آل البيا  رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة.  الحكومية والخارة في ا ر ن عن حواف  الالمل

 ا ر ن 

  الرضا الوظيفي ل ى اإل اررين الالاملين في ما يررا  التربياة والتاللايم (1993 بو الالسل، خليل عو ) -

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

(  الرضااا الااوظيفي لاا ى الماللمااا  الالااامال  فااي م رسااة بنااا  مالااان 2000التلهااوني، ساالمى نظمااي ) -

ـــا  بحـــ  مقـــدمالثانوياااة وم رساااة الضااااحية ا ساساااية فاااي محافظاااة مالاااان   ـــامج اإلدارة العلي ـــب لبرن كمتطل

 ، عمان، ا ر ن العامة ، معهد اإلدارة20/9/2000-10/7المنعقدة من 

(  قياح الرضى الاوظيفي للالااملين بالا ا رة الفنياة مؤسساة 1998 بورت ،احم  محم  عب  الفتا  ) -    

، معهــد اإلدارة 12/2/1998-15/11/1997كمتطلــب لبرنــامج اإلدارة العليــا المنعقــدة مــن المااوان   

 .عمان ،ا ر ن العامة،

سالطة المرااا ر الطبياليااة   -(  الرضاا الااوظيفي للالاااملين فاي المياا ان 1998ال جمياال ) عنا،جما -    

 ،ا ر ن،عمان معهد اإلدارة العامة ،8/7/1998-25/4كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من

( الرضاااا الاااوظيفي لااا ى الالااااملين فاااي  ياااوان الخ ماااة الم نياااة  1994الروساااان، سااالطان ساااليمان )-    

 ،ا ر ن،عمان اإلدارة العامة ، معهد12/5/1994-19/3لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من كمتطلب
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(  رجة رضا موظفي  ا رة ا حاوال الم نياة والجاوا ا  للتالليماا  1999ال بون، سليم عو ة  رفيفه ) -   

معهد اإلدارة ، 15/7/1999-10/4 كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة منالرا رة عن  ا ارتهم  

 ،ا ر ن،عمان العامة

( اثاار الحااواف  علااى الرضااا الوظيفي: راسااة اتجاهااا  2001الباايحرت،محم  باان خماايح باان سااالم )-    

ــر منشــورةالمااوظفين فااي وحاا ا  الجهااا  اإل ارت فااي ساالطنة عمااان   ، جامالااة آل رســالة ماجســتير غي

 البي ، المفرق، ا ر ن 

لرضا الوظيفي ل ى م يرت الم ارح التالليم الالاام بسالطنة عماان ا (1998حليح بن محم  ) الالررمي، -

 ، جامالة السلطان قابوح ع مانرسالة ماجستير غير منشورةوالالوامل المؤثرة فيه  

( الرضااا الااوظيفي لاا ى الالاااملين فااي ساالطة الطيااران 1996قبحة،تيسااير باامح الاا ين جران وقااه ) -     

-5/7. كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من  على لل ساعا 8-6الم ني وتأثير  را ة ال وام من 

 ، عمان، ا ر ن العامة ، معهد اإلدارة17/9/1997
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 ( 1ملحق رقم )
 

 
 

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

 راسة عنوانها "  رجة رضا الالاملين في و ارة التربية والتالليم عن الخ ما  المق مة لهم من و ارة التربية 
(  و غرا  QP-153ين )وتفاليال  إلجرام قياح رضا الالاملمتطلبا  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 )

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

 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  الجنااح    :
 ثالثة  ثانية   ولى  الف اااة     :

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

 15-11  10-6  5-1  سنوا  الخ مة :
     سنة فأكثر 16  
 
 و المدارسوظيفة قيادية : المديرون والمديرون المختصون ومدير*
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 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...(  
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 جة الموافقة ر  الفقرة الرقم
 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    1

      تبركني الو ارة في إع ا  الخط  اإلستراتيجية    2

3   
ل السنوية في الوح ة التنظيمية يبركني ر يسي المبابر بإع ا  خط  الالم

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

       الالملتبركني )إ ارتي  م يررتي  م رستي(  في لجان وفرق    4

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

 بالالمل وتبسيطها الخارة 
     

 لة والشفافيةتقييم األداء والمساء

6   
يتضمن المسؤوليا  والمهام والمؤهال  والمهارا  يوج  ورف لوظيفتي 

  المطلوبة
     

      يناقبني ر يسي المبابر في نتا ه عملية ا  ام ببفافية    7

      يستخ م ر يسي المبابر  سسا  ومالايير عا لة لتقييم   ام الالاملين    8

      مساملة ل ى الو ارة مالايير و سح واضحة لل   9

      تسهم إجراما  المساملة في تحسين نوعية التالليم    10

      تالمل الو ارة على وضع البخ  المناسخ في المكان المناسخ    11

      تطبع الو ارة آليا  لالحتفاظ بالموظفين    12

      تحقع الو ارة  الم يررة مب   تكافؤ الفر  في تالب ة البواغر المختلفة    13

14   
الالاملين  ى الو ارة منهجية وآلية مالتم ة ومطبقة يتم بها تربي يوج  ل 

 لجا  ة الموظف المثالي في الخ مة الم نية 

     

15   
الالاملين  يوج  ل ى الو ارة منهجية وآلية مالتم ة ومطبقة يتم بها تربي 

  لجا  ة الموظف الحكومي المتمي 

     

      املين كافة مع الال باحترام وع الة وبفافية م يرت يتالامل    16

      تطبع الو ارة إستراتيجية  من الماللوما  وسررتها    17

18   
تالمل )إ ارتي  م يررتي  م رستي( على الح  من ه ر الموار  وتربي  

 اإلنفاق 
     

 االنتماء الوظيفي
     ح  تر  عملي في الو ارة حتى لو حرل  على فررة عمل  خرى    19
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 مبابهة خارج الو ارة 
      بإيجابية عن و ارة التربية والتالليم    تح ث   20

       ثع بالقرارا  الرا رة عن و ارة التربية والتالليم    21

 االقتراحات والشكاو  

22   
)إ ارتي  م يررتي  م رستي( آلية واضحة للتالامل مع البكاوى ل ى  يوج 

 المق مة من قبلي 
     

       لما  الوظيفيةلبكاوى والتظتستجيخ )إ ارتي  م يررتي م رستي( ل   23

        لقرارا اعن  اتخال  يبركني م يرت    24

25   
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      26

مح  ة وماللنة لضمان تطبيع مب   الال الة  تالتم  الو ارة مالايير و سسا     27
 والبفافية في من  المكافآ  والحواف  

     

      تال   الو ارة نباطا  احبتكار واإلب ا  ل ى الالاملين    28

      تمن  الو ارة فررا  للالاملين فيها حلتحاق  بنا هم في الجامالا  ا ر نية     29

30   
كة في ا نبطة التي تسهم لمبار تحف ني )م يررتي  م رستي( على ا

 )ا نبطة المجتمالية(  ا  في خ مة المجتمعيإيجاب
     

31   
توفر الو ارة الرفاه احجتماعي للالاملين فيها )رن وق اإلسكان، سلف 

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

 التدريب والتمكين

32   
بتطبيع آليا  لتح ي  اححتياجا  تقوم )إ ارتي  م يررتي  م رستي( 

 الت رربية والتطورررة للموظفين 
     

      تضع الو ارة خططا  ت رربية وتطبقها بنام  على هله اححتياجا     33

34   
تقوم الو ارة ب عم الالاملين وتبجيالهم لتطورر ق راتهم ومهاراتهم بإبراكهم 

 في ال ورا  الت رربية، ووربا  الالمل، والن وا    
     

       فيها والقيا ا وق را  الم يررن تطورر مهارا  تالمل الو ارة على    35

      تطبع الو ارة اإلحالل والتالاقخ الوظيفي     36

      تقوم الو ارة بمراجالة برامه الت ررخ والتطورر التي يتم وضالها وتطبيقها   37

 بيئة العمل
      توفر )إ ارتي  م يررتي  م رستي( لي بي ة عمل آمنة    38

توفر )إ ارتي  م يررتي  م رستي( لي بي ة رحية للالمل) اإلضامة،    39
 الت ف ة، التبرر   (     

     

       بالر بالراحة في الحي  المكاني اللت  بغله    40

      توفر لي الو ارة الوسا ل التكنولوجية الح يثة    41
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         ( الال مة توفر لي الو ارة اللوا م كافة )ا ثاث، ا جه ة وا  وا     42

      تطبع الو ارة إستراتيجية عامة إل ارة المخاطر    43

 التواصل

44   
 ساليخ التوارل  تتوارل إ ارتي مع الالاملين ببكل  ورت عن طررع

  وغيره لكترونيالبرر  اإلو  اللقاما و  جتماعا المختلفة مثل اح
     

45   
 المالرفة با لت علىالالاملين  لتبجيع بتطبيع سياسا  الو ارةتقوم 

   والماللوما 
     

46   
وا نظمة التي تضمن ورول الالاملين  التكنولوجيا الو ارة تستخ م

المالنيين إلى الماللوما  الرحيحة وفي الوق  المناسخ إلتمام الالمل و 
   والمهام

     

47  5
5 

 ساليخ وقنوا  مح  ة للتوارل مع  )إ ارتي  م يررتي  م رستي( تستخ م
  تطلباتهم والالمل على تلبيتهامف احتياجاتهم و ت لتالر   ور كل الالاملين بب

     

 تقوم الو ارة بإبقام الالاملين على اطال   ا م با مور اإل اررة الحاضرة   48
 والمستقبلية  

     

 السياسات والتشريعات
49  5

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

 التربوية 
     

50  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  51
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